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1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
do projeto da “Central Solar da Falagueira”, em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão 
de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 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.

Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) 
para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo à “Central Solar da Falagueira”, 
cujo proponente é a Power&Sol, Energias Renováveis, S.A..

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 
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 a produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não 
incluídos no anexo I)”.

Com efeito, o limiar de potência fixado para o caso geral é de 50 MW e, na central em avaliação, a potência 
instalada supera este valor. O projeto não se localiza em área sensível.

Uma vez que para implementar o presente projeto se torna necessário proceder previamente à 
desflorestação de uma área superior a 50 ha, o projeto enquadra-se também na tipologia definida pelo 
do n.º 1 alínea d) do Anexo II do mesmo diploma (caso geral):

“(…) desflorestação destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras, área ≥ 50 ha”.

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 
competente é a APA, I.P. Assim, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção-
Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de Saúde do Alentejo (DGS / ARS Alentejo) e 
Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:

 APA/DAIA - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho

 ICNF – Eng.ª Joana Venade

 DGPC - Dr.ª Ana Nunes

 LNEG - Dr. Paulo Ferreira

 CCDR Alentejo – Dr. Mário Lourido

 DGEG - Eng.ª Ana Isabel Costa

 APA/ARH Tejo e Oeste- Eng.ª Carla Guerreiro

 ARS Alentejo - Dr.ª Maria Miguel Valente

 ISA/CEABN - Arq. Pais. João Jorge
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A APA/DCLIMA e a APA/ DGLA, inicialmente nomeadas, indicaram não se justificar a sua integração na CA. 
Ambas emitiram, no entanto, parecer sobre o projeto, nas respetivas componentes ambientais 
(Alterações Climáticas e Ambiente Sonoro).

O EIA objeto da presente análise, datado de março de 2020, é da responsabilidade da QUADRANTE, 
Engenharia e Consultoria, S.A., tendo sido elaborado entre abril e julho de 2020. É composto pelos 
seguintes volumes: Volume I – Resumo Não Técnico, Volume II – Relatório Síntese, Volume III – Peças 
Desenhadas, Volume IV – Anexos e Volume V - Aditamento.

O EIA foi acompanhado pelo respetivos projetos: da central solar, em fase de projeto de execução, e das 
linhas elétricas a 30 kV e 150 kV, em fase de estudo prévio.

Pretende-se com este Parecer, apresentar os aspetos que se consideram mais relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central Solar da Falagueira”, foi a 
seguinte:

 Análise da conformidade do EIA, com suspensão do prazo e solicitação de elementos adicionais, 
a 30/11/2020. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação 
adicional foi apresentada a 08 de janeiro de 2021.

 Declaração da conformidade do EIA a 21 de janeiro de 2021, tendo sido solicitados elementos 
complementares. Esta informação complementar foi apresentada a 19 de fevereiro de 2021.

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de janeiro 
a 10 de março de 2021.

 Visita ao local do projeto, efetuada a 19 de março de 2021, tendo estado presentes 
representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 
execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da respetiva área de implantação.

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 
minimização e planos de monitorização.

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 
pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão e 9. Disposições 
a incluir na DIA.
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3. ANTECEDENTES

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA.

A pretensão corresponde a um novo projeto, sem qualquer antecedente de Avaliação de Impacte 
Ambiental a registar, nem tão pouco antecedentes relacionados com versões anteriores de projeto. 

Sem prejuízo, importa referir que antecedeu ao projeto um estudo de alternativas de localização e 
justificação para a implantação do projeto.

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA.

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto da Central Solar da Falagueira e respetiva área de estudo do EIA insere-se na freguesia de São 
Matias e na União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão, no concelho de 
Nisa, Distrito de Portalegre, região do Alentejo e Sub-Região do Alto Alentejo (ver Anexo 1).

No que se refere ao projeto associado - a Linha Elétrica de 150kV (LE-CSF.FF) que ligará o Projeto à RESP 
através da ligação direta a uma linha da REN de 150kV existente - o corredor de estudo definido abrange 
as mesmas freguesias e concelho.

4.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente projeto resulta da atribuição do Título de Reserva de Capacidade, em processo concorrencial, 
conforme disposto no Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. 

A reserva de capacidade de injeção, a atribuir no âmbito do referido procedimento, referia-se aos pontos 
de ligação à RESP que integrava os lotes identificados no Anexo I ao procedimento de concurso, entre os 
quais integrava como lote 23 a subestação da Falagueira – região Centro/Alentejo – com uma capacidade 
de receção disponível de 100 MW e nível de tensão de 150 kV, o qual foi atribuído ao proponente POWER 
& SOL, em título de reserva emitido em 23 de setembro. 

A Central Solar da Falagueira terá a potencialidade para produzir, anualmente, uma média de 234 GWh, 
apresentando desta forma, um contributo para a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado 
Português, nomeadamente a nível do Acordo de Paris e Políticas nacionais, incluindo da Região. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

4.3.1. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO

O Projeto da Central Fotovoltaica da Falagueira, com uma potência instalada de 128 MW, será constituída 
por um conjunto de infraestruturas e um edifício (subestação) que a seguir se enumeram: 

 Central fotovoltaica que inclui os Módulos Fotovoltaicos e respetivos seguidores onde serão 
assentes; 

 Valas Técnicas Subterrâneas de Cabos para a Instalação Elétrica de média Tensão (MT), 

 Linha elétrica aérea interna de 30 kV; 

 Linha elétrica aérea de 150 kV; 
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 Postos de Transformação e Inversores (PTI´s); 

 Edifício de Comando e Subestação de 30/150 kV 

 Acessos novos e acessos a beneficiar; 

 Vedação e respetivos portões de acesso.

O quadro seguinte pretende resumir as principais características técnicas do projeto.

Quadro 1 - Características técnicas do Projeto. Fonte EIA (RS)

4.3.2. CENTRAL FOTOVOLTAICA

A Central Fotovoltaica da Falagueira conforme já referido terá uma potência instalada de 128 MWp, uma 
potência de ligação à rede de 100 MVA. O Centro Electroprodutor inclui os equipamentos necessários 
para conversão, proteção e ligação à Subestação de serviço particular a 30/150 kV, sendo constituído 
pelos seguintes elementos:

 285 120 módulos fotovoltaicos (dispostos por strings, cada um com 27 módulos), de células 
monocristalinas, com uma potência pico unitária de 450 Wp. Estes módulos serão instalados 
sobre estruturas do tipo seguidor, com orientação norte-sul e Este-Oeste. Cada um deles 
suportará 2 strings de 27 módulos verticais (2V), para um total de 5.280 trackers. A superfície dos 
painéis gira sobre um eixo horizontal com orientação norte-sul (barra de torção);

 40 Postos de transformação (PTI) contentorizados e compostos por dois inversores responsáveis 
por transformar a corrente contínua (CC) dos painéis em corrente alternada (CA) em BT – e um 
transformador BT/MT que eleva a tensão de saída do inversor a 30 kV, para então transportar a 
energia através da respetiva vala de cabos elétricos subterrâneos até a subestação coletora da 
central);

 80 Inversores, 2 por cada PTI, 3,6 MVA a 1500;

 Valas técnicas subterrâneas de cabos elétricos (BT e MT),

 O circuito elétrico de baixa tensão engloba a ligação elétrica desde os módulos fotovoltaicos 
até aos Transformadores de Potência instalados nos PTI´s,
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 A instalação de Média Tensão engloba as Estações de Transformação que albergam os 
transformadores de potência e os Quadros Gerais de Baixa Tensão (Q.G.B.T.’s), bem como 
PTI´s com toda a sua aparelhagem de Baixa e Média Tensão e todas as canalizações entre 
Estações de Transformação, Postos de Seccionamento e posto de seccionamento/ 
interligação.

A profundidade mínima de enterramento dos cabos, será de 1 m, sem prejuízo que nas travessias dos 
caminhos internos da Central se tenha em consideração o seguinte: 

 A profundidade de enterramento dos cabos não será inferior a 70 cm, e numa extensão de 0,5 m 
para cada lado da via, com a aplicação de uma camada de 10 cm de betão, se necessário, de modo 
a garantir uma maior proteção mecânica. 

 As travessias serão realizadas, tanto quanto possível, perpendicularmente ao eixo das vias. 

Prevê-se ainda a instalação dos condutores DC em caminho de cabos (esteira metálica), entubados, ou 
fixos à estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos no percurso entre os painéis (strings) e os 
Inversores.

4.3.3. LINHA ELÉTRICA INTERNA DE 30 KV

Está prevista a instalação de uma linha aérea de 30 kV, que se desenvolve no interior da área de 
implantação da Central Solar. O ponto de ligação inicial desta linha, parte do núcleo Norte da Central e 
será do tipo Ramal misto com transição aéreo/subterrânea nos apoios localizados nos extremos da linha 
aérea, isto é, ocorre a transição direta das valas de cabos aos apoios de linha, sem que exista qualquer 
tipo de equipamento junto aos apoios de linha.

O Troço aéreo será constituído por uma Linha de Média Tensão (ACSR 3 x 160 mm2), acrescido de um 
Cabo Guarda OPGW (terno simples), com condutores dispostos em galhardete, numa extensão 
aproximada de 3 500 m.

Estima-se que a linha aérea seja constituída por um total de 32 apoios, preferencialmente em betão 
(silhuetas dos apoios apresentados na Figura seguinte), com uma altura mínima prevista dos condutores 
ao solo de 8 m.

Figura 1. Silhuetas dos apoios da linha aérea interna de 30 kV. Fonte: EIA, RS
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Em casos pontuais poderá ser necessário recorrer a postes metálicos, com o objetivo de vencer um vão 
que seja maior. Mas neste momento isso não se afigura como necessário. As fundações dos apoios a 
utilizar serão efetuadas em betão C25-30.

Na presente fase não foi definida concretamente a localização dos apoios, sendo que serão sempre 
inseridos no interior do corredor estudado.

O troço subterrâneo terá as mesmas caraterísticas dos restantes troços de MT existentes ao longo da 
central, isto é, Cabos LXHIOZ1 3x240mm2 (terno simples), com uma extensão aproximada de 1 100 
metros.

4.3.4. VEDAÇÃO E PORTÃO

Está prevista uma vedação perimetral constituída por módulos rígidos com diversos graus de robustez. A 
vedação terá uma altura máxima de 2,4 metros. Serão colocados 3 Portões de acesso à central (com 6 m 
de extensão e uma altura de cerca de 2 m).

4.3.5. EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO DE 30/150 KV

Adjacente ao edifício de comando será executada a subestação, que incluirá o equipamento de 150 kV e 
respetivos transformadores de potência. A subestação será, fundamentalmente, constituída pelos 
transformadores de potência (TP) de interligação e por painéis Linha e dois Transformadores, de 150 kV, 
com a aparelhagem necessária para assegurar o corte e o isolamento da linha, incluindo o seccionador de 
terra para realização, em maior segurança, das operações de conservação, e com os transformadores de 
intensidade e de tensão destinados a proteção, medição e contagem de energia.

Subestação será construída numa plataforma exterior, convenientemente vedada em todo o seu 
perímetro. A altura mínima da vedação será de 2,20 m, medida do exterior, estando o acesso ao interior 
garantido por uma porta metálica com rede, no enfiamento do transformador, de modo a permitir 
facilmente a sua remoção em caso de avaria e por uma porta para acesso do pessoal técnico.

4.4. PROJETOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES

Constitui um projeto associado a linha elétrica de ligação da subestação da Central Solar da Falagueira à 
RNT, que no presente caso ligará diretamente a uma linha de 150 kV existente, a Linha Elétrica CSF NISA-
FALAGUEIRA, que por sua vez ligará à Subestação da Falagueira.

Do ponto de vista técnico, o Projeto da Linha Elétrica de 150 KV será constituído pelos elementos 
estruturais e equipamentos normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 150kV, 
nomeadamente: 

 Apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL”; 

 Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 
e uma chaminé prismática; 

 Cabos condutores por fase, em alumínio-aço; 

 Cabos de guarda 

 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação. 

O projeto prévio que já foi possível elaborar indica que, para a implementação desta linha, será necessário 
o uso de 4 apoios, de modo a vencer a distância de cerca de 1 285 metros entre a subestação da CSF 
Falagueira e o apoio de linha da CSF de Nisa onde se prevê efetuar a ligação em T. 
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É uma solução que está já a ser discutida com todas as partes. Após acordo entre as partes, proceder-se-
á à elaboração do projeto de execução da linha.

Podem ainda referir-se como projetos complementares a instalação de estaleiro(s) e duas áreas de apoio 
de materiais. O estaleiro estará localizado junto à área onde será implantada a futura subestação. Prevê-
se a ocupação de uma área de aproximadamente 2 000 m2. A dimensão exata será de acordo com o espaço 
disponível e tendo sempre em consideração o cumprimento da organização em obra.

4.5. TRABALHOS PREVISTOS E PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO 

Prevê-se que os trabalhos de construção da Central Solar e projetos associados se prolonguem por 14 
meses. 

Após a instalação do estaleiro e áreas de apoios, esta fase irá envolver genericamente as seguintes 
atividades:

 Instalação da vedação perimetral;

 Trabalhos de topografia: piquetagem e marcação das áreas para instalação da Subestação e 
abertura de caboucos das linhas elétricas (interna e de ligação à linha de 150 kV);

 Abertura e implementação dos caminhos internos, incluindo faixas de circulação temporárias de 
equipamento e maquinaria;

 Conexão das infraestruturas necessárias;

 Nivelamento pontual das áreas que apresentem desníveis não compatíveis com as necessidades 
de projeto;

 Execução dos aterros e escavações necessários para a instalação da plataforma da subestação e 
dos PTI´s;

 Abertura de caboucos para criação das valas de cabos de BT e MT;

 Instalação das estruturas seguidoras, com cravação direta no solo de perfis metálicos diretamente 
no terreno, até uma profundidade que assegure a estabilidade do seguidor, sem recurso a betão; 

 Implementação da rede de drenagem de águas pluviais;

 Instalação dos cabos de BT e MT; 

 Recobrimento das valas de cabos; 

 • Obras de construção civil para construção da subestação coletora 30/150 kV, incluindo a 
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas;

 Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das subestações;

 Instalação dos Seguidores, instalação dos módulos fotovoltaicos, instalação das caixas de 
agrupamento, Instalação dos Transformadores e Inversores; 

 Conexão dos cabos de BT e MT;

 Instalação do sistema de segurança;

 Execução de fundações: betonagens para as fundações para a plataforma da subestação (maciços 
enterrados para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem exterior.

A montagem das Linhas Elétricas de 150kV e de 30 kV irá envolver:

 Abertura de caboucos para a implantação de apoios;

 Execução de fundações: betonagens das fundações; 
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 Abertura da faixa de proteção da linha elétrica e faixa de gestão de combustível: corte ou decote 
de árvores numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha de 150 kV e de 15 metros na linha de 
30 kV, para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do RSLEAT;

 Montagem e colocação dos apoios dos postes metálicos treliçados da linha de 150 kV;

 Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e dispositivos salva-pássaros.

Tendo em conta a tipologia e dimensão do projeto, estima-se uma necessidade de mão-de-obra em pico 
de 50 trabalhadores. 

O período de exploração da Central Solar da Falagueira será de 30 anos. Descrevem-se de seguida um 
conjunto de ações a preconizar aquando a exploração do projeto em análise: 

 Manutenção anual da subestação;

 Manutenção anual de PTI’s, caixas de agrupamento e outros equipamentos;

 Produção e gestão de resíduos associados a ações de manutenção;

Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos de forma permanente à central e 
subestação/edifício de controlo. Nesta fase, a presença na central ou em trabalhos nas linhas de muito 
alta tensão ocorrerá apenas de forma pontual:

 Operação corrente da central – 1 a 2 pessoas uma vez por semana;

 Manutenções, limpezas e trabalhos de rotina – periodicamente, num máximo de 8 pessoas. 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos pareceres setoriais emitidos pelas entidades 
representadas na Comissão de Avaliação.

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 
Climáticas; Geologia e Geomorfologia; Solos e Capacidade de Uso; Recursos Hídricos e Qualidade da Água; 
Biodiversidade; Uso e Ocupação do Solo; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Socioeconomia; Saúde 
Humana; Património Arqueológico e Etnológico; e Paisagem.

Dadas as características do projeto e do seu local de implantação, no âmbito da presente avaliação 
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes, os seguintes: Uso do Solo, Biodiversidade 
(Sistemas Ecológicos), Paisagem e Recursos Hídricos.

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território, no capítulo referente ao Ordenamento do Território.

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação 
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.

5.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O Projeto da Central Solar da Falagueira enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação 
do Governo, relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o 
cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas 
(AC).

Quanto à vertente mitigação das AC são de salientar os seguintes aspetos:
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 O estudo identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo na fase 
de construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento temporário de tráfego 
de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação da 
Central Solar Fotovoltaica, considerando pouco significativo o seu impacto. Outro impacte 
identificado foi a perda da capacidade de sequestro de carbono com a desmatação e a 
desflorestação.

 Ao produzir anualmente cerca de 234 GWh, o projeto Central Solar da Falagueira irá contribuir 
para evitar a emissão de 47 680 toneladas de CO2 para a atmosfera, comparativamente à mesma 
produção com recurso a gás natural, e a emissão de cerca de 85 925 toneladas de CO2, 
considerando que o combustível utilizado seria o carvão.

 Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, 
não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases 
do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um 
impacte negativo significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos 
benefícios que advém da implementação do projeto.

 A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é uma medida relevante para a 
recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem 
das áreas a intervencionar.

 O EIA carece das estimativas das emissões de gás hexafluoreto de hexano (SF6) a utilizar nos 
comutadores elétricos. No entanto, o proponente demonstrou preocupação com as emissões do 
referido gás fluorado resultantes de acidentes que possam ocorrer nas fases de construção e 
exploração com a implementação do “plano de manutenção de fugas dos equipamentos da 
subestação, para cumprimento do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril, e Decreto-Lei 
n.º 145/2017, de 30 de novembro”. E acrescenta que “Sempre que detetadas fugas, devem ser 
identificadas as causas e reparados os equipamentos no imediato, e num prazo máximo de 1 mês 
da sua deteção, devem ser efetuadas novamente as intervenções no equipamento para deteção 
de novas fugas, a fim de verificar se o problema foi eliminado”.

Quanto à vertente adaptação às AC:

 O proponente consultou a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de 
Castelo de Vide [município que integra a região do Alto Alentejo, à semelhança de Nisa]. De 
acordo com os dados constantes no referido relatório, as principais alterações climáticas 
projetadas até ao final do século são a diminuição da precipitação média anual, o aumento da 
temperatura média anual, em especial as máximas, o aumento dos fenómenos extremos de 
precipitação e uma diminuição acentuada no número de dias com geada.

 O proponente apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes 
essencialmente associados ao aumento do risco de incêndio, ao aumento da erosão do solo, 
condições de vento forte e inundações. Como forma de reduzir os riscos associados a estes 
fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, 
minimizam ainda mais estes riscos, tais como:

a. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), nomeadamente assegurar 
uma adequada gestão de combustíveis na faixa de servidão da linha;

b. Utilização de cadeias duplas de amarração em todas as situações nas travessias consideradas 
mais importantes;

c. Rede de drenagem dimensionada para picos de precipitação excessiva;

d. Manutenção da rede de drenagem para possibilitar o livre escoamento de águas. 
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 Considera-se relevante a concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 
como medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto.

 Neste sentido, quanto à vertente adaptação às AC julga-se que os principais pontos relativos aos 
impactes das alterações climáticas foram devidamente abordados no EIA, face à tipologia do 
projeto.

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

5.2.1.1 GEOMORFOLOGIA

A área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de Falagueira e dos projetos associados localiza-se sobre a 
Peneplanície do Alto Alentejo, que constitui um elemento fundamental do relevo regional.

Tanto na área de implantação de projeto como no projeto associado da linha elétrica, as mesmas 
apresentam, na sua generalidade, declives inferiores a 12%, sendo na sua maioria inferiores a 6%. Refira-
se apenas a ocorrência de declives entre os 12-30% associados à rede de drenagem da ribeira de Nisa. A 
área de estudo insere-se em duas bacias hidrográficas, sendo limitada a leste pela ribeira de Nisa e a Oeste 
pela ribeira de Palhais, ambas afluentes do rio Tejo. Praticamente todas as linhas de água que intersectam 
a área de interesse caracterizam-se por terem um regime efémero (caudal não permanente), 
apresentando-se secas a maior parte do ano.

5.2.1.2 GEOLOGIA

A área de estudo deste projeto situa-se na unidade geotectónica designada por Zona Centro-Ibérica do 
Maciço Ibérico e, em termos litoestratigráficos, está implantada, na maioria da sua área, em rochas 
metaplíticas e metagrauváquicas do Complexo Xistograuváquico - CXG (Grupo das Beiras), de idade 
Neoproterozóica. Este complexo contacta, a SW da área do projeto, com um granito monzonítico 
porfiroide, de grão grosseiro (granito de Nisa). Na zona de contacto entre estas duas unidades aparecem 
corneanas, resultantes do metamorfismo de contacto. Estão ainda envolvidas unidades litoestratigráficas 
sedimentares mais recentes, como as designadas arcoses da Beira Baixa, do Miocénico e Paleogénico 
indiferenciados, e cascalheiras com intercalações argilo-arenosas do Plio-Plistocénico.

A sismicidade encontra-se descrita de forma adequada e suficiente, com apresentação dos documentos 
normalmente requeridos, não obstando, em princípio, à execução do projeto.

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de 
implantação do projeto enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação 
da ação dos sismos, na zona B (coeficiente de sismicidade 0,7) que apresenta risco sísmico médio. De 
acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 1901-1972) observada em 
Portugal Continental a área de estudo situa-se na zona VI. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-
1996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada 
pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a região afetada enquadra-se na zona de intensidade 
VIII.

De acordo com a informação disponibilizada pela DGEG, na área de estudo não se encontra qualquer área 
de interesse para exploração de recursos minerais. A consulta do portal SIORMINP indica a existência de 
18 ocorrências de recursos minerais no concelho de Nisa. No entanto, nenhuma das ocorrências é 
intersectada pelo projeto ou se localiza na área em estudo.

No que se refere a património geológico ou geomorfológico não existe na área do projeto e sua envolvente 
qualquer geossítio, ou património geológico e/ou geomorfológico com relevância assinalável.
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5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Tendo em conta as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida e o volume de terras 
mobilizado, pode considerar-se que os seus impactes sobre a geomorfologia e geologia serão negativos, 
pouco significativos quanto à intensidade, certos, imediatos, permanentes e irreversíveis.

5.2.3. CONCLUSÃO SETORIAL

Face ao exposto, e em resultado da avaliação da componente ambiental “Geologia, Geomorfologia e 
Recursos Minerais”, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável. 

5.3. RECURSOS HÍDRICOS

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

A área de implantação do projeto está inserida na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, sendo 
que a área do projeto a norte da EM 544, está integrada na sua maioria, na massa de água superficial 
PT05TEJ0904 – Ribeira de Nisa. A área do projeto localizado a sul da referida via, que inclui o corredor da 
LE-CSF.FF, está inserida na massa de água superficial PT05TEJ0912 – Ribeira de Palhais. Segundo o PGRH 
Tejo e Ribeiras do Oeste (2º Ciclo), o estado global das duas massas de água corresponde, respetivamente, 
a Razoável e Bom.

Atendendo ao extrato da Carta Militar à escala 1:25 000 (folha n.º 324), no sentido norte-sul da área de 
implantação do projeto até à EM 544, constata-se a existência de diversas linhas de água, correspondendo 
algumas delas a troços de cabeceira, com sentido de escoamento SW-NE, que afluem à ribeira de Nisa. Na 
área de implantação do projeto a sul daquela via, verifica-se igualmente a existência de várias linhas de 
água, algumas delas de cabeceira, com sentido de escoamento NE-SW, que vão afluir à ribeira de Palhais. 
As ribeiras de Nisa e de Palhais são afluentes da margem esquerda do rio Tejo.
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Figura 2. Área de implantação do projeto (CSF e corredor LE-CSF.FF) (Imagem extraída do ArcGis)

O regime de escoamento das várias linhas de água com troços de cabeceira, conforme referido no EIA, é 
torrencial, com escoamento superficial após chuvadas intensas ou prolongadas.

Refira-se que o corredor da LE-CSF.FF é atravessado por diversas linhas de água, na sua maioria de 
cabeceira, com sentido de escoamento NE-SW, afluentes da ribeira de Palhais.

Relativamente à qualidade das águas superficiais, o EIA refere que as principais pressões sobre a qualidade 
das massas de água onde se encontra integrada a área de implantação do projeto estão relacionadas com 
o sector urbano (ETAR), setor da pecuária (bovinicultura) e infraestruturas hidráulicas (rega, produção de 
energia e abeberamento de animais).

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

A área de estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, unidade que ocupa a maior 
extensão em Portugal, onde predominam rochas granitoides (onde se localiza a área em estudo) e 
metassedimentos. Nestes meios é comum a circulação fazer-se por porosidade dupla, isto é, onde existem 
dois sistemas entrosados, um de blocos porosos, com permeabilidade baixa, mas com elevada capacidade 
de armazenamento, e outro de fraturas, com permeabilidade mais elevada, mas com escassa capacidade 
de armazenamento.

Em termos gerais, estes tipos de rochas têm escassa aptidão hidrogeológica e por isso são pobres em 
recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de água, desempenham um papel 
importante, tanto no abastecimento à população, como à agricultura.

A área do projeto enquadra-se na massa de água subterrânea Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do 
Tejo (PTA0x1RH5). Esta massa de água, relativamente à produtividade de captações de água 
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inventariadas, apresenta um caudal de exploração máximo de 11 L/s, embora a mediana de produtividade 
se situe entre 1 a 6 L/s. 

A fácies hidrogeoquímica dominante da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Tejo, com base em análises químicas efetuadas entre 2000-2009, é a bicarbonatada cálcica e/ou 
magnesiana e a cloretada mista. 

Relativamente ao sentido de escoamento subterrâneo nesta massa de água subterrânea, para a área de 
estudo pressupõe-se que o mesmo se faça na direção da Bacia do Tejo-Sado, concordante com a 
topografia e rede de drenagem.

No âmbito do Projeto “Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo” (ERHSA), terminado 
oficialmente em dezembro de 2001, constata-se a que a área em análise se localiza no sector Amieira-
Montalvão, que no concelho de Nisa ocupa a sua parte norte. 

Este sector localiza-se numa região extremamente complexa devido à sua heterogeneidade e anisotropia, 
com potencial hidrogeológico reduzido, mas onde as captações são quase sempre produtivas com caudais 
de exploração abaixo de 1 L/s. Refere-se ainda que aproximadamente 20% das captações deste sector 
têm como utilização o abastecimento público. Efetivamente ocorre uma captação para abastecimento 
público na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica da Falagueira, e existem outras duas a 5 km da 
área de estudo.

Do ponto de vista da hidroquímica, as águas do sector Amieira-Montalvão apresentam uma tendência 
para fácies bicarbonatada sódica.

No que diz respeito aos usos da água subterrânea, na área de estudo localiza-se uma captação de água 
subterrânea para abastecimento público (RA1-Velada) que tem perímetro de proteção definido pela 
Portaria n.º 209/2012, de 9 de julho, alterada pela Portaria n.º 328/2013, de 6 de novembro e pela Portaria 
n.º 271/2015, de 4 de setembro. 

Refira-se que este perímetro de proteção diz apenas respeito ao perímetro de proteção imediato. Trata-
se de um polígono cuja maior dimensão é de 57 m. Esta captação localiza-se na área de estudo, mas não 
é intersetada pela área de projeto, antes localizando-se a cerca de 390 m do limite da área de projeto. 
Trata-se de um furo com 121 m de profundidade.

No que diz respeito aos usos privados, existem 4 captações de água subterrânea (P3, P4, P5 e P6) na área 
de estudo, sendo que apenas uma (P6) se encontra dentro da área do projeto, ao contrário do que afirma 
o EIA. Estas 4 captações são furos, com profundidades que variam entre os 80 e os 100 m, e cuja água se 
destina a exploração avícola.

Quanto à classificação da massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo, esta possui um 
estado químico e um estado quantitativo classificados de Bom e um estado global classificado como Bom.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)

No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN) e de acordo com o extrato da Carta de REN de Nisa, 
no interior da área de implantação do projeto observa-se a existência de áreas inseridas na Reserva 
Ecológica Nacional (REN), nas tipologias de “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e de “Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica”, predominando esta última.

Relativamente à tipologia de “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, o EIA prevê que as linhas de 
água em causa serão salvaguardadas aquando da implementação do projeto, sendo assegurado o 
escoamento nas linhas de água, assim como a drenagem da área de implantação. Assim, considera-se que 
as funções associadas a esta tipologia não serão colocadas em causa.

Quanto às “Áreas de elevado risco de erosão hídrica”, a sua afetação ocorre na fase de construção, 
temporariamente, porquanto na fase de exploração há que considerar que dada a tipologia de projeto e 
a reduzida área impermeabilizada associada, a vegetação daquelas áreas irá ser regenerada em toda a 
envolvente dos elementos de projeto e da zona central (exceto na área correspondente aos PT), fixando 
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o solo e reduzindo os efeitos da erosão, nomeadamente o arrastamento de sólidos para o meio hídrico o 
qual pode provocar impactes negativos nas linhas de água na área do projeto e a jusante. 

Deste modo, no final da obra deverá proceder-se à descompactação do solo (com vista à promoção do 
restabelecimento do coberto vegetal) e à sementeira de vegetação autóctone, sendo que nas áreas 
ocupadas por módulos fotovoltaicos, as espécies devem ser compatíveis com o ensombramento.

Considera-se ainda que a rede de drenagem de águas pluviais deve acompanhar as curvas de nível e 
promover a infiltração das águas, devendo também ser avaliada a instalação/manutenção de vegetação 
ripícola adequada à recuperação e valorização das linhas de água em presença na área do projeto. Um 
ano após a conclusão da obra, deverá ser apresentado um relatório de monitorização que evidencie o 
estabelecimento da vegetação autóctone, em toda a área do projeto, e que, face aos resultados da 
avaliação, integre eventuais medidas adicionais, nomeadamente sementeira caso esta não se encontre 
instalada ou tenha sido interferida pela ação de infestantes.

Salienta-se ainda que, na fase de exploração, o controlo de crescimento da vegetação autóctone deverá 
ser feito através do corte e sem recorrer à mobilização superficial do solo que provoque o arranque das 
plantas.

Ainda, atendendo à implantação dos apoios de linha da linha elétrica de 30 kV, é constatado no EIA que 
um dos cinco apoios (o apoio P5) interfere com a tipologia em presença, correspondente a uma área 
reduzida de 6,9 m2.

Importa salientar que, no interior do corredor da linha elétrica de 150 kV (LE-CSF.FF) e respetiva área 
prevista para implantação dos apoios, não se observam áreas de REN.

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

5.3.2.1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Fase de construção 

As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de 
drenagem do terreno. No entanto, considerando a implementação das medidas de minimização previstas 
no EIA, estas ações serão executadas apenas nas áreas estritamente necessárias sendo, no final da fase 
de construção, recuperadas e asseguradas as condições naturais de drenagem.

O EIA prevê garantir a manutenção do escoamento das linhas de água existentes, recorrendo, se 
necessário, ao seu restabelecimento através da instalação de passagens hidráulicas (PH). Neste sentido, 
salienta-se que as referidas intervenções carecem de TURH assim como as que se venham a realizar na 
faixa de servidão das linhas de água.

Atenta a rede hidrográfica da área de implantação do projeto, deverão ser tidas em consideração as linhas 
de água cartografadas na Carta Militar à escala 1/25000, devendo ser asseguradas as respetivas faixas de 
proteção sendo que, face às características estruturais do projeto em presença, os afastamentos em área 
de domínio hídrico, deverão assegurar no mínimo: 3m medidos a partir da crista superior dos taludes 
marginais dos cursos de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos de água de 3.ª ordem e 
10 m para os cursos de maior expressão morfológica/REN.

Igualmente, no que diz respeito à implantação dos apoios da linha elétrica de 30 kV, deve ser assegurada 
a respetiva faixa de servidão das linhas de água cartografadas na carta Militar, à escala 1/25 000, devendo 
os mesmos ser colocados a uma distância superior a 5 m da crista superior dos taludes marginais dos 
cursos de água, sujeito a TURH se ocuparem a servidão do domínio hídrico (10m). Em relação à instalação 
dos apoios da linha elétrica de 150kV (LE-CSF.FF), o EIA refere que a sua localização teve em consideração 
as linhas de água existentes, sendo assegurada a faixa de servidão das linhas de água cartografadas na 
Carta Militar, à escala 1/25 000.
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No que respeita à implantação da vedação (peça desenhada “Vedação e Postos de Transformação (PTIs) 
Relativamente aos Recursos Hídricos” (Des nº A) integrada no Anexo II (Elementos de Projeto), do Volume 
IV do Aditamento), não é aceitável a solução verificada em alguns troços, em que a vedação parece 
serpentear entre as margens e o leito da linha de água. Embora o EIA refira que a vedação não irá interferir 
com o escoamento natural das linhas de água, considera-se que deve ser apresentada solução na qual a 
vedação seja implantada preferencialmente numa das margens da linha de água, evitando 
atravessamentos sucessivos da mesma, não podendo ser posto em causa o livre escoamento das águas, 
no caso concreto dos atravessamentos. É de referir que a vedação ao ser instalada em domínio hídrico, 
está sujeita a TURH.

No que respeita às águas residuais domésticas com origem nas instalações sanitárias do estaleiro, segundo 
o EIA, serão encaminhados para uma fossa estanque ou, em alternativa, serão utilizadas instalações 
sanitárias amovíveis. No caso do armazenamento das águas residuais domésticas em fossa estanque, os 
impactes resultantes serão negativos pouco significativos, desde que seja garantido o esvaziamento da 
fossa estanque com uma frequência adequada à sua utilização e que as águas residuais sejam 
encaminhadas por operador habilitado para o efeito, para tratamento em destino adequado. No caso de 
serem utilizadas instalações sanitárias amovíveis, os impactes resultantes serão negativos pouco 
significativos desde que as águas residuais sejam encaminhadas para operador licenciado.

Quanto às águas de lavagem das betoneiras, estas deverão ser devidamente acondicionadas e 
encaminhadas para entidade habilitada, pelo que o impacte negativo será pouco significativo.

Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo, sendo a 
respetiva significância dependente da sua extensão assim como do tempo de resposta ao acidente.

Fase de exploração

Embora os painéis sobrelevados relativamente ao solo permitam a normal escorrência e infiltração de 
águas à superfície, ocorrerá uma 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 a erosão hídrica do solo. Não obstante o mencionado no EIA que 
refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza este impacte, considera-se dever ser 
assegurado esse restabelecimento por sementeira de espécies autóctones.

Quanto à lavagem dos painéis, esta será realizada utilizando água proveniente de um furo de água 
subterrânea ainda a executar, que se irá infiltrar naturalmente no solo, pelo que se considera que o 
impacte induzido é negativo e pouco significativo. Salienta-se que a execução do furo de água subterrânea 
carece de prévia obtenção de TURH.

As águas residuais domésticas serão armazenadas numa fossa estanque (11 m3), pelo que, sendo a limpeza 
da mesma assegurada por entidades habilitadas para o efeito, as referidas águas serão encaminhadas 
para destino final adequado, considerando-se que o impacte induzido será negativo e pouco significativo. 
Contudo, caso a descarga de águas residuais domésticas da fossa seja efetuada no solo ou no meio hídrico, 
esta rejeição carece de obtenção de TURH.

Fase de desativação

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 
semelhantes aos indicados para a fase de construção.

5.3.2.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Fases de Construção e de Exploração

Face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a realizar, e perante as áreas unitárias de 
ocupação dos apoios, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, não são expectáveis 
alterações relevantes na circulação subterrânea e na infiltração natural da água, nem é expectável a 
interseção do nível freático. De acordo com o EIA foi verificado que o nível freático se encontra abaixo dos 
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6 m de profundidade e as escavações a realizar no âmbito do projeto não ultrapassarão os 3 m de 
profundidade. 

Além disso, dada a reduzida área de impermeabilização afetada pelo projeto, a qual se traduz em 0,3 ha 
para a subestação e em áreas reduzidas para os apoios de linha, valas e acessos, não se prevê a ocorrência 
de impactes significativos na quantidade da massa de água subterrânea. Os impactes potenciais são 
classificados como negativos, diretos, de magnitude reduzida, pouco significativos, temporários, 
reversíveis e localizados. Desde que sejam aplicadas as medidas preventivas e de minimização, estes 
impactes potenciais serão reduzidos ou mesmo anulados.

Salienta-se que a implantação das fiadas das estruturas de suporte (mesas) com os painéis fotovoltaicos 
não provocam qualquer impermeabilização do solo. Apesar dos painéis serem aplicados justapostos, 
sobre as estruturas de suporte, as juntas entre painéis contíguos, não são vedadas ou impermeabilizadas, 
o que permite que, ao longo dos bordos de cada painel a água da chuva possa escorrer livremente para o 
solo, para infiltração e recarga do aquífero.

Quanto à afetação da captação para abastecimento público (RA1-Velada, da Águas do Norte Alentejano, 
S.A.), a área do projeto em questão não interseta a zona de proteção imediata respeitante ao perímetro 
de proteção da captação, localizando-se o seu limite a 390 m da captação e a 355 m do limite da zona de 
proteção imediata. Para o perímetro de proteção em causa não foram estabelecidas zona de proteção 
intermédia nem alargada. Do exposto resulta que das ações de construção e implantação dos painéis 
solares, dos apoios de linha e dos cabos enterrados não são expectáveis impactes negativos e significativos 
na quantidade da água afluente a esta captação pública.

Relativamente à captação referenciada no estudo como P6, desconhece-se se será desativada. Esta 
captação dista cerca de 50 m do eixo longitudinal previsto para a implantação da linha elétrica a 30 kV e 
o troço da linha próximo da captação é enterrado. Nesta situação é necessário acautelar, como medida 
de minimização, que caso se verifique que os trabalhos de implantação da linha elétrica venham a causar 
um desvio do fluxo das águas de recarga afluentes à captação em questão, contribuindo para uma 
diminuição dos caudais disponíveis para exploração na mesma, o proponente assegurará a 
restituição/disponibilização dos caudais suprimidos, ao titular da captação.

No que diz respeito aos impactes na qualidade das águas subterrâneas, considera-se que os materiais a 
ser implantados e/ou enterrados são constituídos por substâncias inertes (betão, plástico, metais, etc.), 
com pouca ou nenhuma capacidade reativa e por isso, não resultarão águas contaminadas, a partir do seu 
contacto com a água da precipitação (recarga), logo não haverá geração de águas pluviais contaminadas 
por esta via.

Poderá haver impactes na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos devido a derrames acidentais de 
substâncias perigosas, associadas à sua utilização direta nas atividades de construção ou pela sua 
utilização nas máquinas e equipamentos necessários à obra. A adoção das medidas de minimização 
propostas no presente parecer permite prevenir e reduzir significativamente a probabilidade de 
ocorrência destas situações, pelo que se classificam estes impactes como, negativos, irreversíveis, 
mitigáveis, reduzidos e pouco significativos.

Poderá ainda ocorrer um impacte negativo sobre a qualidade das águas subterrâneas, na fase de 
exploração, em resultado da aplicação de produtos fitofarmacêuticos para controlo da vegetação e 
combate de infestantes. Nesta situação deverá ser acautelada por via de monitorização da qualidade da 
água do furo a construir, a avaliação da qualidade em relação às substâncias ativas constituintes dos 
produtos que vierem a ser utilizados.

Fase de Desativação

A 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, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um impacte 
positivo. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3369

“Central Solar da Falagueira”, projeto de execução

17

5.3.3. CONCLUSÃO SETORIAL

Face ao exposto, e do ponto de vista dos recursos hídricos, considera-se estarem reunidas as condições 
para emissão de parecer favorável condicionado.

5.4. SOCIOECONOMIA

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

A Central Solar numa área de implementação de 230 ha:

 situa-se a sudeste da povoação de Velada;

 localiza-se na freguesia de São Matias e na União de Freguesias de Espirito Santo, Nossa Senhora 
da Graça e São Simão, todas do concelho de Nisa, no distrito de Portalegre;

 será constituída por 285 120 módulos fotovoltaicos, a instalar numa área de 64 ha;

 produzirá 234 GWh/ano de eletricidade (potência total de 128 MWp), o suficiente para fornecer 
energia elétrica a mais de 100 000 casas por ano.

A Linha Elétrica a 150 kV, com apenas 1,2 km e 4 apoios:

 desenvolve-se ao longo das mesmas freguesias, e

 ligará a uma linha de 150 kV existente, permitindo a injeção da produção na Subestação da 
Falagueira.

O projeto prevê um investimento na ordem dos 58 milhões de € e uma vida útil estimada em 30 anos.

Da análise efetuada à parte do estudo que reporta ao contexto socioeconómico, foi possível verificar que 
se baseia essencialmente na informação compilada das estatísticas oficiais e os indicadores que informam 
a análise são os que habitualmente se utilizam em estudos desta natureza, desagregadas ao nível regional, 
sub-regional, concelhio e de freguesia.

Foram indicadas, de forma correta, as fontes a informação estatística do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) relativa aos Censos de 2001 e de 2011, o Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018, dados 
disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), bem como a fontes 
cartográficas e bibliográficas da especialidade.

Os aspetos sociodemográficos identificaram corretamente as principais temáticas, quer a evolução 
demográfica, a distribuição pelo território e o grau de envelhecimento, quer as problemáticas do emprego 
e do desemprego, consubstanciado nos dados extraídos do “Inquérito ao Emprego”, para as análises 
regionais, e às estatísticas disponibilizadas pelo Serviços de Emprego do IEFP, para a abordagem 
desagregada ao nível concelhio.

Referência positiva, também, para o desenvolvimento do tópico do emprego/desemprego, 
consubstanciado nos dados extraídos do “Inquérito ao Emprego”, para as análises regionais, e às 
estatísticas disponibilizadas pelo Serviços de Emprego do IEFP, para a abordagem desagregada ao nível 
concelhio. E foram abordados, corretamente, os aspetos relativos ao enquadramento económico da zona 
do projeto, com recurso a informação estatística atualizada. 

Em 2018, no concelho de Nisa, destaca-se:

 uma população de 6 146 residentes (entre 2011 e 2018 verifica-se um decréscimo populacional 
de - 19%) e uma densidade populacional de 10,7 hab/km2 (abaixo da sub-região Alto Alentejo 
com 17,3 hab/km2);

 uma estrutura empresarial dominante da atividade agroflorestal, seguida da atividade de 
comércio por grosso e retalho;
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 uma maior percentagem de população empregada no setor primário de 28 %.

A área do Projeto é sobretudo marcada pela atividade florestal de produção de eucaliptais, com alguns 
exemplares de sobro e azinho. A área em estudo abrange um único aglomerado urbano, a aldeia de 
Veladas, e um reduzido número de habitações/montes isolados.

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Importa referir, a nível regional/local, que:

 o Alentejo, com elevados níveis de radiação solar, tem grande potencial no aproveitamento 
energético fotovoltaico;

 a concretização do Projeto trará, também, uma nova forma de rentabilizar do uso do solo, a 
reverter para os proprietários.

E a nível nacional, destaca-se:

 a Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), no que se refere à transição para uma energia 
limpa e à redução das emissões de CO2;

 o Projeto produzirá 234 GWh/ano de eletricidade, permitindo, se esta energia fosse produzida 
por queima de carvão, evitar a emissão de 53 350 ton/ano de CO2. 

Tendo em atenção a sua localização, o Projeto não interfere diretamente com outras atividades 
económicas na proximidade.

Na fase de construção do Projeto, identificam-se impactes positivos significativos de âmbito local, devido 
ao longo período da obra (14 meses) é à necessidade de mão-de-obra (50 trabalhadores em período de 
pico), com efeitos ao nível da potencial geração de emprego na obra local e na dinâmica económica nos 
serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento.

Importa destacar que o EIA preconiza a procura preferencial do mercado local para o recrutamento de 
mão-de-obra e para o fornecimento de produtos e serviços no comércio local.

Na fase de exploração do Projeto, identifica-se um impacte positivo significativo ao nível nacional, pela 
produção de energia através de fonte renovável contribuir para se alcançar o definido no ENE 2020. 

Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos de forma permanente, ocorrendo apenas de 
forma pontual em manutenções, limpezas e trabalhos de rotina, com num máximo de 8 pessoas. A 
operacionalidade da central necessitará da permanência de 1 a 2 pessoas uma vez por semana.

5.4.3. CONCLUSÃO SETORIAL

No que diz respeito ao fator “Socioeconomia”, nada há a obstar à concretização do Projeto, desde que 
cumpridas as medidas de minimização preconizadas.

5.5. SOLOS E USO DO SOLO

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Importa referir que, de acordo com o EIA:

 as parcelas de terreno para implementação da Central Solar têm uma área de 230 ha;

 a área total das componentes da Central Solar é de 72 ha;

 a área total dos painéis solares é de 64 ha.
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Nos referidos 230 ha ocorrem, maioritariamente, solos com limitações severas para a utilização agrícola 
e com uma ocupação atual florestal:

 Solos Incipientes (141 ha ou 61 %) e Solos Argiluviados (81 ha ou 35 %);

 Classes de Capacidade de Uso E (172 ha ou 75 %) e D (53 ha ou 23 %); 

 Uso Atual do Solo com Floresta (eucaliptos 72 ha ou 84 %, e 26 azinhas e 1 sobreiro, todos 
dispersos).

Os quatro apoios da Linha Elétrica a 150 kV, com 1,2 km, incidem sobre:

 Solos Argiluviados e solos Incipientes;

 Classe de Capacidade de Uso E e D;

 Uso Atual do Solo com Floresta (eucaliptos e matos).

O Projeto prevê:

 a instalação de 285 120 módulos fotovoltaicos em 64 ha, dos quais 57 ha estão ocupados com 
eucaliptos;

 a abertura de 7 ha e a beneficiação de 1 ha, no que se refere aos acessos internos;

 a abertura de 1 ha de valas para a passagem de cabos enterrados;

 um balanço de terras com excedente de 21 245 m3 (22 767 m3 de aterros e 44 012 m3 de 
escavações), a serem reutilizadas no âmbito da recuperação paisagística das áreas 
intervencionadas.

Sobre o Balanço Carbónico associado à remoção do Uso Atual do Solo Florestal, o EIA indica:

 “O Balanço Carbónico deverá ser feito entre as emissões associadas à perda de capacidade de 
sequestro de carbono da fase de construção e as emissões evitadas pelo projeto na fase de 
exploração;

 A fase de construção conduz à emissão de 3 369 Ton/CO2 ao longo dos 14 meses da obra (...) e 
estima-se uma fuga anual máxima de 68,6 Ton/CO2;

 Na fase de exploração (30 anos), as emissões evitadas durante apenas 1 ano de produção são de 
53 350 Ton/CO2 pelo que, apenas ao final de um ano se obtém um balanço positivo de cerca de 50 
000 ton/CO2;

 Considera-se desadequado extrapolar as emissões evitadas nos 30 anos da central, mas considera-
se que, face ao resultado do primeiro ano, o balanço carbónico demonstra o impacte positivo do 
projeto em termos do combate às alterações climáticas.”

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na fase de construção, devido às Movimentação de Terras, Desmatação, Construção e Beneficiação de 
Acessos, Abertura e Fecho de Valas de Cabos, e Construção da Subestação, será expectável um impacte 
negativo pouco significativo nos solos, tendo em conta que os 64 ha a ocupar pelos módulos fotovoltaicos 
possuem reduzida aptidão agrícola, a que se associa o facto das estruturas fotovoltaicas serem apenas 
fixadas no solo, reduzindo, deste modo, a significância do impacte negativo no solo. 

Quanto ao uso do solo afetado, este é maioritariamente de ocupação florestal com espécies de eucalipto, 
espécie exótica e de reduzido valor conservacionista; assim, o impacte negativo no fator Uso do Solo 
decorre essencialmente da alteração da ocupação do solo quase de forma direta entre o uso “florestas de 
folhosas” e a Central. Tendo em conta a ocupação atual do solo e a existência maioritária de uma paisagem 
natural e não artificializada, o impacte da Central sobre a ocupação do solo é considerado negativo, direto, 
de incidência local, certo, reversível e imediato, permanente, de magnitude moderada e significativo.
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No que respeita à linha elétrica, o principal impacte estará relacionado com a abertura da faixa de servidão 
da linha e faixa de gestão de combustível, ainda na fase de construção, e que a sua manutenção durante 
a fase de exploração fará perdurar o impacte no tempo. Este é um impacte sobre o uso do solo negativo, 
direto, local, certo, permanente, imediato, de magnitude moderada e pouco significativo, atendendo a 
que esta é uma linha de transporte, em que apesar de ser uma infraestrutura, é pouco extensa e não 
apresenta a mesma significância em termos de impactes ao longo de toda a sua extensão, variando em 
função da ação geradora (por exemplo implantação do apoio, colocação de cabos e criação da faixa de 
proteção) e do tipo de uso do solo presente, tendo-se constado que será apenas afetada a classes de 
ocupação de solos: florestas de folhosas.

Na fase de exploração, devido à Presença das Componentes do Projeto, será expectável um impacte 
negativo pouco significativo, tendo em conta a perda do Uso Atual do Solo Rural/Florestal, para um uso 
de infraestruturas durante 30 anos, infraestruturas estas que devido à sua tipologia e de acordo com o 
Balanço Carbónico apresentado, será uma alteração do uso do solo favorável ao combate às alterações 
climáticas.

Na fase de desativação, são expectáveis impactes semelhantes aos da fase de construção, pelo que 
deverão ser adotadas medidas para reposição das condições originais do solo, bem como outras medidas 
a aplicar em áreas a afetar durante a fase de construção.

5.5.3. CONCLUSÃO SETORIAL

No que diz respeito ao fator “Solos e Uso do Solo”, nada há a obstar à concretização do Projeto, desde 
que cumpridas as medidas de minimização adicionais (ou seja, não apresentadas no EIA) preconizadas 
para estes fatores e para os fatores Biodiversidade e Paisagem, no que se relaciona com o Uso do Solo, 
bem como do Plano de Gestão Ambiental e do Plano de Acompanhamento Ambiental da obra propostos.

5.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)

O EIA efetua adequadamente o enquadramento no PROTA, referindo a coerência e sintonia do Projeto 
com o especificado no “Eixo Estratégico III (Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional) que 
apresenta no objetivo III.1.2 (Atividades Estratégicas Emergentes), a promoção da energia solar 
fotovoltaica, o qual valoriza, entre outros aspetos “A promoção da produção de energia elétrica limpa, 
sem emissões de CO2, fomentando a instalação de unidades centralizadas e descentralizadas de 
microgeração de energia elétrica e térmica baseadas em fontes renováveis”.

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) 

O EIA efetua o adequado enquadramento do Projeto no RJREN, atendendo a que ocorrem, na tipologia 
“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 20,3 ha na área de implantação da Central e 10 ha no 
corredor da Linha Elétrica, indicando-se que não haverá afetação das linhas de água integradas em REN.

De acordo com o RJREN, o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 124/2019, de 28 de agosto, os usos/ações do Projeto têm enquadramento no Ponto II do Anexo II, 
nomeadamente nas alíneas: 

 Central Solar - f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis; 

 Linha Elétrica - i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão.

Refere-se que o n.º 7 do Artigo 24º do RJREN indica “(…) quando a pretensão em causa esteja sujeita a 
procedimento de AIA, a pronúncia favorável da respetiva CCDR no âmbito deste procedimento determina 
a não rejeição da comunicação prévia.”.

Assim, a CCDR Alentejo emite decisão favorável à ocupação de solos da REN pelo Projeto.
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Plano Diretor Municipal (PDM) de Nisa

Relativamente ao PDM, o EIA indica que a área de implantação da Central afeta “Espaços Florestais de 
Produção” e “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. 

Sobre estas Classes de Espaço, estabelece o Regulamento do PDM:

 Artigo 23.º - “Os espaços agrícolas, florestais e de uso misto incluem solos que se destinam 
prioritária e dominantemente a fins agrícolas, florestais e mistos.”;

 n.º 3 do Artigo 26.º “Não são permitidas ações que visem ou promovam a destruição do solo vivo 
e do coberto vegetal, excetuando as decorrentes das normais práticas de cultivo ou outras 
atividades permitidas para estes espaços nos termos do presente regulamento.”

Relativamente a esta incompatibilidade do Projeto com o PDM, a pronúncia da Câmara Municipal de Nisa, 
entregue no âmbito da Consulta Pública, refere:

 “(…) a instalação da Central Solar da Falagueira contraria e inviabiliza os objetivos estratégicos 
delineados pela Câmara Municipal de Nisa, e presentes no PDM.”;

 “(…) nesta perspetiva, o Projeto não se enquadra na estratégia de desenvolvimento concelhio 
esplanada na 1.º revisão do PDM, que tem como objetivos gerias a atratividade, a fixação, 
emprego e a 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 produtivas.”

 Neste sentido e tendo por base o atrás referido, considera-se que este empreendimento a ser 
instalado contraria o PDM de Nisa. 

Assim, esta incompatibilidade só poderá ser ultrapassada quando o PDM de Nisa enquadrar os usos da 
Central nas tipologias de ocupação do espaço em presença, pelo que o Projeto deverá ficar condicionado 
à verificação do enquadramento no PDM de Nisa.

5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

5.7.1.1 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS

A área de intervenção do projeto é sumariamente caraterizada por ser uma zona interior de relevo 
acidentado dominada por florestas de produção.

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica 
e a prospeção em campo. As visitas de campo foram realizadas em 25 de maio e 26 de dezembro de 2020, 
contudo, os resultados podem ter sido comprometidos na confirmação das espécies em campo cuja época 
de floração já tinha terminado. Durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 151 espécies 
na área da central e 99 espécies no corredor da linha elétrica de 150 kV.

Relativamente a espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), 
foi confirmada a presença de 12 espécies: Quercus rotundifolia, Quercus suber, Serapias lingua e Serapias 
cordigera, em ambas as áreas estudadas (central e corredor da linha elétrica a 150 kV) e Asphodelus 
aestivus, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Salix salviifolia subsp. australis, Adenocarpus lainzii, Antirrhinum 
graniticum, Cytisus multiflorus, Ferula communis e Juncus rugosus apenas na área da central.

Foram identificadas para a área de estudo 12 unidades de vegetação: azinhal, montado, esteval, giestal, 
eucaliptal, plantação de sobreiros, charca, linha de água, olival, vinha, áreas agrícolas e áreas 
artificializadas.
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As áreas artificializadas englobam estradas, caminhos, edifícios e indústrias de aviculturas e de criação de 
porco preto.

Quadro 2 - Unidades de Vegetação presentes na área estudada e na área de intervenção do projeto 

O azinhal está presente sobretudo na zona nordeste da área de intervenção do projeto, em vales mais 
encaixados e corresponde na totalidade ao Habitat de interesse comunitário 9340 – Florestas de Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia. O montado corresponde a área dominadas por azinheiras de grandes 
dimensões, ocorrendo pontualmente sobreiros. Corresponde na sua totalidade ao habitat de interesse 
comunitário 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene. Não foram encontrados habitats de 
interesse comunitário no corredor da linha elétrica. De acordo com o RS do EIA, correspondem a 
povoamentos de quercíneas as áreas de azinhal, de montado e de plantação de sobreiros, que 
representam cerca de 14% da área de intervenção do projeto (125,26 ha). No corredor da linha não foram 
identificados povoamentos de quercíneas. 

O eucaliptal é a unidade de vegetação mais abundante na área de intervenção do projeto (área da central 
e corredor da linha elétrica), cerca de 57,5%. As manchas de eucaliptal são ocupadas tanto por indivíduos 
adultos como por juvenis. De acordo com o Decreto-Lei n.º 173/88 de 17 de maio, carecem de autorização 
os cortes finais de povoamentos florestais de eucalipto em que pelo menos 75% das árvores não tenham 
um diâmetro à altura do peito igual o superior a 12 cm ou um perímetro à altura do peito igual ou superior 
a 37,5 cm. Assim, há duas áreas de povoamento de eucalipto que carecem de autorização do ICNF para 
os respetivos cortes, conforme ilustra a figura seguinte:
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Figura 3. Caracterização da mancha florestal de eucalipto

O RS do EIA refere que cerca de 55 ha da área florestal a afetar pelo projeto foi alvo de um financiamento 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020), o projeto 816/015994, que abrangeu 
uma área total de 186 ha, correspondente à área A1, cujo último corte foi em 2018. O arranque dos 
eucaliptos nos 55 ha antes deste termo, obedece a comunicação ao IFAP (Instituto de Financiamento de 
Agricultura e Pescas, IP) e à inerente regularização da situação em termos de devolução de montantes 
recebidos. Este aspeto constituirá uma condicionante deste projeto, conforme proposto no presente 
parecer. A área que foi objeto de financiamento é a seguinte:
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Figura 4. Identificação da área alvo de financiamento

A plantação de sobreiros corresponde a sobreiros com menos de 10 anos existentes na área proposta para 
a instalação da central. Relativamente às quercíneas identificadas na área de intervenção do projeto, 
refere o RS do EIA que foram identificadas 26 azinheiras (3 adultas e 23 jovens) e 1 sobreiro jovem na área 
dos painéis fotovoltaicos. Embora o projeto refira o abate de 23 azinheiras isoladas (3 adultas e 20 jovens) 
e 1 sobreiro e a afetação das raízes de 3 azinheiras jovens, considera-se que deverá o projeto 
compatibilizar-se com as condicionantes existentes no terreno, pelo que deverão ser preservados estes 
exemplares, à semelhança do que tem acontecido com outros projetos avaliados também em sede de 
AIA. O sobreiro e a azinheira são espécies legalmente protegidas, de acordo com o Decreto-Lei nº 
169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho.

Assim, este aspeto constituirá uma condicionante do projeto, conforme consta do presente parecer. A 
figura abaixo apresenta a localização das quercíneas existentes na área de intervenção do projeto.



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3369

“Central Solar da Falagueira”, projeto de execução

25

Figura 5. Localização das azinheiras/sobreiro existentes na área de intervenção do projeto

No âmbito da visita de campo realizada verificou-se, nos pontos de vistoriados, a presença esporádica de 
sobreiros debaixo dos eucaliptais, sendo a quase totalidade dos exemplares de pequeno porte, com 
menos de 1m. De facto, nas áreas recentemente plantadas, uma vez que houve corte do povoamento em 
fase final, seguida de destruição dos cepos e novas plantações, não há condições para ainda alguma 
semente de sobreiro ou de azinheira germinar e alcançar porte com mais de 1m. Nas restantes áreas o 
número de exemplares de quercíneas era diminuto.
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Figura 6. Localização das áreas recentemente cortadas (a norte, zonas mais claras)
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Figura 7. Corredor ecológico e área de intervenção do projeto

5.7.1.2 FAUNA

Relativamente à fauna, as visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 24 e 25 de maio, 9 e 26 de 
dezembro de 2020. O trabalho de campo foi realizado durante a época de reprodução da maioria das 
espécies de aves (maio de 2020) e inverno (dezembro de 2020), tendo permitido confirmar a presença de 
47 espécies de aves na área de intervenção do projeto, 31 espécies na campanha de primavera e 30 
espécies na campanha de inverno. A presença da maioria das espécies de aves foi confirmada com recurso 
aos pontos de escuta e observação de aves em geral e/ou dos pontos de observação de rapinas.

Foi analisada a sobreposição da área de estudo proposta com a cartografia de valores relacionada com o 
“Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 
de energia elétrica – componente avifauna” e com a cartografia de abrigos de morcegos de importância 
nacional ou regional. Confirmou-se que a extremidade noroeste da área de estudo global e da área de 
estudo da central sobrepõe-se a uma área crítica para aves e que na envolvente à área de estudo (num 
raio de 20 km) existem outras áreas relevantes para as aves, nomeadamente:

 Seis áreas muito críticas para aves de rapina, que correspondem a um buffer de 1 km em torno de 
ninhos e/ou áreas prioritárias para espécies com estatuto de ameaça que se localizam entre 
2,5 km a 16,5 km a noroeste da área de estudo global (4,2 km a 18 km a noroeste da área de 
estudo da central);

 Uma área muito crítica para aves de rapina, situada a 17 km a nordeste da área de estudo global 
(17,5 km a noroeste da área de estudo da central); 

 Área muito crítica para aves de rapina localizada a cerca de 16 km a este da área de estudo global 
(16,5 km a este da área de estudo da central); 
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 Duas áreas críticas para aves de rapina situadas a 11,5 km a nordeste e 12km a este da área de 
estudo global (11 km a nordeste e 12,5 km a este da área de estudo da central); 

 Uma área crítica para outras aves, correspondente a área de alimentação de cegonha-preta, 
localiza-se a cerca de 1,2 km a este da área de estudo global (1,8 km a este da área de estudo da 
central); 

 Num raio de 20 km em torno da área de estudo existem, pelo menos, 10 áreas muito críticas para 
outras aves. 

De acordo com a análise realizada, foi possível verificar que as zonas a sudeste e a nordeste da área de 
intervenção do projeto sobrepõem-se a áreas sensíveis para morcegos, que correspondem a um buffer de 
5km em torno de abrigos de importância nacional/regional, albergando nomeadamente colónias de 
Morcego-de-água (Myotis daubentonii). Contudo, em qualquer uma das duas situações, a área em causa 
localiza-se bastante nas extremidades dos buffers referidos.

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

5.7.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Flora, Vegetação e Habitats

As ações que induzem impactes negativos sobre os Sistemas Ecológicos são:

 Instalação e funcionamento do estaleiro principal e áreas de apoio;

 Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra;

 Transporte de materiais diversos para implantação do projeto;

 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais;

 Instalação da vedação e portões de acesso;

 Desarborização e desmatação e regularização do terreno;

 Construção e beneficiação de acessos internos;

 Abertura e fecho de valas de cabos para instalações elétricas entre os seguidores e respetivos 
Módulos, PTI´S e Subestação;

 Montagem dos equipamentos da CSF, nomeadamente: seguidores e respetivos módulos 
fotovoltaicos, PTI´s;

 Implantação da subestação;

 Abertura de caboucos e construção dos maciços de betão;

 Montagem dos apoios da linha elétrica;

 Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores numa faixa de 22,5 m 
para cada lado do eixo da linha, com a habitual desarborização dos povoamentos de eucalipto e 
pinheiro e decote das demais espécies florestais de crescimento rápido para cumprimento das 
distâncias mínimas de segurança do RSLEAT; 

 Recuperação ambiental e paisagística das zonas temporariamente intervencionadas. 

Considera-se que nesta fase os impactes expectáveis sobre a flora, vegetação e habitats serão 
essencialmente resultantes das atividades que promovem a remoção da vegetação, como a 
desarborização, a desmatação e a decapagem. A instalação das mesas da central fotovoltaica (62 ha), a 
execução das valas de cabos (1,5 ha), dos acessos (8 ha), dos postos de transformação e inversores (PTI´s) 
(0,05 ha), a construção da subestação e do posto de comando (0,33 ha) afetará um total de cerca de 72 ha, 
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maioritariamente de eucaliptal (64 ha), não sendo afetados quaisquer habitats de interesse comunitário 
para a conservação. Considera-se que a desarborização a concretizar poderá causar fenómenos de erosão 
do solo devido, ao transporte de sedimentos, o qual poderá ocorrer em situações de elevada pluviosidade 
e nas zonas mais declivosas. O impacte resultante será negativo, significativo e de magnitude elevada, 
considerando a afetação de uma área de cerca de 72 ha e ainda a orografia do terreno, que apresenta 
zonas declivosas.

No que se refere à linha elétrica de média tensão (30 kV), caso a mesma tenha um troço aéreo, a colocação 
dos seus apoios afetará pequenas áreas, essencialmente de eucaliptal e esteval, dando origem a um 
impacte negativo, pouco significativo e de magnitude reduzida atendendo às unidades de vegetação a 
afetar, que apresentam baixo valor ecológico. Trata-se também de um impacte minimizável, se aplicadas 
as medidas de minimização constantes do presente parecer.

As áreas temporárias de apoio à obra, nomeadamente para montagem do estaleiro, área de apoio 1 e 
área de apoio 2, irão afetar uma área total de cerca de 0,4ha, sendo 0,28ha de eucaliptal, 0,10ha de esteval 
e 0,02ha de áreas artificializadas, o respetivo impacte será negativo, de magnitude reduzida, temporário 
e pouco significativo, atendendo às áreas e às unidades de vegetação a afetar.

Relativamente à linha elétrica de 150kV, a instalação dos apoios irá afetar uma área de 0,03ha, sendo as 
unidades de vegetação afetadas o eucaliptal, o giestal e o esteval, o respetivo impacte gerado será 
negativo, pouco significativo e de reduzida magnitude, considerando as reduzidas áreas e a vegetação a 
afetar. Não prevê o projeto a afetação de qualquer habitat de interesse comunitário.

A abertura da faixa de servidão de 22,5m para cada lado da linha de 150kV e a faixa de servidão da linha 
de 30kV de 15m para cada lado do eixo, darão origem a impactes negativos sobre a flora e vegetação 
devido à remoção da vegetação; está prevista a desarborização dos povoamentos de eucalipto e o decote 
das demais espécies florestais, para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do RSLEAT. Uma 
vez que os sobreiros e azinheiras são árvores de crescimento lento não se prevê a necessidade de afetação 
das mesmas pelas faixas de servidão. Este impacte negativo será de magnitude reduzida, pouco 
significativo e minimizável se aplicadas as medidas constantes do presente parecer.

Para a instalação dos apoios deverão ser abertos acessos temporários, evitando áreas de maior valor 
ecológico, considerando-se que a vegetação nestes locais deverá recuperar após a fase de obra. Este será 
um impacte negativo, temporário, de reduzida magnitude, pouco significativo e minimizável se aplicadas 
as medidas constantes do presente parecer. 

Há também a assinalar o impacte negativo decorrente da suspensão de poeiras que dará origem à 
acumulação das mesmas na superfície das folhas das plantas presentes na envolvente da obra. Esta 
situação afeta a taxa de fotossíntese, a respiração e a transpiração das plantas, podendo originar doenças 
ou mesmo a morte destas.

Fauna

As ações de desflorestação e de desmatação darão origem a impactes negativos sobre a fauna; a remoção 
da vegetação na área a intervencionar afetará vários biótopos em cerca de cerca de 72ha, sobretudo 
eucaliptal (cerca de 64ha), originando a perda de habitat de algumas espécies, sendo o respetivo impacte 
negativo significativo, considerando a área onde haverá efeito de exclusão. Não obstante esta situação, 
poderá ocorrer a adaptação de algumas espécies da fauna, as quais poderão, eventualmente, encontrar 
o mesmo tipo de habitat na área envolvente; esta situação contribuirá para a minimizar o impacte 
negativo identificado.

Também a remoção da vegetação para a instalação de apoios da linha e a limpeza das faixas de servidão 
e de gestão de combustíveis, levarão à perda de vários biótopos e, consequentemente, à perda de habitat 
de algumas espécies da fauna que, contudo, poderão encontrar o mesmo tipo de habitat na área 
envolvente. O respetivo impacte gerado será negativo, de magnitude moderada e pouco significativo, 
atendendo às áreas mais reduzidas a afetar.
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Refere o RS do EIA que não foram detetados abrigos com quirópteros nas áreas de intervenção ou sua 
proximidade, pelo não são expectáveis impactes negativos relativos à destruição ou perturbação de 
abrigos na área de intervenção do projeto e envolvente. 

A remoção da vegetação, assim como o funcionamento de maquinaria e a movimentação de veículos e 
operários conduzirá à perturbação da fauna, incluindo ruído e vibrações, que poderão resultar no efeito 
de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito 
não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas; o respetivo impacte será 
negativo, de magnitude moderada e medianamente significativo, atendendo à área a intervencionar.

5.7.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Na fase de exploração as ações que induzem impactes negativos sobre os Sistemas Ecológicos são:

 Manutenção de caminhos de acesso;

 Manutenção e reparação dos equipamentos da central solar e da linha elétrica interna de 30 kV;

 Funcionamento da linha elétrica, da Subestação e dos PT´s;

 Presença dos painéis, acessos, vedação, subestação e postos de transformação;

 Presença da linha elétrica.

Flora, Vegetação e Habitats 

Na fase de exploração não são expectáveis impactes negativos adicionais, relativamente à fase de 
construção, na flora, vegetação e habitats, quantificando-se a perda de uma área de 230 ha, que 
corresponde a diferentes unidades de vegetação afetadas na fase de construção. Alguns dos impactes 
negativos originados nesta fase assumirão um carácter definitivo durante o tempo de duração da 
exploração do projeto (cerca de 30 anos). Provavelmente desenvolver-se-á vegetação herbácea e esta 
cobrirá os solos intervencionados, promovendo a criação de habitats para a fauna, especialmente a 
entomofauna, herpetofauna e ainda os pequenos mamíferos.

Ocorrerão impactes negativos, temporários e pouco significativos, sobre a flora e vegetação existente, em 
resultado da movimentação de veículos e de pessoas afetas à manutenção da central fotovoltaica. 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, o 
que também assume um impacte negativo, embora pouco significativo, atendendo à afluência de veículos 
motorizados ao local que se afigura ser reduzida.

Fauna 

Apesar da presença dos painéis fotovoltaicos não funcionar como uma barreira intransponível para um 
grande número de espécies, serão de prever impactes de magnitude diversa sobre a fauna local. 

No caso dos quirópteros, prevê-se que haja um fator de perturbação adicional, que poderá condicionar a 
utilização da área por este grupo e se relaciona com o reflexo criado pelos painéis solares. Este efeito 
poderá fazer sentir-se mesmo durante a noite, sobretudo em noites de céu limpo e luar. Esta perturbação 
poderá levar algumas espécies de morcegos a evitar utilizar a área do projeto. No caso das aves, o reflexo 
poderá também conduzir ao afastamento de algumas espécies da área do projeto, mas sobretudo no 
período diurno (Harrison et al., 2017; Sánchez-Zapata et al., 2016). O respetivo impacte será negativo, 
provável, de magnitude reduzida e pouco significativo a significativo, no caso de afetar espécies da fauna 
ameaçadas.

O funcionamento da central fotovoltaica pode provocar alterações no comportamento de algumas 
espécies que utilizavam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento. Poderá, 
contudo, suceder a adaptação de outras espécies faunísticas à nova situação. As ações de manutenção e 
de reparação de equipamentos e, ainda, a gestão da vegetação que poderá interferir no bom 
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funcionamento das estruturas da central fotovoltaica incrementarão a perturbação da fauna, o que 
constituirá um impacte negativo, embora pouco significativo, atendendo a que estas ações serão 
realizadas, pontualmente, de forma intervalada. As operações de controlo da vegetação também serão 
bastante impactantes sobretudo na flora mas também nos grupos faunísticos referidos acima assim como 
em algumas espécies de aves que nidificam no chão. Por outro lado, estes impactes poderão ser 
diminuídos em resultado da existência de biótopos adequados na zona envolvente à área de intervenção 
do projeto, podendo assim alguns grupos da fauna vir a utilizar estes espaços.

A central fotovoltaica poderá constituir uma barreira ao voo para algumas espécies de aves, podendo 
ocorrer episódios de mortalidade de aves e morcegos por colisão com as estruturas do projeto. O impacte 
expectável será assim negativo, e poderá ser minimizado através da adoção de diversas medidas a 
implementar neste âmbito.

A presença da linha elétrica de alta tensão poderá potenciar situações de morte de aves por colisão e a 
presença da linha de média tensão poderá potenciar situações de mortalidade de aves por colisão e 
eletrocussão. A significância deste impacte está relacionada com três aspetos principais, a sensibilidade 
do elenco de espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pela linha e 
a extensão desta.. Refere o EIA que a linha elétrica de média tensão tem uma extensão de cerca de 3 km 
e a linha elétrica de alta tensão de cerca de 1,2 km e que das espécies ameaçadas elencadas apenas o 
sisão (Tetrax tetrax) está classificada com risco de colisão elevado e seis espécies estão classificadas com 
um risco de eletrocussão médio a elevado.

A instalação da vedação perimetral, com 2,4 m de altura acima do solo, de malha apertada, dará origem 
a impactes negativos muito significativos, considerando o comprimento da mesma, a área circunscrita, o 
efeito barreira e a fragmentação de habitat que a mesma gerará. Considera-se, contudo, que a colocação 
de passagens para a fauna como medida de minimização para alguns grupos faunísticos irá atenuar este 
impacte.

5.7.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação as ações que podem induzir impactes negativos sobre os Sistemas Ecológicos são:

 Desmontagem, remoção e reciclagem dos módulos solares e respetivos seguidores; 

 Desmontagem, remoção e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o cobre e o 
alumínio daqueles componentes que possam ser reciclados como trechos extensos de cabos; 

 Remoção dos PTI´s, vedação e portões de acesso; 

 Transporte de materiais e equipamentos; 

 Recuperação paisagística de toda a área intervencionada. 

Nesta fase serão expectáveis impactes idênticos aos gerados na fase de construção, sobretudo no que se 
refere à perturbação de espécies faunísticas. A mortalidade e a perturbação causada às espécies 
faunísticas constituirá um impacte negativo, embora temporário e pouco significativo. 

Esta fase, concretamente o desmantelamento e a remoção das infraestruturas que compõem a central, 
deverá obedecer a um Plano de Desativação, com o objetivo de minimizar os impactes negativos gerados 
e de tentar repor a situação de referência na área anteriormente intervencionada.

5.7.3. IMPACTES CUMULATIVOS

Os impactes cumulativos a considerar para este projeto, numa avaliação conjunta com outros projetos 
existentes e previstos para a zona em avaliação e envolvente mais próxima, tem em conta os impactes 
decorrentes da relação temporal de implementação e de exploração dos mesmos, bem como os efeitos 
cumulativos nas componentes ambientais que se revelam mais afetadas. Assim, foi considerada a 
existência de projetos num raio de cerca de 6,5 km na envolvente da área do presente projeto em 
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avaliação, identificando-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos nos nas vertentes 
ambientais mais sensíveis:

 As três centrais fotovoltaicas construídas/em construção (Nisa I, II e III), que correspondem a uma 
área total de cerca de 120 ha, localizadas 600 m a oeste da área em avaliação;

 Linha elétrica de muito alta tensão Falagueira-Cedillo, 400 kV, existente a sul da CSF;

 Subestação da Falagueira a cerca de 5 850 m a sudoeste;

 Linha Falagueira-Estremoz, 400 kV, a cerca de 5 900m a sudoeste;

 Linhas Falagueira-Castelo Branco 1, 2 e 3 (150 kV), a cerca de 5 600 m a sudoeste;

 Futura linha Nisa – Falagueira, 150 kV;

 Linha Corga-Falagueira (150 kV), a cerca de 5 740 m a sudoeste da área de intervenção do projeto.

Os impactes cumulativos sobre a flora e vegetação decorrem, sobretudo, da presença das outras três 
centrais solares referidas, e que resultam da afetação de cerca de 120 ha de vegetação para a implantação 
das centrais instaladas. Estes são impactes de magnitude elevada dado que aos 120 ha de centrais 
instaladas acrescem os 230 ha afetados diretamente pela central em avaliação, embora a área de 
vegetação afetada corresponda sobretudo a povoamentos florestais, são também afetados em parte 
valores naturais de elevado valor, nomeadamente espécies RELAPE, e como tal considera-se que estes são 
impactes negativos significativos.

Relativamente às linhas elétricas, refere o RS do EIA a presença de uma linha de 150 kV que partirá das 
centrais solares já existentes na envolvente e que seguirá para a subestação da Falagueira (com cerca de 
5 km), sendo que esta se desenvolverá paralelamente a uma linha de 400 kV já existente (Falagueira-
Cedillo). É ainda de referir que a cerca de 6 km a oeste está presente outra linha de 400kV, vinda de sul 
para a Falagueira (Falagueira- Estremoz). A linha que ligará o presente projeto desenvolve-se como 
anteriormente identificado, num troço reduzido de 1,2 km ligando-se à linha a contruir de 150 kV 
identificada acima.

Assim, no que se refere aos impactes cumulativos expectáveis pela presença das linhas existentes acima 
referidas, os quais estão relacionados com a mortalidade de aves, serão negativos, prováveis, de 
magnitude moderada, locais ou regionais (no caso de serem afetadas espécies migradoras), e significativos 
para as espécies ameaçadas.

5.7.4. CONCLUSÃO SETORIAL

O projeto da Central Solar da Falagueira apesar de induzir impactes negativos, significativos a pouco 
significativos nos Sistemas Ecológicos, em particular no que se refere à desarborização de uma extensa 
área de cerca de 230 ha e à perda de habitat para inúmeras espécies. Contudo terá algumas vantagens:

 A central fotovoltaica constitui uma alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis 
fósseis e que, para produzir a mesma quantidade de energia, iria emitir anualmente cerca de 
47 680 tCO2, no caso de uma central a gás natural, e 85 925 tCO2 carvão, no caso de uma central.

 Há também que considerar o efeito negativo da perda de área florestal. Para além do potencial 
de sequestro de carbono, que se estimou ser pouco relevante neste caso, uma vez que se trata 
de floresta de produção, a floresta desempenha funções de proteção do solo e da água, de 
suporte à biodiversidade e de combate à desertificação, funções essenciais no processo de 
adaptação às alterações climáticas. Contudo, esta floresta assume particular relevância se for 
autóctone e dessa forma estiver em equilíbrio absoluto com o meio natural onde se encontra, o 
que não é o caso da floresta de eucalipto, que representa a floresta que sai ser cortada pela 
implementação do projeto. O valor de CO2 que se encontraria retido na floresta que irá ser cortada 
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para implementação do projeto, assumindo que se chegaria ao fim do ciclo de produção, seria de 
15 845 toneladas.

 Estima o RS do EIA que a perda de carbono será residual e que o balanço de carbono deverá ser 
feito entre as emissões da fase de construção e as emissões evitadas pelo projeto. A fase de 
construção conduz à emissão de 3 369 toneladas de CO2, considerando atividade ao longo dos 14 
meses da obra. Apesar deste valor não incluir todos os transportes, nem por exemplo, as emissões 
associadas à produção dos painéis solares, considera-se que representa a maioria das emissões 
de responsabilidade direta do dono de obra.

 Em termos das fugas de Gás Fluorado com Efeito de Estufa, estima o RS do EIA uma fuga anual 
máxima de 68,6 tCO2. As emissões evitadas durante apenas 1 ano de produção são, considerando 
o atual mix energético nacional, de 53 350 tCO2 pelo que, apenas ao final de um ano se obtém um 
balanço positivo de cerca de 50 000 tCO2.

 Considerando a rápida evolução de sector energético nacional, que conduzirá a um decréscimo 
do fator de emissão do mix energético que é atualmente apresentado (228 g/kWh, em 2019), 
refere o RS do EIA ser desadequado extrapolar a partir deste ano, as emissões evitadas nos 30 
anos da central, mas considera que, face ao resultado do primeiro ano, o balanço carbónico 
demonstra o impacte positivo do projeto em termos de combate às alterações climáticas.

Assim, considera-se que o balanço final, entre a avaliação do custo/benefício da afetação/alteração de 
uso do solo, bem como no que se refere ao balanço do carbono (emissões evitadas versus eliminação do 
coberto vegetal), será positivo, pelo que o projeto contribui favoravelmente para adaptação às alterações 
climáticas.

Face ao acima exposto, e do ponto de vista dos sistemas ecológicos, considera-se que o projeto poderá 
merecer parecer favorável, condicionado ao cumprimento das Condicionantes, dos Elementos a Entregar, 
das Medidas de Minimização e de Compensação e dos Planos de Monitorização, referidos no capítulo final 
do presente parecer.

5.8. AMBIENTE SONORO

A Central Solar da Falagueira, à semelhança de outras Centrais que têm vindo para apreciação do descritor 
ruído, não é um projeto onde este descritor tenha particular relevância, uma vez que o funcionamento 
dos painéis fotovoltaicos não são responsáveis pela emissão de ruído. Com efeito, os equipamentos 
inerentes a estas Centrais que registam alguma emissão de ruído são os inversores/transformadores de 
potência elétrica e algumas Linhas de transporte de energia, das quais, somente as Linhas de Muito Alta 
Tensão a partir de 220 kW podem ter algum impacte negativo e apenas no caso de terem recetores 
sensíveis situados a menos de 50 m da Linha. Tal não ocorre no caso desta central solar, uma vez que os 
recetores sensíveis mais próximos dos limites da Central se situam a 1200 m.

Por tal, e identificando-se que os níveis de ruído particular relativo ao projeto, face à distância dos 
recetores, não serão sequer aí audíveis e por tal não constituirão incómodo para as populações, constata-
se portanto a ausência de impactes negativos decorrentes do projeto, pelo que não se vê qualquer 
necessidade de levar a cabo o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro proposto no EIA.
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5.9. PAISAGEM

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

5.9.1.1 ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 
em Portugal Continental”, a Área de Estudo está inserida no Grande Grupo de Unidades de Paisagem “G 
– Beira Interior” e na Unidade de Paisagem n.º 55 “Terras de Nisa”. Dentro desta unidade foram ainda 
identificadas Subunidades de Paisagem, com base em características biofísicas e culturais 
específicas/próprias: “Sistema Florestas dos Vales e Cabeços de Xisto” e “Campos de Nisa”.

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação as mesmas localizam-se de acordo 
com o seguinte: Grande Grupo de Unidades de Paisagem “G – Beira Interior”, na Unidade de Paisagem n.º 
55 “Terras de Nisa” e dentro desta, num nível hierárquico abaixo, na Subunidade de Paisagem “Sistema 
Florestas dos Vales e Cabeços de Xisto”, mais concretamente na cumeada a noroeste da povoação de Nisa, 
demarcada pelos vértices de Cacheiro e Palhais, que corresponde ao interflúvio entre as ribeiras de 
Palhais, a sul, e Nisa, a norte. 

5.9.1.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para uma faixa de 3 km e 
caracterizada com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No 
que respeita a esta análise, e de acordo com a cartografia apresentada, a Área de Estudo define-se da 
seguinte forma:

Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

A Área de Estudo caracteriza-se por se inserir, predominantemente, na classe de Qualidade Visual 
“Média”, representando esta uma área total com cerca de 2 45 ha, correspondendo a cerca de 39 %, da 
mesma. Está associada à presença de pastagens, culturas arvenses de sequeiro e matos.

A segunda classe predominante é a de “Baixa” com cerca de 2 670 ha, representando cerca de 37 % da 
Área de Estudo, de que destacam as áreas monoespecíficas de eucalipto.

A classe de “Elevada” surge com cerca de 1.122 ha, correspondendo a cerca de 15 % da Área de Estudo e 
a classe de “Muito Elevada” com cerca de 677 ha, ou seja, 9 % da Área de Estudo. 

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação, com exceção da área de 
implantação de painéis, mais a norte, e da linha elétrica, a 30kV, que se sobrepõem, fisicamente, a áreas 
de Qualidade Visual “Média”, todas as restantes componentes situam-se em áreas de “Baixa”. A linha 
elétrica aérea, a 30 kV, atravessa áreas de “Baixa” e de “Média”.

Capacidade de Absorção Visual (CAV)

A Área de Estudo situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade de Absorção Visual “Média” seguida 
da de “Elevada”. A classe de “Média” e de “Elevada” tem uma distribuição predominante na metade norte 
da Área de Estudo e, na parte sul, regista-se um predomínio da classe de “Baixa”, na grande envolvente 
norte de Nisa. Também na envolvente da povoação de Velada a classe de “Baixa” é dominante. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual (Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente, de alterações 
que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, inferir o mesmo, para 
perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o 
desenvolvimento vertical e escala que os apoios da linha elétrica apresentam. Igualmente, não significa 
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que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são 
áreas expostas a uma presença humana menos representativa da Área de Estudo. 

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação, as mesmas localizam-se em áreas 
das classes predominantemente de “Elevada” e, uma parte ainda significativa, em “Média”. A área de 
implantação mais a norte, junto à povoação de Velada e a Sul desta, situa-se, integralmente, em área de 
Capacidade de Absorção visual “Baixa”. No caso da grande área de implantação de painéis que se situa a 
sul, pode individualizar-se duas áreas mais significativas, onde é dominante a classe de “Média”, na zona 
mais a norte desta e no extremo Sul. As linhas elétricas aéreas, a 30 kV e a 150 kV, atravessam áreas de 
“Elevada” e de “Média”. A Subestação implanta-se também sobre áreas das classes de “Elevada” e de 
“Média”.

Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP):

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, maioritariamente, na classe de Sensibilidade Visual “Baixa”, 
seguida da de “Média”. A classe de “Baixa” tem uma distribuição maioritária nos dois terços superiores 
da Área de Estudo, embora intercalada pela classe de “Média” que se expressa em áreas de dimensão 
ainda significativa e com grande continuidade territorial. No primeiro terço, a Sul, da Área de Estudo, 
predomina a classe de “Média”, pontuada por áreas de pequena dimensão da classe de “Elevada”. 
Destacam-se as envolventes das povoações de Velada e de Cacheiro/S. Matias que se inserem nas classes 
de “Média” e de “Elevada”.

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação, as mesmas localizam-se em áreas 
das classes predominantemente de “Baixa”. Apenas a parte norte de implantação de painéis, a Sul da 
povoação de Velada, se sobrepõe à classe de “Média” e, pontualmente, à classe de “Elevada” na área mais 
próxima da referida povoação. A linha elétrica aérea, a 30 kV, atravessa áreas de Sensibilidade Visual 
“Baixa” e de “Média”.

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz, necessariamente, a 
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no 
território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera 
intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas componentes que, por si só, se destaque, ou pode, em 
simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre 
que as mesmas se revistam de um impacte visual.

Genericamente, 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. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da 
intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em 
presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente 
para a área de intervenção.

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. Os Impactes na Paisagem 
identificados são os seguintes:

5.9.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Impactes estruturais

Os impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e da 
morfologia natural do relevo. São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro, áreas 
de armazenagem, acessos internos, sectores dos painéis fotovoltaicos, Subestação, Posto de Comando, 
Posto de Seccionamento, Posto de Controlo, Posto de Transformação, rede interna subterrânea de cabos, 
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faixa efetiva de proteção da linha elétrica aérea, a 15 kV -, que se refletem numa alteração/transformação 
física do existente. Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual impacte, fundamentalmente, 
sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação.

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo: 213 ha

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (estaleiro; acessos a desativar; acessos 
permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de 
proteção legal das linhas elétricas aéreas), a irreversível (estaleiro; acessos a desativar; acessos 
permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de 
proteção legal das linhas elétricas aéreas), baixa (estaleiros; acessos a desativar; acessos 
permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas) 
a média (área de implantação dos painéis) magnitude e pouco significativo (estaleiro; acessos a 
desativar; acessos permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal das 
linhas elétricas aéreas) a Significativo (área de implantação dos painéis).

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo em 213 ha - Incide, sobretudo, na área de 
implantação dos painéis da central fotovoltaica, mas com maior relevância na área a Sul da M544, 
dada a maior maturidade do eucaliptal. Segue-se a zona mais central e a norte da M544, onde o 
eucaliptal se apresenta igualmente denso, mas mais jovem. Na faixa de proteção legal de linha 
elétrica aérea a afetação não se apresenta como sendo relevante, dado atravessar áreas, de 
eucaliptal e objeto de corte recente.

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos a 
desativar; acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; apoios 
e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), irreversível (estaleiro; áreas de armazenamento; 
acessos a desativar; acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; 
subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica), baixa (estaleiros; áreas de 
armazenamento; acessos a desativar; valas de cabos; subestação e apoios e faixa de proteção legal 
das linhas elétricas) a média (acessos permanentes) a elevada magnitude (áreas de implantação de 
painéis) e pouco significativo (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos a desativar; acessos 
permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas) 
a Significativo (área de implantação dos painéis).

 Alteração da Morfologia Natural - Incide em toda a área de intervenção, destacando-se as áreas de 
implantação dos painéis e acessos, sobretudo, os a construir - 11,41 km – embora a beneficiação dos 
existentes se traduza num reperfilamento para uma largura de cerca de 5,5 m a 6 m (bermas incluídas 
de aterro ou de escavação). No caso da maioria das áreas de implantação direta dos apoios das linhas 
elétricas aéreas não se considera terem relevância.

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; valas de 
cabos; acessos a desativar; área de implantação dos painéis e apoios das linhas elétricas aéreas) a 
permanente (acessos permanentes; área de implantação dos painéis e subestação), reversível 
(estaleiro; áreas de armazenamento; valas de cabos; acessos a desativar; área de implantação dos 
painéis e apoios da linhas elétricas aéreas) a irreversível (acessos permanentes; área de implantação 
dos painéis e subestação), baixa (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos temporários/desativar; 
acessos permanentes; área de implantação dos painéis; subestação e apoios das linhas) a média (área 
integral do conjunto das intervenções) magnitude e pouco significativo (estaleiro; áreas de 
armazenamento; acessos temporários/desativar; acessos permanentes; área de implantação dos 
painéis; subestação e apoios da linha) a Significativo (conjunto das intervenções).

Impactes visuais

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 
visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, máquinas, equipamentos e 
materiais diversos). Posteriormente, num segundo momento, os impactes visuais devem-se também às 
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ações que iniciam as alterações ao nível dito estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de 
morfologia natural (decapagem da terra viva, escavações e aterros) –, bem como à expressão visual das 
alterações que vão gerando, com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física 
imposta, sobre os valores/atributos visuais - naturais, culturais e patrimoniais - em presença, sobre as 
classes de qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número de observadores, assim 
como da proximidade a estes.

As referidas alterações físicas, que vão tendo progressivamente maior expressão/magnitude, têm 
também associadas, em simultâneo, não só os impactes de natureza visual gerados pela presença das 
referidas máquinas como pela montagem progressiva dos painéis solares e presença em sucessiva maior 
área até à sua ocupação total.

Neste contexto de obra e de atividades, importa também referir os impactes sobre outra vertente, poucas 
vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 
complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas 
comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 
indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados.

Ao nível dos impactes visuais mais relevantes consideram-se como impactes a expressão visual do 
desenvolvimento das diversas ações que vão decorrendo durante a Fase de Construção e que, no seu 
conjunto, se expressam num impacte visual que se designa, habitualmente, por “Desordem Visual”. Esta 
é decorrente das diversas ações - circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos no 
transporte de equipamento, transporte de materiais, desmatação, desflorestação, transporte de resíduos 
florestais, movimentos de terra – aterros, escavação e nivelamentos - montagem dos equipamentos, 
estruturas e infraestruturas - que terão lugar, de forma dispersa, pelas diferentes áreas de intervenção, 
podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente e espacialmente. 

No que se refere a impactes visuais negativos acima referidos, durante a Fase de Construção, verifica-se 
que se projetarão sobre “Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários” e sobre áreas da 
classe de Qualidade Visual “Elevada”.

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude 
e pouco significativo (Observadores Permanentes: povoação de Cacheiro/S. Matias – área de implantação 
de painéis; Subestação e linhas elétricas aéreas a 30 kV (interna) e a 150 kV) a Significativo (Observadores 
Permanentes: Povoação de Velada e Observadores Temporários: M1001 e M544 numa extensão com 
cerca de 3 km).

5.9.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Na Fase de Exploração, os impactes visuais negativos, sobretudo, da Central – áreas de implantação de 
painéis e demais estruturas associadas - e das Linhas, a 30 kV e a 150 kV – apoios - decorrem da intrusão 
visual que a sua presença física introduz no território, não só pela sua artificialidade como pela sua 
permanência no tempo. Serão tanto mais graves, quanto mais proeminentes os elementos do Projeto se 
apresentarem, e mais elevado for o número de observadores que lhe ficam expostos.

No presente caso, foi simulada a bacia visual da central, no seu todo, e das duas linhas elétricas aéreas, a 
30 kV e a 150 kV, apresentadas no EIA. 

Da análise da cartografia da bacia visual do Projeto, no seu todo, verifica-se que o impacte visual negativo 
potencial projeta-se, potencialmente, sobre uma parte muito significativa do território definido pela Área 
de Estudo. As diferentes bacias visuais – central, linha a 30 kV e linha a 150 kV – têm uma elevada 
sobreposição espacial ou áreas comuns de onde as referidas componentes, podem ser potencialmente 
visualizadas em conjunto. 

O impacte visual negativo da Central Fotovoltaica incide mais intensamente na zona física da sua 
implantação e numa envolvente imediata com cerca de 1 km, em torno da mesma, de forma mais 
consistente/contínua, pese embora, haver projeção para maiores distâncias, sobretudo, para Sul. Ou seja, 
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na envolvente mais imediata a bacia visual potencial apresenta um grau de fragmentação menor e, 
consequentemente, tal situação potencia a visualização do projeto de forma muito mais contínua, dentro 
dessa área, na qual se faz sentir o impacte visual negativo. 

Dentro da bacia visual do Projeto, no seu todo, identificam-se três povoações de diferente e significativa 
expressão numérica em termos de Observadores Permanentes: Cacheiro/S. Matias; Velada e Nisa. As duas 
primeiras povoações, pese embora, cada uma destas ter um muito menor número de habitantes, 
comparativamente a Nisa (2,75 km), são, pela muito maior proximidade as mais afetadas pelo impacte 
visual negativo: Velada a 190 m e Cacheiro/S. Matias a 1,33 km. Da análise mais fina dos diferentes 
sectores destacam-se dois: o mais a norte e o mais a sul. No primeiro caso por se localizar junto da 
povoação de Velada e sobre esta exercer um impacte visual negativo muito significativo e, no segundo 
caso, os sectores que constituem o extremo mais a Sul da área de implantação, dado que, potencialmente, 
o impacte visual negativo se projeta na faixa mais periférica da frente urbana norte de Nisa.

No que se refere ao impacte visual negativo gerado pelas linhas elétricas aéreas, pese embora, a bacia 
visual de ambas, mas, sobretudo, a da linha a 30 kV tenha uma projeção muito significativa sobre a Área 
de Estudo, em termos de abrangência espacial e alcance/distância, dada as suas características físicas em 
termos visuais, não se considera que ambas assumam um impacte que se possa considerar como 
tendendo para significativo ou muito significativo, quer sobre Observadores Permanentes quer sobre 
Observadores Temporários. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude 
e pouco significativo (Observadores Permanentes/Temporários: Subestação e linhas elétricas aéreas a 
30 kV e linha a 150 kV) a Significativo (Observadores Permanentes: povoação de Cacheiro/S. Matias – 
áreas de painéis a norte; Observadores Temporários/Vias de Comunicação: M1001 – áreas de painéis e 
Áreas de Qualidade Visual “Elevada” - áreas na envolvente próxima) a Muito Significativo (Observadores 
Permanentes: Povoação de Velada – área de painéis a norte e Observadores Temporários: M544 numa 
extensão com cerca de 3 km).

5.9.3. IMPACTES CUMULATIVOS

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na Área de Estudo de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 
outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade 
visual/cénica da Paisagem.

Ao nível de projetos de igual tipologia considera-se que o Projeto concorre com 3 tipologias: Central 
Fotovoltaica; Subestação de Linhas Elétricas Aéreas. 

Relativamente à Central Fotovoltaica da Falagueira, a mesma constitui um impacte cumulativo 
significativo, em termos de artificialização física e visual da Paisagem, dada a sua dimensão e por a mesma 
se situar adjacentemente, à Central Fotovoltaica de Nisa, constituída pelos parques Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3, 
e cujo acréscimo de área de implantação corresponde a mais de metade da de Nisa. Em conjunto 
determinarão a artificialização de uma área com cerca de 300 ha dos 7 314 ha da Área de Estudo, ou seja, 
o correspondente a 4 % desta última. Na zona mais central da Área de Estudo, irá registar-se, com a sua 
construção, um reforço da alteração visual iniciada com a implementação da Central de Nisa com uma 
consequente contaminação visual de áreas ainda sem grandes intrusões visuais a este nível.

No que se refere às linhas elétricas áreas em avaliação, não se considera que as mesmas representem um 
impacte cumulativo com as 2 outras infraestruturas lineares de igual tipologia - Linha de MAT 150 kV 
(projetada) (CSF Nisa-Falagueira) e com a Linha de MAT 400 kV - Falagueira-Cedillo (existente) - que 
atravessam a Área de Estudo. 

No que se refere à terceira tipologia, ou componente do Projeto em avaliação, destaca-se a Subestação 
coletora, de 30/150 kV. Contudo, esta última situa-se fora da Área de Estudo, pelo que não se procede a 
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uma análise mais detalhada. No entanto, as suas dimensões não configuram um impacte visual cumulativo 
negativo significativo com a Subestação da Falagueira existente.

No conjunto, os diversos projetos existentes representam um impacte visual negativo sobre a Paisagem e 
contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do território. Os mesmos 
são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem.

5.9.4. CONCLUSÃO SETORIAL

Face à análise e às considerações acima apresentadas, emite-se parecer favorável ao Projeto da Central 
Solar da Falagueira, na qualidade de Projeto de Execução, condicionado à implementação integral e estrita 
do conjunto de condicionantes e medidas de minimização apresentadas para as diferentes fases do 
Projeto e constantes do capítulo final deste parecer.

5.10. PATRIMÓNIO

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural a 
metodologia usada seguiu a orientação da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de 
Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de 
campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

A caracterização da situação de referência do património cultural foi efetuada tendo em vista a 
identificação de condicionantes à execução do Projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, 
arquitetónico e etnográfico.

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na área de estudo «estendida até um 
mínimo de 2 km para além dos limites externos da área do Projeto» (EIA – Relatório Síntese, doravante 
designado EIA, p. 270) que incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de 
IGT e análise toponímica e fisiográfica da cartografia, seguida da prospeção arqueológica sistemática da 
área de incidência do projeto.

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação 
referente ao património arqueológico e arquitetónico do concelho da área de estudo e respetiva 
envolvente, assim como para a análise da dinâmica ocupacional da região.

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região atualmente 
ocupada pelo concelho de Nisa, o qual revela que a área de enquadramento histórico é ocupada desde 
tempos remotos, nomeadamente desde o Neolítico até aos nossos dias. 

Na União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão a ocupação humana em 
época medieval é atestada, de acordo com as fontes históricas, pela doação de D. Sancho I em 1199 de 
território à Ordem do Templo para aí «edificaram uma fortaleza que os defendesse dos infiéis e sinalizava 
a posse desses territórios. Ao mesmo tempo o monarca anuncia a vinda de colonos franceses, que 
chegaram de forma faseada, sendo o último grupo destinado ao povoamento do território da Açafa» 
(idem, p. 274).

Na freguesia de São Matias, salienta-se o povoado de São Pedro, cronologicamente enquadrado no 
Neolítico. Relativamente ao período romano o estudo reporta que, no território atualmente abrangido 
por aquela freguesia «existem evidências de ocupação com achados isolados da Eira das Lebres e uma Ara 
na Falagueira» (idem, p. 275).

O EIA apresenta no Quadro 4.48 uma listagem dos Imóveis classificados/em vias de classificação existentes 
no concelho de Nisa.
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Relativamente à área ocupada pelas freguesias abrangidas pela área de projeto, encontram-se 
inventariadas na Base de Dados Endovélico da DGPC 59 ocorrências arqueológicas constantes no Quadro 
4.49 do EIA.

Na fase de trabalho de campo a prospeção foi condicionada pelas condições de visibilidade do terreno 
reduzidas, face ao coberto vegetal que inclui áreas de cultivo de eucaliptos e «grande quantidade de 
vegetação muito densa», assim como terras de pastoreio. Os «terrenos na sua maioria não se encontram 
limpos na zona central e sul da área de estudo pelo que a visibilidade no geral é muito fraca. Na área a 
Norte a vegetação não é tão densa, mas mesmo assim a visibilidade é reduzida» (idem, p. 286). 

Com base nos resultados obtidos o estudo informa que os trabalhos de prospeção sistemática levaram à 
identificação de 7 ocorrências patrimoniais (OP) de caracter etnográfico nas áreas de incidência direta e 
indireta do projeto, as quais apresenta no Quadro 4.50 e representa na Figura 17 do EIA.

Quadro 3 - Identificação das Ocorrências Patrimoniais existentes na Área de Estudo
(Fonte: Quadro 4.50 do EIA, RS)

A OP1 encontra-se no interior da área de implantação da Central Solar, a OP4 encontra-se marginal ao 
limite do corredor da linha elétrica aérea interna de 30 kV e a OP1 encontra-se no limite norte do corredor 
da Linha Elétrica de 150 kV. «As restantes localizam-se na envolvente da área de implantação da central» 
(idem, p. 286).
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Figura 8. Carta de património (Fonte: Figura 17 do EIA, RS)

Não foram identificados elementos do património classificado ou em vias de classificação na área do 
projeto e na sua envolvente próxima.

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

A implementação do projeto irá implicar, na fase de construção, um conjunto de ações passíveis de gerar 
incidência negativa, direta e irreversível sobre os sítios de cariz etnográfico identificados na AID e sobre 
eventuais vestígios arqueológicos inéditos, nomeadamente relacionadas com a instalação e 
funcionamento do estaleiro principal e áreas de apoio, a desmatação/desarborização, decapagem, 
limpeza do terreno e a intrusão no subsolo (movimentação e revolvimento do solo e subsolo relacionados 
com a regularização do terreno, escavação/terraplenagens) e depósitos temporários, circulação de 
maquinaria e de veículos pesados afetos à obra, construção e beneficiação de acessos internos, abertura 
e fecho de valas de cabos, implantação da subestação, abertura de caboucos e construção dos maciços de 
betão e montagem dos apoios das duas linhas elétricas. 

O EIA informa que trabalhos de caraterização levaram à identificação de sete de ocorrências patrimoniais 
de cariz etnográfico, duas das quais localizadas dentro da área de implantação do Projeto da Central Solar 
Fotovoltaica (OP2 e OP4), salientando que «Todas as ocorrências serão salvaguardadas com a 
implantação do projeto» (idem, p. 385).

A avaliação de impactes é apresentada no quadro 5.13.6 do Relatório Síntese do EIA, que aqui se reproduz:
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Quadro 4 - Síntese de impactes (Fonte: Quadro 5.13.6 do EIA, RS)

Os impactes inerentes à implementação do projeto são classificados de magnitude reduzida, improvável, 
indiretos e permanentes.

Saliente-se que, dada a natureza dos vestígios arqueológicos que podem encontrar-se ocultos no solo, 
poderão vir a ser detetadas ocorrências arqueológicas inéditas na fase de construção do projeto.

Assim, tendo presentes os dados disponíveis e dada a natureza dos vestígios arqueológicos, não se deve 
excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património arqueológico durante a fase de 
construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam 
encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo.

Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de visibilidade deficitária 
verificadas, o EIA preconiza algumas medidas de minimização genéricas que incluem a realização de 
prospeção arqueológica sistemática após a desmatação e o acompanhamento arqueológico integral e 
contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção de vegetação, o revolvimento e a escavação no subsolo.

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e 
complementadas por outras, as quais deverão constar no parecer final da CA.

5.10.3. CONCLUSÃO SETORIAL

Verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos indiretos sobre as ocorrências 
patrimoniais e diretos sobre eventuais ocorrências patrimoniais na fase de preparação do terreno, 
envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, a escavação do solo, bem como a circulação de 
máquinas.

A área de implantação do projeto insere-se num território com sensibilidade arqueológica, atestada pela 
presença de testemunhos de ocupação antrópica antiga na área envolvente do projeto, cujas estruturas, 
de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção.

Face às ações potencialmente geradoras de impactes sobre eventuais elementos patrimoniais ocultos no 
solo e subsolo, o EIA considera necessária a adoção de medidas de minimização tipo preventivo, de 
carácter geral que incluem a realização de prospeção arqueológica sistemática após a desmatação e o 
acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção de vegetação, 
o revolvimento e a escavação no subsolo.

Dadas as condições de visibilidade deficientes em parte da área de implantação do Projeto, a prospeção 
arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis e dada a natureza dos vestígios arqueológicos - que podem 
encontrar-se ocultos no solo - não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes durante a 
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fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam 
encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção 
das medidas inseridas neste parecer para a Fase Prévia, Fase de Obra e Fase de Exploração, de modo a 
garantir a salvaguarda de património arqueológico inventariado no local e outro que não tenha sido 
detetado.

Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem 
minimizados através da adoção das medidas previstas no capítulo final do presente parecer, conclui-se 
que projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental.

5.11. SAÚDE HUMANA

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

No capítulo dedicado à "Saúde Humana" o estudo de impacte ambiental não apresenta uma caraterização 
sumaria do perfil de saúde da população da área de intervenção e influência do projeto, assim como das 
estruturas de cuidados de saúde existentes.

Não refere os principais indicadores sociodemográficos, de morbilidade e fatores ambientais 
determinantes de saúde.

Nos fatores ambientais, o estudo carateriza o clima, qualidade do ar, qualidade da água e saneamento e 
o ambiente sonoro.

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

O fator Saúde Humana pode ser influenciado pelos impactes associados a outros fatores analisados na 
EIA, nomeadamente: Clima, Alterações Climáticas e Qualidade do Ar; Recursos Hídricos; Socioeconomia e 
Ambiente Sonoro.

Na fase de construção haverá um aumento da emissão de poeiras e do nível do ruído. Os impactes na 
qualidade do ar e no ambiente sonoro não terão efeitos negativos significativos junto das populações.

Durante a fase de exploração os impactes negativos para a saúde humana resultam da exposição a campos 
eletromagnéticos. No projeto não é expectável a existência de risco para a saúde humana e das 
populações face é exposição aos campos eletromagnéticos.

No entanto, nesta fase devemos considerar o " risco percebido" face à exposição aos campos 
eletromagnéticos. Este risco pode acarretar potencias consequências psicossociais negativas para a saúde 
humana das populações mais vulneráveis.

Na fase de desativação, surgem os mesmos impactes negativos para a saúde humana. Estes impactes são 
pouco significativos, temporários e reversíveis, visto que as populações mais próximas têm distância 
razoável ao local.

Como impactes positivos para a saúde humana e das populações, destacam-se o aumento temporário de 
postos de trabalho, estimulo à economia local, do contributo para a descarbonizaçäo e a diminuição do 
efeito de estufa.

Não é expectável a existência de impactes negativos na resposta de cuidados de saúde à população.

5.11.3. CONCLUSÃO SETORIAL

No que diz respeito aos impactes na saúde humana o EIA cumpre o disposto no DL n.º 152-B/2017, de 11 
de dezembro. Apresenta uma descrição sumária da intervenção, da identificação e avaliação de impactes 
positivos e negativos, bem como as medidas de gestão ambiental a evitar, minimizar ou compensar os 
impactes negativos.
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A mais importante exposição ambiental é dos campos eletromagnéticos emitidos, sendo este o principal 
impacte a considerar na saúde humana e das populações. No entanto os dados previsíveis para os mesmos 
cumprem os valores estabelecidos.

No entanto além da monitorização de possíveis queixas das populações, deverão ser realizadas sessões 
de esclarecimento e informação para minimizar o "risco percebido". Assim como o acompanhamento de 
eventuais consequências psicossociais negativas.

Face ao exposto, considera-se que o Projeto da Central Fotovoltaica de Falagueira é perfeitamente 
exequível com a proteção da saúde humana e das populações da zona envolvente ao projeto, desde que 
implementadas as medidas de minimização propostas. Pode assim ser emitido parecer favorável, 
condicionado.

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:

6.1. DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

A DGADR refere que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas 
atribuições.

6.2. DIREÇÃO-REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO

Esta entidade indica que, na área em estudo predominam os Solos Incipientes (Ex) e os Argiluviados (Px). 
Relativamente às classes e subclasses de capacidade de uso dos solos presentes na área de estudo geral, 
que engloba as áreas de implantação da Central Solar da Falagueira e o corredor de estudo da linha 
elétrica, verifica-se a predominância de manchas da classe E, ocupando 80% da área de estudo geral, 
seguida pela classe C e classe D.

À classe E correspondem solos que apresentam limitações severas para utilização agrícola. A classe C e D 
estão relacionadas com solos com limitações acentuadas a severas, suscetíveis a utilizações agrícolas 
pouco intensivas e salvo casos muito especiais e com riscos de erosão muito elevados. 

A subclasse e (erosão e de escoamento superficial) é a mais representativa das três subclasses, surgindo 
em cerca de 95% da área de estudo. As subclasses h (excesso de água) e s (limitações do solo na zona 
radicular) são pouco expressivas na área de estudo. 

Face ao exposto pode-se constatar que que a maioria dos solos em presença apresentam várias limitações 
associadas a erosão e escoamento superficial, encontrando-se a atividade agrícola limitada face à 
natureza dos solos em presença.

A ocupação do solo presente na área de estudo da Central Solar da Falagueira abrange essencialmente 
povoamentos florestais de eucalipto.

Para a fase de construção preveem-se diversos impactes negativos sobre os solos e uso do solo 
relacionados com as atividades de construção. Contudo, admitindo a adoção de medidas adequadas, 
serão localizados e pouco significativos. O impacte mais significativo será o que resulta da implantação 
das diversas componentes do projeto (central solar e linhas elétricas) porquanto representa uma 
ocupação permanente do recurso solo (durante o período de vida útil do projeto) que fica assim 
indisponível para outos fins.



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3369

“Central Solar da Falagueira”, projeto de execução

45

6.3. AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) refere que o projeto acautela “aspectos 
essenciais relativamente aos riscos mais prováveis, designadamente incêndios rurais, identificando e 
propondo medidas mitigadoras relativamente à segurança de pessoas e bens”. 

Não obstante, considera que, dada a natureza do projeto, devem ser acautelados outros aspetos, que 
indica, na ótica da salvaguarda de pessoas e bens, tendo presente a aplicação do princípio da prevenção, 
consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil. 

Adicionalmente, no que diz respeito ao projeto das infraestruturas de transporte de energia associadas à 
Central Fotovoltaica da Falagueira, considera-se que:

 Deverá ser consultada a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) no que respeita à 
eventualidade das mesmas se constituírem como obstáculos que dificultem as operações de 
aproximação e saída de aeronaves de combate a incêndios rurais, uma vez que o traçado proposto 
se encontra nas imediações do ponto de scooping 42 (albufeira de Fratel, 39 35 68 N 7 43 26 W).

 Neste mesmo âmbito, deverão ser escrupulosamente cumpridas as recomendações emanadas da 
Circular de Informação Aeronáutica n.°1012003, de 6 de maio, do exinstituto Nacional Aviação 
Civil, no que se se refere às "Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à 
Navegação Aérea".

 Quanto à definição do seu traçado deverá evitar-se o atravessamento de zonas geologicamente 
instáveis ou sujeitas a movimentos de vertente, bem como minimizar-se a sobrepassagem de 
povoamentos florestais, de modo a que as mesmas não venham a contribuir para o aumento do 
risco de incêndio rural na área em estudo. Neste mesmo contexto, deverão também ser cumpridos 
os requisitos legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes.

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, na 
atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do projeto, em fase de projeto de execução, para a "Central 
Solar da Falagueira”.

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis de 28 de Janeiro a 10 de Março de 2021.

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência:

 Câmara Municipal de Nisa

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

 Um Cidadão.

A Câmara Municipal de Nisa mostra a sua discordância relativa a este Projeto e 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.
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 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”, designadamente: 

 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;

 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.

E ainda no art.º 28 - “Intervenções e utilizações condicionadas” que menciona:

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.

A Câmara Municipal de Nisa refere que cabe aos organismos que tutelam/gerem o território, a 
salvaguarda dos interesses comunitários da população, assim como a defesa do valor patrimonial 
existente.

Chama, ainda, a atenção para 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 
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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.

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. 

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.

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 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. 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 
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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, referindo 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”.

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.

8. CONCLUSÃO FINAL

A Central Solar da Falagueira (CSF) tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir da energia 
solar utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos) e pretende concretizar um dos Títulos de 
Reserva de Capacidade atribuídos pelo Governo Português no âmbito do Leilão Solar de 2019, promovido 
pela Direção-Geral de Energia e Geologia. 

O projeto prevê uma potência nominal de ligação à rede de 100 MW e uma potência instalada de 
128 MWp. Está prevista uma produção média de 234 GWh/ano. O projeto foi desenvolvido em fase de 
projeto de execução, as linhas elétricas em fase de estudo prévio.

A central será fundamentalmente constituída por: 285 120 módulos fotovoltaicos (instalados em 
seguidores), inversores, postos de transformação, instalações elétricas, edifício de comando, subestação, 
caminhos (novos e existentes a beneficiar) e vedação. Cada módulo terá uma potência unitária de 450 Wp 
e cada seguidor será constituído por 54 módulos. A implantação da CS ocupará uma área aproximada de 
230 ha, divida por duas parcelas de terreno.

A ligar a área mais a norte e a área maior a sul será construída uma Linha Elétrica mista a 30 kV: uma parte 
aérea de ligação entre as duas parcelas, com uma extensão de aproximadamente 600 m e 5 apoios; e a 
restante subterrânea que fará o transporte de energia até à Subestação que será contruída no interior da 
área de implantação. 

Será ainda construída uma linha elétrica a 150 kV que garantirá a ligação do Projeto à Rede Elétrica do 
Serviço Público (RESP), com início na subestação da Central Solar e final num poste de uma Linha Elétrica 
de 150 kV da REN existente (Linha CSF Nisa-Falagueira), que por sua vez ligará à Subestação da Falagueira 
(propriedade da REN). Esta linha a 150 kV terá uma extensão aproximada de 1,2 km.
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A acessibilidade ao local da Central Solar da Falagueira será efetuada a partir da Estrada Municipal M544.

Prevê-se que os trabalhos de construção da Central Solar e projetos associados se prolonguem por 14 
meses. O período de exploração será de 30 anos.

O projeto enquadra-se no quadro da promoção da produção de energias de fontes renováveis, 
contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do 
combate às Alterações Climáticas. Com efeito, o funcionamento da central fotovoltaica poderá reduzir o 
consumo anual em cerca de 22 Milhões de metros cúbicos de gás natural, ou cerca de 28 650 toneladas 
de carvão, evitando assim a emissão de 47 680 e 85 925 toneladas de CO2, respetivamente.

Tendo em conta as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida e o volume de terras 
mobilizado, pode considerar-se que os seus impactes sobre a Geologia e Geomorfologia serão negativos 
mas pouco significativos, ocorrendo essencialmente na fase de construção.

A fase de construção constitui o período mais crítico ao nível dos impactes negativos potenciais sobre os 
Recursos Hídricos superficiais, os quais se consideram “pouco significativos” dado o caráter temporário 
da obra e o facto de serem minimizáveis. As ações mais impactantes, ao nível ambiental, associam-se à 
desmatação, montagem das mesas e painéis fotovoltaicos, abertura das valas da rede elétrica e 
construção da subestação e posto de comando. No entanto, considera-se que estes impactes podem ser 
minimizáveis através da adoção das medidas específicas e de cuidados ambientais durante a execução da 
obra. Na fase de exploração ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas de 
suporte dos painéis, o que potencia o aumento da velocidade de escoamento, a erosão hídrica do solo e 
o consequente arrastamento de sólidos com afetação da qualidade da água e das condições de 
escoamento nas linhas de água na área do projeto e a jusante. Contudo, prevê-se que as medidas de 
minimização previstas no EIA e as consideradas em complemento possam assegurar a minimização deste 
impacte. 

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, salienta-se que não é expectável a interseção do 
nível freático, nem são expectáveis alterações relevantes na circulação subterrânea e na infiltração natural 
da água, se adotadas as medidas de minimização preconizadas no presente documento. De igual forma, 
atentas as referidas medidas, não se prevê a afetação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos 
nem de qualquer captação para abastecimento público.

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, salienta-se que não são expectáveis alterações 
relevantes na circulação subterrânea e na infiltração natural da água, nem é expectável a interseção do 
nível freático. Também não se prevê a afetação de qualquer captação para abastecimento público. A 
afetação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos poderá ser evitada mediante a adoção das 
medidas de minimização preconizadas no presente documento.

No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, identificam-se impactes positivos significativos 
de âmbito local, devido ao longo período da obra (14 meses) é à necessidade de mão-de-obra (50 
trabalhadores em período de pico), com efeitos ao nível da potencial geração de emprego na obra local e 
na dinâmica económica nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo 
da restauração e alojamento. O Projeto não interfere diretamente com outras atividades económicas na 
proximidade. Na fase de exploração do Projeto, identifica-se um impacte positivo significativo ao nível 
nacional, pela produção de energia através de fonte renovável contribuir para se alcançar o definido no 
ENE 2020. 

Na fase de construção, é de prever um impacte negativo pouco significativo nos Solos, tendo em conta 
que os 64 ha a ocupar pelos módulos fotovoltaicos possuem reduzida aptidão agrícola, a que se associa o 
facto das estruturas fotovoltaicas serem apenas fixadas no solo. Quanto ao Uso do Solo afetado, o impacte 
negativo decorre essencialmente da alteração da ocupação florestal à base de eucalipto. Na fase de 
exploração, é expectável um impacte negativo pouco significativo, tendo em conta a perda do Uso Atual 
do Solo Rural/Florestal, e a presença física de infraestruturas durante 30 anos. Contudo, dada a tipologia 
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destas infraestruturas e de acordo com o Balanço Carbónico apresentado, será uma alteração do uso do 
solo favorável ao combate às alterações climáticas.

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, o projeto enquadra-se no Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), salientando-se a coerência e sintonia da intervenção 
com o especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional”. 
Quanto ao PDM de Nisa em vigor, considerou-se existirem dúvidas sobre a compatibilização do projeto 
com o especificado no respetivo regulamento. Esta situação só poderá ser ultrapassada quando o PDM de 
Nisa enquadrar os usos da Central nas tipologias de ocupação do espaço em presença, pelo que o Projeto 
deverá ficar condicionado à verificação do enquadramento no PDM.

No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, na área de implantação do projeto 
observa-se a existência de áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias de “Cursos 
de água e respetivos leitos e margens” e de “Áreas de elevado risco de erosão hídrica” (predominando 
esta última). Não se colocam questões de incompatibilidade com o Regime Jurídico da REN. O projeto não 
incide sobre áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) e também não prevê a ocupação de 
solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Para os Sistemas Ecológicos, na fase de construção os impactes expectáveis serão essencialmente 
resultantes das atividades que promovem a remoção da vegetação, maioritariamente de eucaliptal 
(64 ha), não sendo afetados quaisquer habitats de interesse comunitário para a conservação. No que se 
refere à linha elétrica de média tensão (30 kV), a colocação dos apoios afetará pequenas áreas, 
essencialmente de eucaliptal e esteval, dando origem a um impacte negativo e pouco significativo. O 
funcionamento de maquinaria e a movimentação de veículos e operários poderão resultar no efeito de 
exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística na área 
intervencionada e áreas contíguas. 

Na fase de exploração, prevê-se que o reflexo criado pelos painéis solares possa condicionar a utilização 
da área por aves e quirópteros. Também a instalação da vedação perimetral dará origem a impactes 
negativos. Considera-se, contudo, que a colocação de passagens para a fauna como medida de 
minimização para alguns grupos faunísticos irá atenuar este impacte. A presença da linha elétrica de alta 
tensão poderá, por sua vez, potenciar situações de morte de aves por colisão e a presença da linha de 
média tensão poderá potenciar situações de colisão e eletrocussão. Estes impactes poderão, contudo, 
também ser minimizados através da colocação de sinalizadores adequados.

No que se refere a impactes cumulativos sobre a flora e vegetação decorrem, sobretudo, da presença das 
outras três centrais solares referidas. Consideram-se estes impactes negativos e significativos. Refere-se 
também a presença de diversas linhas elétricas na envolvente do projeto: linha de 150 kV que liga as 
centrais solares de Nisa à subestação da Falagueira (com cerca de 5 km), linha de 400 kV (Falagueira-
Cedillo) e ainda outra linha a 400kV (Falagueira- Estremoz). Assim, são de prever impactes cumulativos 
negativos, relacionados com a mortalidade de aves, locais ou regionais (no caso de serem afetadas 
espécies migradoras), podendo ser significativos para as espécies ameaçadas.

Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro serão negativos, diretos, temporários e pouco 
significativos e estarão associados às normais atividades construtivas, as quais são obrigadas a cumprir o 
estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, de 17 de janeiro). Na fase de exploração, os 
equipamentos que registam alguma emissão de ruído são os inversores/transformadores de potência 
elétrica e algumas Linhas de transporte de energia. Porém, no projeto em avaliação, os níveis de ruído 
particular não serão audíveis nos principais recetores sensíveis e por tal não constituirão incómodo para 
as populações. Constata-se, portanto, a ausência de impactes negativos.

Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e estruturais negativos, tanto para a fase 
de construção como para a fase de exploração. Na fase de construção referem-se a alteração de uso do 
solo e a introdução de elementos construídos (com destaque para os painéis fotovoltaicos dada a extensa 
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área a ocupar, a qual será visível numa envolvente imediata com cerca de 1 km) como as ações como 
maior significado. 

Na bacia visual do Projeto, identificaram-se três povoações (Observadores Permanentes): Cacheiro/S. 
Matias; Velada e Nisa. A mais afetada, devido à sua maior proximidade, é a povoação de Velada, que se 
situa a cerca de 190 m da primeira linha de painéis. Neste mesmo contexto, mas relativamente a 
Observadores Temporários, destaca-se a via M544, numa extensão com cerca de 3 km, na qual se faz 
sentir o impacte visual negativo também de forma “Muito Significativa”. 

Na fase de exploração destacam-se ainda os impactes visuais significativos, não minimizáveis, que 
decorrem da presença de novas estruturas na paisagem, com destaque para os painéis solares e os apoios 
da linha elétrica a 150 kV.

Em termos de impactes cumulativos, considera-se que o Projeto concorre com 3 tipologias: Central 
Fotovoltaica; Subestação de Linhas Elétricas Aéreas. Relativamente à Central a mesma constitui um 
impacte cumulativo significativo com a Central Fotovoltaico de Nisa (constituída pelos parques Nisa 1, 
Nisa 2 e Nisa 3), em termos de artificialização física e visual da Paisagem, e cujo acréscimo de área de 
implantação corresponde a mais de metade da de Nisa, que, em conjunto, determinarão a artificialização 
de uma área com cerca de 300 ha dos 7 314 ha da Área de Estudo. Os impactes, em termos de acréscimo, 
serão em tudo idênticos aos referidos para o próprio Projeto, dada a sua expressão. Alguns dos impactes 
negativos gerados pelo Projeto, e suas componentes, poderão ser parcialmente minimizados através da 
implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP), revisto.

Quanto ao Património, verifica-se que, na fase de construção, e sobretudo na fase de preparação do 
terreno, o projeto é passível de gerar impactes negativos significativos, diretos e/ou indiretos sobre 
ocorrências patrimoniais não identificadas. Com efeito, a área de implantação do projeto insere-se num 
território com sensibilidade arqueológica e eventuais vestígios arqueológicos podem estar ocultos quer 
pela vegetação, quer pelo subsolo. Estes impactes são, contudo, suscetíveis de serem minimizados através 
da adoção de medidas do tipo preventivo.

Relativamente aos impactes na Saúde Humana, prevê-se que, na fase de construção, haja um aumento da 
emissão de poeiras e do nível de ruído resultantes da movimentação de terras e do funcionamento de 
maquinaria durante a obra. Contudo, não se preveem efeitos negativos significativos junto das 
populações. Quanto ao funcionamento das linhas elétricas na fase de exploração, também não é 
expectável a existência de risco para a saúde humana. Não obstante, nesta fase não é de desconsiderar o 
“risco percebido”, o qual pode ter consequências psicossociais negativas (ainda que difíceis de quantificar) 
para a saúde das populações mais próximas.

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes e disposições a adotar (apresentado no 
capítulo final do presente parecer) poderá contribuir para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados. Admite-se que os impactes residuais (isto é, que subsistirão após a aplicação de 
medidas) não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, após ponderação dos 
benefícios e da importância da concretização dos objetivos do projeto, considera-se ser de aceitar esses 
impactes residuais.

Da análise aos resultados da Consulta Pública destaca-se a discordância da Câmara Municipal de Nisa, por 
considerar que o projeto não se enquadra na estratégia de desenvolvimento concelhio, contrariando os 
objetivos do respetivo PDM. As restantes preocupações identificadas foram acauteladas, sempre que 
possível. Neste âmbito, salientam-se as medidas específicas, constantes do capítulo final do presente 
parecer, definidas para a minimização dos impactes negativos mais significativos identificados para os 
sistemas ecológicos, paisagem e recursos hídricos. 

Os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas Entidades Externas consultadas foram analisados e 
integrados na presente decisão, sempre que possível.

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados para o projeto da “Central Solar da Falagueira”, em 
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fase de projeto de execução, propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento 
das condicionantes e disposições apresentadas no capítulo final do presente parecer.

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da respetiva CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde 
já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado.

9. CONDICIONANTES E DISPOSIÇÕES A INCLUIR NA DIA

CONDICIONANTES DA DIA

1. Devolução do financiamento de parte da área A1, correspondente ao abate de 55 ha de povoamento 
de eucaliptal devido a corte prematuro 

2. Obtenção de autorização para o corte de povoamentos florestais, no caso referente aos 
povoamentos de eucaliptal 1 e 2, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio.

3. Verificação do enquadramento do projeto no PDM de Nisa, junto da Câmara Municipal de Nisa.

4. Assegurar a faixa de proteção dos cursos de água cartografados na Carta Militar à escala 1/25 000. 
Na área de implantação dos módulos fotovoltaicos os afastamentos em área de Domínio Hídrico, 
deverão assegurar, no mínimo: 3 m medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos 
cursos de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5 m para os cursos de água de 3.ª ordem e 10 m para 
os cursos de maior expressão morfológica/REN.

5. Revisão do projeto da vedação exterior de modo a:

 acautelar passagens para a fauna;

 que esta seja implantada preferencialmente numa das margens da linha de água, evitando 
atravessamentos sucessivos da mesma.

6. Obtenção de TURH para todas as intervenções em Domínio Hídrico.

7. Na extensão de linha elétrica aérea a 30 kV entre as duas parcelas de terreno, deverá ser usado cabo 
elétrico em torçada, de modo a minimizar os impactes da referida linha na biodiversidade. No caso 
de tal não ser tecnicamente possível, a linha elétrica em questão deve ser enterrada, conforme 
anteriormente definido pelo ICNF.

ELEMENTOS A APRESENTAR

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos:

Previamente ao licenciamento

1. Comprovativo da devolução do financiamento de parte da área A1, correspondente ao abate de 55 ha 
de povoamento de eucaliptal devido a corte prematuro.

2. Autorização de corte referente aos povoamentos de eucalipto 1 e 2.

3. Novo layout decorrente das alterações que venham a ser introduzidas no âmbito da emissão da 
Declaração de Impacte Ambiental assim como das condicionantes relativas ao fator ambiental 
Paisagem. Nestes termos devem ser excluídos os painéis solares e outras componentes que estejam 
em situação de conflito, de acordo com as seguintes orientações:
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 Exclusão de área de implantação de painéis a nascente da povoação de Velada num raio mínimo 
de 500 m centrado na referida povoação e a norte da linha de água existente.

 Exclusão dos painéis em áreas com declives superiores a 20%, onde deverá ser mantida a 
vegetação existente, e cujas áreas deverão ser aferidas com a elaboração da Carta de Declives 
com base no levantamento topográfico realizado para a execução do Projeto.

 Exclusão de áreas associadas a manchas de sobreiros e outros quercíneas assim como a 
exemplares isolados dos mesmos que apresentem dimensões relevantes.

 Exclusão de implantação de painéis nos topos das elevações existentes devendo ser proposto a 
cota acima da qual não haverá implantação. 

 Reconfiguração do traçado dos caminhos/acessos internos, quer os a construir quer os 
existentes, assim como do traçado das valas de cabos de modo a não intercetem as linhas de 
água e/ou de escorrência preferencial. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos núcleos 
de painéis podem fazer-se, em alternativa, a partir do acesso perimetral, o que permitirá reduzir 
a sua extensão e as referidas situações de conflito.

 Proposta final do Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira, que 
acomode a faixa da cortina arbórea a implementar em toda a extensão dos perímetros das áreas 
de implantação de painéis definida pelo Proponente.

4. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira, com base na proposta 
apresentada no Aditamento e no novo layout e ainda tendo em consideração as seguintes 
orientações:

 Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como com a 
Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de Quantidades e 
Plano de Gestão da Estrutura Verde para a Fase de Exploração por um período mínimo de 10 
anos.

 O Plano deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar que integre um especialista em 
Paisagem (Arquiteto/a Paisagista), especialista em Engenharia Natural e especialista em biologia.

 Deve considerar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem que 
deverão ser integradas na conceção e definição mais integrada da proposta de integração.

 As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade 
do material (vegetal) combustível.

 A Estrutura Verde (EV) proposta deve ainda observar as seguintes orientações mais específicas:

a) Cortina arbórea e arbustiva perimetral ao longo de todos os perímetros das áreas e ao longo 
de toda a extensão da M5444 confinante com a área de implantação de painéis. Nesta faixa 
deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo existente e, 
parcialmente/pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, dado que a mesma 
corresponde a áreas de regeneração de vegetação natural potencial.

b) Deve estabelecer e reforçar o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, 
áreas de cota mais elevada do topo dos cabeços/elevações existentes, e o Sistema Húmido - 
linhas de água e de drenagem preferencial existentes, ainda que temporárias (talvegues ou 
as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e charcas a requalificar) - preservando a 
respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua.
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c) Deve integrar todos os exemplares existentes de sobreiros, azinheiras e outros carvalhos em 
mancha ou isolados quando relevantes em termos de porte e idade devendo ser criado um 
buffer em torno dos mesmos.

d) Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser 
ocupadas pelas componentes do Projeto, como os acessos a desativar.

e) As áreas de maior declive, a identificar em cartografia, devem ser protegidas através da 
preservação da vegetação existente, eventualmente, a reforçar com plantações e 
sementeiras ou a tratar de início.

f) As espécies a plantar e a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 
edafoclimáticas locais. 

g) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 
de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 
As dimensões dos exemplares a plantar deverão apresentar portes já significativos, quer em 
altura quer em DAP/PAP, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deverá ser 
local.

h) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 
espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em 
relação à Trioza erytreae, no que se refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser, 
inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 
exemplares em causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais 
afetadas.

i) Proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo as zonas de clareira, 
sobretudo, se houver o objetivo de permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser 
as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em alternativa, com recurso a 
“Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de 
promover maior retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e proteção do 
solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e 
outras existentes e potenciais.

j) Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à 
herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a 
instalação da vegetação natural.

k) Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante a 
sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve suportar-
se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto 
de situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de 
correção dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos taludes. A sua elaboração deve 
contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de 
pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as 
situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a 
permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local 
concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma 
elevada resolução/definição.

5. Proposta de protocolo a desenvolver com o ICNF, referente à medida de compensação para a 
avifauna a implementar.
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6. Projeto de execução da Linha Elétrica de Média Tensão a 30 kV, o qual deverá incluir e indicar a 
afetação de uso do solo pelos apoios a construir, para aprovação pelo ICNF.

7. Projeto de execução da Linha Elétrica de interligação a 150 kV, o qual deverá incluir e indicar a 
afetação de uso do solo pelos apoios a construir, para aprovação pelo ICNF.

8. Apresentar layout do projeto retificado de modo a assegurar a faixa de proteção dos cursos de água 
cartografados na Carta Militar à escala 1/25 000. A implantação dos módulos fotovoltaicos deve 
contemplar os afastamentos em área de Domínio Hídrico, no mínimo de: 3 m medidos a partir da 
crista superior dos taludes marginais dos cursos de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5 m para 
os cursos de água de 3.ª ordem e 10 m para os cursos de maior expressão morfológica/REN. A 
implantação dos PTIs e da subestação deve assegurar a faixa de servidão do domínio hídrico (10m). 
A implantação dos apoios de linha deve assegurar a respetiva faixa de servidão, devendo os mesmos 
ser colocadas a uma distância superior a 5m da crista superior dos taludes marginais dos cursos de 
água.

9. Solução de drenagem da área do projeto que acompanhe as curvas de nível e promova a infiltração 
das águas pluviais, minimizando a erosão hídrica do solo e o arrastamento de sólidos para os cursos 
de água.

10. Projeto da vedação exterior, revisto de acordo com o especificado na condicionante n.º 5.

Em sede de licenciamento 

11. Parecer favorável sobre a localização do centro electroprodutor, emitido pela Câmara Municipal de 
Nisa, quanto ao enquadramento do projeto no respetivo PDM.

12. Pronúncia da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) no que respeita à eventualidade das 
infraestruturas de transporte de energia se constituírem como obstáculos que dificultem as 
operações de aproximação e saída de aeronaves de combate a incêndios rurais, uma vez que o 
traçado proposto se encontra nas imediações do ponto de scooping 42 (albufeira de Fratel, 39 35 68 
N 7 43 26 W).

Fase prévia à construção

13. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, o mais próximo da data do 
início da obra, devendo incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das áreas onde se 
registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies 
em presença e as metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a abranger são relativas 
a toda a área de implantação de painéis e à faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas 
associadas ao projeto. O referido plano deve ser elaborado por especialistas ou entidades 
reconhecidas quanto a esta matéria. Deve incluir um programa de monitorização para a Fase de 
Exploração. 

14. Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos, sobretudo, para a camada de 
desgaste. Os mesmos devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou 
tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância como 
saibros ou tonalidades brancas.

15. Apresentar a ficha técnica das soluções de luminária a adotar para a iluminação exterior, se aplicável. 
A mesma não deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que 
conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o 
equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de 
luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

16. Alinhamento dos apoios da linha a 150 kV no mesmo plano perpendicular dos apoios da linha 
existente, a 400 kV.

17. Obter e apresentar os seguintes comprovativos:
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 TURH de todas as intervenções em domínio hídrico, incluindo a instalação das Linhas Elétricas, a 
instalação de PH, a instalação de vedação, a captação de água subterrânea prevista;

 Autorização do ICNF para abate de floresta de produção, na qualidade de Autoridade Florestal 
Nacional (Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio), devendo, após o corte, ser efetuado o 
respetivo manifesto, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio.

Antes do término da Fase de construção

18. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do término da obra, 
considerando as seguintes orientações:

 Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação.

 Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 
áreas/plataformas de trabalho de implantação dos apoios das linhas elétricas aéreas.

 A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais.

 A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar.

 No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias.

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.

19. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado 
em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração 
dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de 
pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente 
no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental, o qual deve integrar o caderno 
de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das 
fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador.
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Fase de projeto

1. Assegurar a não afetação das quercíneas existentes na área de intervenção do projeto. 
Adicionalmente, salvaguardar um perímetro de proteção a todos os exemplares existentes, o qual 
deverá ser, no mínimo, o dobro da projeção do raio da copa.

2. Garantir que a vedação perimetral, a utilizar em torno da Central, é permeável à passagem de fauna 
terrestre e que não inclui arame farpado, prevendo passagens inferiores com a dimensão de 20 x 20 
cm, localizadas de 50 em 50 metros. 

3. Assegurar a faixa de gestão de combustíveis em redor das infraestruturas a construir, de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.

4. Prever as seguintes medidas de proteção da avifauna, para a Linha Elétrica de interligação a 150 kV:

 Adotar uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão (p. ex. MTG ou Q para 
circuito simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente possível;

 Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação;

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

 Efetuar a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, 
dos cabos de guarda em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo 
que o afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m 
(d=5m) (ou seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente 
em cada cabo de guarda). Uma vez que se trata de uma área muito crítica, a sinalização deve ser 
feita com instalação de dispositivos do tipo Fireflies10;

 Garantir a compatibilização com as condicionantes avaliadas, no caso de se verificar necessário 
aferir as posições dos postes apresentadas, em resultado dos estudos de pormenor a realizar.

5. Adoção integral das recomendações que resultem do Estudo Geológico-Geotécnico.

Fase prévia à construção

6. Elaborar um Plano de Emergência Interno da instalação, adaptado a todas as fases do projeto.

7. Definir e implementar um programa de comunicação à população e proprietários direcionado para a 
melhor compreensão do projeto e seus riscos, incluindo, por exemplo, as ações seguintes:

 Ações de sensibilização e esclarecimento para a população local e proprietários com o objetivo 
de dar a conhecer projeto, seus critérios de dimensionamento e margens de segurança 
assumidas, conformidade com padrões legais e normativos restritivos, potenciais efeitos e 
comportamentos de risco/ procedimentos corretos a adotar na proximidade de linhas elétricas; 
podem ser criados grupos focais para o efeito e/ou promovidas sessões setoriais; 

 Produzir e distribuir materiais de divulgação que, de forma explícita, clara e em linguagem não 
técnica, aumente o grau de conhecimento acerca da linha elétrica, seus efeitos e interação na 
sua proximidade, em particular junto da população próxima e proprietários abrangidos pela faixa 
de servidão da linha elétrica.

8. Elaborar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), onde se inclua o planeamento da execução 
de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução e respetiva calendarização. 

As medidas apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como as medidas que vierem 
a decorrer do processo de AIA, devem ser incluídas nesse PGAO, sempre que se verificar necessário, 
e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

Deve ainda conter os seguintes planos:
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 Planta de Condicionantes à obra, incluindo todas as identificadas em sede de EIA;

 Planta de Estaleiro, com a identificação e localização do estaleiro e outras áreas de apoio de 
obra;

 Programa/plano de trabalhos com um detalhe mínimo mensal;

 Plano de Acessibilidades de Obra e Desvios de Trânsito, quando aplicável, com o objetivo de 
identificar (incluindo através de planta de acessibilidades em fase de obra) e justificar os acessos 
de obra preferenciais preconizados, desvios de trânsito e percursos alternativos (viários e 
pedonais) e medidas de condicionamento de tráfego e outras aplicáveis para as atividades 
previstas da empreitada;

 Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, que deve incluir as 
diretrizes para uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, para evitar que 
ocorra a proliferação de vetores transmissores de doenças;

 Plano de Intervenção Paisagística em Obra, que inclua o enquadramento e amenização 
paisagística dos impactes associados às frentes de obra e áreas de trabalho, bem como a 
recuperação biofísica das áreas afetadas pela empreitada, quando aplicável;

 Plano de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada, de 
modo a informar sobre a conduta a ter durante a obra. Este plano deverá ser focado nas 
atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e nas medidas de minimização 
e boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos. Na formação e preparação dos 
trabalhadores da obra deve ser incluída a sensibilização para uma correta gestão dos resíduos, 
nomeadamente, os que contêm uma componente orgânica.

9. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente residentes 
na área envolvente, mediante comunicação à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia respetivas. 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.

10. Prever sessões de esclarecimento sobre os riscos para a saúde humana da implementação da central 
fotovoltaica e linha elétrica associada. Esta sessão deve ser conduzida por profissionais 
independentes, que transmitam confiança, e deve basear-se em dados reais e científicos.

11. O programa/plano de trabalhos deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:

 Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que 
ocorram movimentos de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente na época seca, 
de modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água;

 Concentrar, em cada fase de obra preconizada, no espaço e no tempo a realização de todos os 
trabalhos de forma a evitar a sua dispersão pela envolvente, especialmente os que causem maior 
perturbação;

 Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda a períodos de excecional afluência 
à área e/ou acessos utilizados em obra, como festividades municipais, eventos e espetáculos de 
programação previsível;

 Restringir os trabalhos ao período diurno.

12. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações.

13. Proceder ao balizamento dos exemplares de azinheira existentes na área de intervenção do projeto, 
salvaguardando uma área de proteção de, pelo menos, o dobro da projeção do raio da copa.
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14. Assegurar a adoção das medidas de minimização para a fase de obra, constantes na listagem base 
(Anexo III) do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna”.

15. Selecionar os fornecedores tendo em conta critérios de desempenho ambiental, como o fator de 
emissão específico (kg CO2/painel ou kg CO2/kW) de forma a minimizar o impacte da fase de 
implementação do projeto.

16. Programar a obra e os respetivos trabalhos considerando que o início da mesma terá que decorrer 
durante o dia e fora do período compreendido entre os meses de fevereiro e de junho. 

17. Assegurar a promoção do emprego e desenvolvimento económico local, privilegiando sempre que 
possível a contratação de:

 população residente na região (Nisa e povoações na envolvente), aquando da contratação de 
pessoal direto;

 empresas situadas em Nisa ou na região próxima para os trabalhos de montagem e instalação 
eletromecânica, de acordo com os padrões de qualidade exigíveis para estes fins;

 serviços de empresas locais.

18. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção arqueológica, situadas a menos de 20 m da frente de obra, de 
modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de 
proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. Caso se verifique a existência de 
ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.

19. Durante os trabalhos preparatórios, prévios à construção, efetuar acompanhamento arqueológico, 
presencial e permanente, de todas as ações de desmatação, incluindo ablação de raízes arbóreas e 
arbustivas e consequente remoção de detritos orgânicos.

20. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 
de decapagem e escavação, da área de incidência do projeto da Central Solar Fotovoltaica, respetiva 
Linha Elétrica (LE) interna a 30 kV e LE de interligação entre a interligação entre a subestação da CSF 
e a Linha CSF NISA-FALAGUEIRA), incluindo estaleiro, zonas de empréstimo, todos os acessos à obra 
e depósitos temporários. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras).

21. A implementação do Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira e do 
Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras deve ser acompanhada pelos especialistas 
que procederam à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em todas 
as fases de desenvolvimento da obra e exploração.

22. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 
a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas 
perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem.

23. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores/faixas de proteção legal das 
linhas elétricas aéreas, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser 
estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas 
máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os 
referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da 
obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma.

24. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus quando próximos de 
áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem, 
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enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de 
projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu 
perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. 

25. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o 
exposto na respetiva legislação em vigor.

26. No planeamento da obra, deve ter-se especial cuidado com os acessos de obra de forma a reduzir a 
afetação de áreas cultivadas. 

27. Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afetando 
obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola.

28. A construção das linhas elétricas deve afetar o mínimo possível o normal desenvolvimento da 
atividade agrícola que ali se desenvolve, para o que a programação da construção deverá ser 
estabelecida, atempadamente, em articulação com as Explorações Agrícolas abrangidas com o 
objetivo de ser compatibilizada com a calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a 
inviabilização de culturas durante o período de construção, bem como consequentes prejuízos para 
os agricultores.

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

29. O estaleiro, os parques de materiais e maquinaria (quando não inseridos na área de estaleiro) e outras 
áreas de apoio à obra deslocalizadas (nomeadamente, áreas de empréstimo e áreas de deposição de 
terras sobrantes), devem estar localizados o mais próximo possível das frentes de obra, para 
minimizar impactes indiretos associados ao seu transporte.

30. Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os 
mesmos ser delimitados com sinalização bem visível. 

31. A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser 
reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta 
implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. 

32. Delimitação das zonas de estaleiro, áreas de apoio e frentes de obra, interditando o seu acesso a 
terceiros para redução do risco de acidentes, de acordo com a legislação aplicável. 

33. As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a implantação de 
apoios, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de 
pessoas, culturas.

34. Quando não existir, deve ser executada uma rede de drenagem periférica nas plataformas de 
implantação dos estaleiros.

Desmatação, limpeza e decapagem dos solos

35. A desarborização, a desmatação, a limpeza e a decapagem dos solos deve ser limitada à área 
estritamente necessária, mitigando a afetação de solos de elevada aptidão agrícola, procedendo-se 
assim que possível à reconstituição do coberto vegetal das zonas intervencionadas, tendo como 
referência as seguintes áreas:

 Estaleiro e áreas de apoio à obra - limitadas e vedadas em todo o seu entorno;

 Acessos e valas técnicas - deverão afetar no máximo uma faixa de 3 m para cada lado das 
infraestruturas lineares (quando coincidentes ou justapostas, considerar a infraestrutura mais 
exterior) para circulação de maquinaria e pessoal;

 Módulos/estruturas seguidoras - deverão ter uma área de ocupação limitada por 3 m para cada 
lado das estruturas, para circulação de maquinaria e pessoal;
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 Subestação e PTI´s - deverão limitar as áreas de trabalho ao acesso temporário/interno definitivo 
às áreas;

 Apoios de linha elétrica - deverão garantir uma afetação máxima de 400 m2, minimizando tanto 
quanto possível essa área, em particular em zonas florestais ou de uso agrícola, para reduzir os 
constrangimentos sobre parcelas produtivas e evitar custos económicos adicionais para 
proprietários.

36. Limitar as ações de remoção da vegetação às áreas indispensáveis às intervenções previstas no 
projeto. 

37. As zonas selecionadas para remoção de vegetação e de poda ou corte de árvores devem ser 
assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas 
de intervenção em qualquer instante.

38. É interdita qualquer afetação ou destruição de exemplares de quercíneas. Tratam-se de espécies 
protegidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

39. Não afetar habitats de interesse comunitário, identificando-os e balizando-os, num raio de 30 m da 
obra.

40. Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e 
arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e 
escavações. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou 
azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou 
evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

41. Realizar as ações de desarborização e de desmatação de forma faseada, iniciando os respetivos 
trabalhos do centro para a periferia. 

42. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, movimentações de terras e a exposição do solo 
desprovido de vegetação, deverão, sempre que possível, ser realizados durante os períodos em que 
não é provável a ocorrência de precipitação mais intensa.

43. Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à 
retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio.

44. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização sempre que não 
forem detetadas na proximidade espécies alóctones com conhecido comportamento invasor e risco 
ecológico, de forma a evitar a sua propagação. No caso de operações de rechega e destino de outros 
resíduos resultantes da exploração florestal, deve promover-se a articulação com o proprietário e 
acordadas as ações a tomar. 

45. O material lenhoso decorrente da limpeza do terreno da central e da abertura de faixa associada à 
linha elétrica, que não seja estilhaçado deve ser prontamente retirado do local, a fim de não constituir 
um foco/meio de propagação de fogo. 

46. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização nas áreas intervencionadas. 
A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo 
com as características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se registe a 
presença de espécies exóticas invasoras. Nestes casos, esta terra não poderá ser utilizada como terra 
vegetal, devendo ser encaminhada para destino adequado.

47. À medida que as frentes de obra vão sendo finalizadas, iniciar a recuperação/integração paisagística 
de áreas com solo descoberto com a maior brevidade possível, de modo a prevenir a erosão, 
respeitando o faseamento de obra. 
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48. Efetuar a descompactação dos solos e das áreas utilizadas temporariamente durante a obra de forma 
a criar condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de 
habitats. 

Escavações e movimentação de terras

49. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

50. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 
transporte sólido.

51. 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 das frentes de obra. 

52. À medida que as estruturas seguidoras e painéis estejam definitivamente montados, a libertação 
dessas áreas e recuperação deve ser acompanhada pelo arejamento de solo e reposição de terra 
vegetal de forma a garantir o crescimento da vegetação autóctone.

53. À medida que frentes de obra vão sendo finalizadas, deve iniciar-se a recuperação/integração 
paisagística de áreas com solo descoberto com a maior brevidade possível, de modo a prevenir a 
erosão, respeitando o faseamento de obra.

54. Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de 
caboucos, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para nivelamentos pontuais que sejam 
necessários, aterro para definição da plataforma da subestação, recobrimento de caboucos (caso 
possuam características geotécnicas adequadas) e fundações ou espalhamento junto dos apoios, 
após a execução dos maciços de fundação. 

55. Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o 
armazenamento temporário.

56. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de condicionantes 
territoriais de forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessas áreas, 
evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros 
provenientes da escavação. 

57. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da 
decapagem dos solos, a menos de 10 m das linhas de água. 

58. As intervenções na proximidade de linhas de água, devem ser efetuadas de modo evitar a deposição 
de materiais no meio hídrico. Para evitar o aumento da carga sólida e contributo para o assoreamento 
das linhas de água, em particular na abertura e intervenção em caboucos de valas técnicas, deve 
prever-se a colocação de barreiras de retenção de sólidos (fardos de palha, geotêxtil, entre outros) 
na zona de interação entre a frente de obra e a linha de água e privilegiar a colocação temporária das 
terras escavadas no lado da vala oposto à linha de água.

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

Construção e reabilitação de acessos 

60. Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos rurais ou acessos/áreas de 
circulação de máquinas agrícolas) já existentes para aceder aos locais da obra. 

61. Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis. 

62. Na abertura de novos acessos deverá:
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 assegurar-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, nomeadamente 
nas áreas em que atravessam zonas de depressão; 

 reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras; 

 evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

 reduzir-se a afetação de culturas; 

 minimizar o máximo possível de interferência com condicionantes territoriais; 

 evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente 
sobreiros e azinheiras); 

 contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados (nomeadamente 
galerias ripícolas, montado e carrascal); 

 garantir a circulação da população local, bem como o acesso a áreas da exploração agrícola que 
eventualmente tenham sido seccionadas em virtude do traçado;

 prevenir a interferência com ocorrências patrimoniais identificadas. 

63. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/ arrendatários dos terrenos a 
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades. 

64. 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 dos proprietários 
e populações 

65. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não ficam obstruídos ou 
em más condições, garantindo a sua normal utilização por parte dos proprietários e população local. 

66. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, garantindo a 
reposição da situação inicial (salvo outro acordo entre os proprietários e o promotor). Os muros de 
pedra terão de ser repostos, bem como todas as eventuais infraestruturas danificadas (vedações, 
passagens hidráulicas, etc.).

67. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora 
destes.

68. Nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água devem ser implementadas 
passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a não 
interromper o escoamento natural das linhas de água potencialmente afetadas.

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria

69. A movimentação indiscriminada de máquinas fora dos limites definidos para a empreitada não é 
permitida.

70. 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 

71. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 
excedentários a levar para destino adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior 
dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de 
prestação de cuidados de saúde e escolas) 
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72. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá ser o mais curto possível, 
selecionando as zonas de menor densidade populacional e deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras 

73. 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 

74. 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 

75. 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. As revisões e operações de manutenção da maquinaria não devem ser realizadas 
no local de trabalho, mas sim em oficinas licenciadas.

76. Garantir que as operações mais ruidosas, que se efetuem na proximidade de habitações, se 
restringem ao período diurno (das 8h00 às 20h00) e aos dias úteis, de acordo com a legislação em 
vigor.

77. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de 
drenagem de águas pluviais.

78. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento 
de determinados equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de 
desmatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os 
materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou 
alimentar a deflagração de incêndios e potenciar outros perigos).

79. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro.

Gestão de produtos, efluentes e resíduos

80. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, 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, bem como 
as águas residuais passíveis de ser produzidas e sua gestão.

81. 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.

82. Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto 
aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. Sugere-se a 
definição inicial da zona de gestão de resíduos da subestação a montante na fase de obra, para 
temporariamente servir esse propósito 

83. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, dimensionando em número, tipo e 
capacidade os adequados equipamentos de recolha para os resíduos produzidos. 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.

84. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado.
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85. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 
base nas guias de acompanhamento 

86. Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deverá 
ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra e atender 
aos seguintes pressupostos:

 Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, que 
contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, após tratamento. Os inertes que 
resultem do processo de tratamento devem ser recolhidos e encaminhados para destino final 
adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) deverão 
ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado, afastado das linhas de água, para 
que, quando terminada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a área utilizada e ao 
encaminhamento para destino final adequado dos resíduos resultantes; 

 As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como 
as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um 
depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 
encaminhadas para destino final adequado;

 Os efluentes domésticos devem ser devidamente recolhidos em tanques ou fossas estanques (e 
posteriormente encaminhados para tratamento), sugerindo-se a instalação logo a montante da 
obra da fossa sética que servirá o parque fotovoltaico/subestação;

 A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve garantir a 
frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser realizada por 
uma empresa licenciada para o efeito.

87. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas e maquinaria 
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 
perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 
separador de hidrocarbonetos. 

88. Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e meios 
necessários, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em situações de 
incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de substâncias poluentes. 

89. Sempre que ocorra um derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias ou produtos químicos 
no solo deverá ser imediatamente ser removida a camada de solo afetada e garantido o seu 
encaminhamento para local adequado. 

90. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) deverão ser encaminhadas 
para um local e impermeabilizado, afastado das linhas de água, não podendo em caso algum situar-
se na faixa de proteção do domínio hídrico. Quando terminada a obra, deve proceder-se à limpeza 
de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos resultantes.

91. Assegurar a retenção e encaminhamento para destino final adequado para os efluentes domésticos.

Acompanhamento arqueológico

92. Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em relação à 
afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e com destaque para áreas de estaleiro, acessos e 
outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas em fase de EIA. Este 
acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e 
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou 
regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso 
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da obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural.

93. A execução das medidas aplicáveis à fase de construção deve ser verificada mediante a 
implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, atualizado de acordo com as medidas que 
constam neste documento e com as que se revelem necessárias na sequência dos trabalhos de 
prospeção arqueológica sistemática.

94. Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 
impliquem movimentação dos solos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens 
superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, 
abertura de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, 
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O 
acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra 
a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Os resultados 
obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).

95. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 
relatório preliminar. 

96. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 
vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.

97. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer 
prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro.

98. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, 
na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas 
e, mesmo, durante os trabalhos de recuperação e integração paisagística. 

99. Os achados móveis resultantes da aplicação destas medidas deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.

Integração e recuperação paisagística

100. Execução dos Planos de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), do Projeto de Integração 
Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira.

101. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve 
seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim.

102. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar 
pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 
decapadas.
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103. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular 
sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno 
já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.

104. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 
balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores.

105. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de 
altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 
se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 
através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função 
dos tempos de duração e das condições atmosféricas.

106. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser 
objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser 
reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância.

107. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

108. Adotar práticas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em tempo/período seco/ventoso.

109. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados e recuperados. A 
recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de 
pavimentos existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma 
tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 
condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone.

110. Realizar, na área do projeto, a sementeira de vegetação autóctone, sendo que nas áreas ocupadas 
por módulos fotovoltaicos, as espécies devem ser compatíveis com o ensombramento. Nas margens 
das linhas de água, avaliação da instalação/manutenção de vegetação ripícola adequada à 
recuperação e valorização da mesma.

Fase final de execução das obras

111. Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro, parque de materiais e 
outras áreas afetadas pelas ações de obra, com reposição das condições existentes antes do início 
das obras. 

112. Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra de forma a 
criar condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de 
habitats. 

113. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, 
através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e 
arejamento dos solos. 

114. 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.
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115. Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em 
obra e que possam ter sido afetados. 

116. Efetuar 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 

117. Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida 
pela obra, bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados 
pelas obras de construção. 

118. Caso se comprove que os trabalhos de implantação da linha elétrica a 30 kV causaram um desvio do 
fluxo das águas de recarga afluentes à captação de água subterrânea de uso privado, identificada no 
EIA como P6, contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a exploração da 
captação, deverá ser assegurada a restituição disponibilização ao titular da mesma dos caudais 
existentes na captação anteriormente à realização da obra. 

119. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
entre outros. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra.

120. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa, dependente da respetiva Câmara Municipal, 
no sentido de se proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência e Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Fase de exploração

121. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas.

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

123. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.

124. Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de 
infraestrutura/equipamento/área em causa.

125. Implementar as medidas de mitigação adequadas cosoante os resultados dos Programas de 
Monitorização propostos.

126. Garantir a adequada e regular manutenção, limpeza e desobstrução/desassoreamento dos canais e 
valas de drenagem, para assegurar que as infraestruturas de drenagem acomodam o máximo de 
capacidade possível de caudais afluentes.

127. Assegurar que o controlo de crescimento das herbáceas e arbustivas autóctones seja feito através do 
corte (privilegiar a utilização de corta-mato) e sempre sem recorrer à mobilização superficial do solo 
que provoque o arranque das plantas.

128. As linhas de água existentes e cartografadas na carta militar à escala 1/25 000, ainda que torrenciais, 
localizadas na área de intervenção devem ser alvo de reabilitação de vegetação autóctone e 
adequada ao tipo de linha de água.

129. As operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, devem 
decorrer em área impermeabilizada.
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130. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame 
acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a 
camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado. 

131. Assegurar o esvaziamento da fossa estanque com uma frequência adequada à sua utilização e que as 
águas residuais sejam encaminhadas por operador licenciado para o efeito, para tratamento em 
destino adequado.

132. Caso se comprove que os trabalhos de implantação da linha elétrica a 30 kV causaram um desvio do 
fluxo das águas de recarga afluentes à captação de água subterrânea de uso privado, identificada no 
EIA como P6, contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a exploração da 
captação, deverá ser assegurada a restituição disponibilização ao titular da mesma dos caudais 
existentes na captação anteriormente à realização da obra. 

133. Implementar um plano de manutenção de fugas dos equipamentos da subestação, para 
cumprimento do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril, e Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 
de novembro. Sempre que sejam detetadas fugas, devem ser identificadas as causas e reparados os 
equipamentos no imediato. No prazo máximo de 1 mês da sua deteção, devem ser efetuadas 
novamente as intervenções no equipamento para deteção de novas fugas, a fim de verificar se o 
problema foi eliminado.

134. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente à área de implantação da central e sob a 
projeção das linhas elétricas associadas, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança 
contra incêndios.

135. Manter as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro.

136. Implementação do Plano/Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística da Central 
Fotovoltaica da Falagueira.

137. Implementação do Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras associado 
ao Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI).

138. Apresentação de Relatório de Acompanhamento dos anteriores Planos e Projeto por um período 
mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles.

Fase de Desativação

139. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 
deve o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação 
da área de implantação da central e projetos associados após a respetiva desativação. 
Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a 
ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 
destino a dar aos elementos a retirar do local. 

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

 As ações de desmantelamento e obra, como sejam,

 A desmontagem e remoção dos equipamentos integrantes da Unidade de Produção (UP) 
e linhas elétricas, incluindo os painéis fotovoltaicos, as cablagens, as estruturas das mesas 
de suporte, os inversores e as tubagens e cablagens enterradas da rede de cabos da UP, 
bem como todas as estruturas de betão/cimento, incluindo postes e sapatas; 
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 O tapamento das valas, de onde foram retiradas as tubagens e cablagens da rede 
enterrada de cabos da UP, com as terras resultantes da abertura das mesmas, 
assegurando o respetivo nivelamento à cota do terreno natural; 

 A descompactação do solo da área anteriormente ocupada pela UP e afetada pelos 
trabalhos de desmontagem e remoção dos equipamentos, onde tal se venha revelar 
necessário, de modo a criar condições favoráveis à regeneração da vegetação natural;

 O destino a dar a todos os resíduos e dos materiais removidos;

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

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

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento 
da aprovação do projeto e projetos associados, sendo complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

1. Selecionar uma área na proximidade da área de intervenção do projeto (num raio de 20 km) que 
corresponda a 25% da área de intervenção do projeto (57,5 ha), a qual deverá ser arrendada pelo 
proponente, ou outro modo de garantir direito sobre o terreno. Nessa área serão desenvolvidas as 
ações acordadas em protocolo com o ICNF, a longo prazo (30 anos), para implementar as medidas de 
compensação para a avifauna. 

Na escolha de terreno(s) para implementação da medida compensatória deverão ser evitadas áreas 
de eucaliptal ou de pinhal, sendo preferenciais áreas de montado, matos e áreas agrícolas 
abandonadas. 

Para fomento de presas para a aves de rapina ameaçadas, nomeadamente coelho e perdiz, assim 
como micromamíferos deverão ser implementadas um conjunto de medidas: 

 Criação de mosaico de áreas de abrigo e alimentação, nomeadamente mosaico de áreas de 
matos e culturas de cereal/pousios/pastagens; 

 Rotação anual de pequenas parcelas de cereal; 

 Criação de áreas de abrigo, nomeadamente marouços; 

 Criação de pontos de água, nomeadamente charcas de pequena dimensão e/ou pias; 

 Criação de pontos de alimentação extraordinária para os períodos de menor disponibilidade 
alimentar, nomeadamente no inverno.

Estas áreas deverão ainda ser acompanhadas pela respetiva monitorização, nomeadamente de cada 
uma das espécies/grupo presa alvo, assim como da utilização da área por aves de rapina ameaçadas. 
Esta monitorização deverá ocorrer de forma anual durante os primeiros 5 anos, e de 2 em 2 anos daí 
em diante.

O Protocolo de compensação, incluindo a monitorização detalhada, deverá ser elaborado em estreita 
colaboração com o ICNF, devendo ser efetuadas reuniões com esta entidade ao longo do processo 
de elaboração do mesmo.
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

1. Implementar o programa de monitorização da avifauna, nos termos propostos no EIA e termos 
adicionais a acordar com o ICNF de forma a incluir a área destinada à implementação das medidas de 
compensação.

2. Assegurar a monitorização da recuperação de vegetação autóctone em toda a área do projeto, e 
evidenciar os resultados obtidos, um ano após a conclusão da obra, mediante relatório a apresentar, 
que inclua registo fotográfico e integre eventuais medidas adicionais, nomeadamente nova 
sementeira, caso o coberto vegetal autóctone não se encontre estabelecido ou com interferência de 
infestantes. O relatório a apresentar terá periodicidade anual, durante 3 anos, podendo ser dispensada 
a sua apresentação após análise e decisão sobre o primeiro relatório.

3. Implementar um programa de monitorização da qualidade da água subterrânea com vista a assegurar 
a deteção de eventual contaminação decorrente de aplicação de produtos fitofarmacêuticos para 
controlo de vegetação/eliminação de infestantes. Para o efeito deve ser elaborado relatório, com 
frequência anual, no qual conste a listagem destes produtos, áreas, datas e modo de aplicação, sempre 
que sejam utilizados na área do projeto, bem como as respetivas substâncias ativas. 

Neste relatório devem ser apresentados os resultados das análises efetuadas à água subterrânea, em 
relação aos parâmetros relacionados com os produtos utilizados, bem como a avaliação dos valores 
obtidos, atenta a legislação aplicável, e nomeadamente o seguinte:

a. Ponto de amostragem: furo a construir na área do projeto

b. Frequência de amostragem: semestral, uma na época de águas altas (março) e outra na época de 
águas baixas (setembro).

c. Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários: a amostragem 
deverá ser realizada por pessoal especializado e deverá obedecer às normas técnicas vigentes e 
aplicáveis, com os devidos cuidados no manuseamento e acondicionamento das amostras. As 
determinações analíticas deverão ser efetuadas por laboratórios certificados para proceder às 
análises para os parâmetros selecionados. Os métodos analíticos deverão observar o disposto no 
Decreto-Lei nº 83/2011 de 20 de junho.

d. Métodos de Tratamento dos Dados: as metodologias de amostragem e registo de dados e seu 
tratamento deverão garantir a correta comparação destes resultados com os valores estipulados 
nas Normas de Qualidade constantes no n.º1, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de 
outubro. De acordo com os objetivos estabelecidos, dever-se-á essencialmente verificar os 
resultados obtidos relativamente aos limites estabelecidos legalmente para cada um dos 
parâmetros monitorizados, por forma a poder adequar os procedimentos a seguir.

e. Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, respetivas Datas de Entrega e Critérios para a 
Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização - A periodicidade dos relatórios de 
monitorização acompanhará as campanhas de amostragem, de modo a possibilitar uma atuação 
atempada, em caso de se detetarem situações críticas e/ou de incumprimento. A estrutura deverá 
obedecer ao disposto na Portaria nº 395/2015 de 4 de Novembro. Os critérios para a decisão sobre 
a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante os resultados obtidos, 
sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas. O programa 
de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em 
função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios. Acresce 
ainda que os resultados da monitorização deverão ser fornecidos em suporte informático, em 
formato com extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel.
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4. Prever a monitorização da exposição dos recetores potencialmente mais afetados, aos campos 
eletromagnéticos (CEM), nos seguintes moldes:

 Previamente à construção, assegurar a monitorização dos CEM junto dos recetores 
potencialmente mais afetados pelo funcionamento da linha elétrica a 150 kV a construir no 
âmbito do projeto, em cumprimento do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro. Esta 
medição permitirá estabelecer o cenário de referência.

 Na fase de exploração, assegurar a monitorização dos CEM junto dos recetores potencialmente 
mais afetados pelo funcionamento da linha elétrica a 150 kV, e que foram alvo de monitorização 
na fase prévia à construção, em cumprimento do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro. 
Comparação dos resultados com a situação de referência para aferição do impacte. Se 
necessário, devem ser aplicadas medidas adicionais que minimizem o impacte da exposição aos 
CEM.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
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