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Power&Sol, Energias Renováveis, S.A
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514439920

ESTABELECIMENTO

Central Solar de Falagueira

LOCALIZAÇÃO

Couto do Tojal, Couto do Valongo, Vale Pereiro, Boucinho e Tapada do Vale Borrego
do Curral da Lameira, do Balsinho do Vale do Pereiro e do Ramalhão

CAE

35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.
e.
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LOC1.1 - Mapa
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LOC1.4 - Área poligonal
Vertice

-

Meridiana

-

Perpendicular à meridiana

-

LOC1.5 - Confrontações
Norte

-

Sul

-

Este

-

Oeste

-
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LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

0,00

Área coberta (m2)

450,00

Área total (m2)

2 640 000,00

LOC1.7 - Localização

Freguesia de São Matias e União de Freguesias de Espírito Santo, N
Senhora da Graça e São Simão; concelho de Nisa

Localização

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000007

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000008

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000009

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000010

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

T000012

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

T000018

Ficheiro

AIA3369_DIA(anexoTUA).pdf

Descrição

DIA - Declaração de Impacte Ambiental

PÁG.
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Central Solar da Falagueira

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 3, alínea a) e n.º 1, alínea d) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de
dezembro

Localização
(freguesia e concelho)

Freguesia de São Matias e União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São Simão; concelho de Nisa

Identificação das áreas
sensíveis

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

Proponente

Power&Sol, Energias Renováveis, S.A.

Entidade licenciadora

Direção-Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
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 Título de Reserva
de Capacidade atribuído 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 128MWp.
Está prevista uma produção média de 234 GWh/ano. O projeto da central foi desenvolvido em fase de
projeto de execução, os projetos das 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
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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.
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.

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 24/09/2020, após estarem
reunidas as condições necessárias à sua boa instrução.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades:
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).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:


Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à CA, no
dia 30 de outubro de 2020.



Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e
consulta do projeto de execução:


Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos
sob a forma de Aditamento ao EIA.



Após análise deste documento, foi considerado que dava resposta às lacunas e dúvidas
anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 21 de janeiro de 2021,
tendo sido contudo solicitados elementos complementares.



Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de janeiro a 10 de março
de 2021.



Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão
de Avaliação, nomeadamente, à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), à
Direção-Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) e à Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
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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;



Avaliação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a
participação pública.



Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.



Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer
da CA e o Relatório da Consulta Pública.



Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.



Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente
decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidos os pareceres da
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), da Direção-Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cujo
conteúdo se passa a sintetizar.
A DGADR refere que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas
atribuições.
A DRAP Alentejo 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. 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.
A ANEPC refere que o projeto acautela os aspetos 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.
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Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual
redação, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de janeiro a 10 de março de 2021.
Durante este período foram recebidos 3 exposições com a seguinte proveniência:


Câmara Municipal de Nisa,



ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável,

 Um Cidadão.
A Câmara Municipal de Nisa expressa a sua discordância relativa ao projeto alegando que:


O projeto 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:
o Defesa da Biodiversidade.
o Reforço da relação das formas de ocupação humana com a paisagem.
o Qualificar a paisagem através da exaltação das suas capacidades positivas.
A Câmara Municipal 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.º 76/2019, de 3 de junho, artigo 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 n.º 555/99, de 16 de dezembro, 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 artigo 21.º),
“garantir a coerência da morfologia urbanística” (n.º 1, alínea d) do artigo 21.º) e “respeitar as
especificidades e características dos lugares e espaços envolventes” (n.º 3, da alínea a) do artigo 21.º).
No caso do PDM do concelho de Nisa, essas limitações encontram-se expressas no artigo 26.º – “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 - Deve 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 artigo 28.º - “Intervenções e utilizações condicionadas” que menciona:
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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 EIA que
considera mais relevantes de serem aprofundadas tecendo as seguintes considerações:
a) 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.
b) No domínio hídrico, é referido que, no âmbito de um contacto prévio à ARH-LVT relativamente à
situação “onde existem linhas de água, a impossibilidade de dar cumprimento ao domínio de 10 m
para cada lado da margem da linha de água”. No caso concreto dos painéis fotovoltaicos, este
serviço tem usualmente aceite que seja salvaguardada uma distância mínima de 3 m à crista do
talude da linha de água.”
c) Considera, preocupante esta salvaguarda mínima de 3 metros, independentemente da tipologia de
vegetação que a ribeira de pequena dimensão possa apresentar.
d) Não existe uma avaliação séria de qual pode 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 150 kV, uma futura de 150 kV.
e) Este é um fator acrescido de impacte sobre a avifauna que não está devidamente acautelado
f) 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.
g) Não existe qualquer menção relativamente à utilização ou não de arame farpado, que pode ser
nocivo às aves, especialmente as estepárias, assim como para morcegos.
h) 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.
i) É referido que instalação exigirá a eliminação de 203,06 hectares de área florestal, embora esta
seja de momento ocupada por eucaliptal, 55 ha dos quais alvo de financiamento no âmbito do
PRD2020, pelo que se espera que o financiamento obtido para o efeito seja devolvido.
j) 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
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resultante de movimentos de terras que consequentemente vão ter implicações na libertação de
CO2 para a atmosfera.
k) Na fase de construção é referido que a instalação das mesas da central fotovoltaica (62 ha), valas
de cabos (1,5 ha), acessos (8 ha), postos de transformação e inversores (PTI ́s) (0,05 ha), subestação
e posto de comando (0,33) afetará um total de cerca de 72 ha, maioritariamente de eucaliptal
(64 ha).
l) Tendo em consideração que a área de implantação é de cerca de 230 ha, ao qual deve acrescer o
corte necessário para a instalação da linha elétrica de ligação, é com base neste valor que o cálculo
deve ser efetuado e não somente tendo em consideração o cálculo dos parciais resultantes das
diferentes instalações, que dão um valor erróneo do cenário global.
m) 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.
n) 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 estimar o impacte resultante da instalação
deste tipo de projetos.
o) 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 (18 ha), a qual
o promotor deve 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 se trata de 100%
da área de implantação do projeto, isto é 230 ha, mas sim a 25% de 72 ha (resultantes da instalação
dos painéis e outras estruturas), que por sua vez também é diferente dos 64 ha tidos em conta
como área na análise de impactes cumulativos, existe aqui mais uma habilidade no assumir de
custos com medidas compensatórias, situação que deve ser acautelada 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 AIA.



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
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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 às questões das azinheiras e dos sobreiros, que
não deveriam ser abatidos mas transplantados ou, em alternativa, o projeto deveria ser readaptado.
Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão
Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação
desenvolvida. As preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas abordadas e
ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições
impostas na presente decisão para a minimização dos respetivos impactes ambientais.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto
com os instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública
e de outros instrumentos relevantes
No âmbito do Ordenamento do Território, destaca-se o enquadramento do projeto 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”.
No entanto, quanto ao Plano Direto Municipal (PDM) de Nisa em vigor, verificaram-se dúvidas sobre a
compatibilização do projeto com o especificado no respetivo regulamento. Esta situação só pode ser
ultrapassada quando o PDM de Nisa enquadrar os usos da Central nas tipologias de ocupação do espaço
em presença, pelo que o projeto deve ficar condicionado à verificação do enquadramento no PDM.
No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, destaca-se, na área de implantação do
projeto, 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, contudo, questões de incompatibilidade com o regime jurídico da REN.
O projeto não prevê a ocupação de solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O projeto da Central Solar da Falagueira tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma
fonte renovável e não poluente, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do paísJustificase por se enquadrar no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço
das energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto
das políticas europeias de combate às alterações climáticas.
Considerando a tipologia do projeto, as suas características e as do território afetado, bem como a natureza
dos aspetos ambientais associados, foram considerados como fatores determinantes para a avaliação do
projeto o Uso do Solo, os Sistemas Ecológicos, a Paisagem e os Recursos Hídricos. Foram também analisados
os fatores Geologia e Geomorfologia, Solos, Património, Ambiente Sonoro, Saúde Humana, Socioeconomia
e Alterações Climáticas.
Tendo presentes as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida e o volume de terras
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mobilizado, pode considerar-se que os impactes do projeto sobre a Geologia e Geomorfologia serão
negativos mas pouco significativos, ocorrendo essencialmente na fase de construção.
Nessa mesma fase de construção é também de prever um impacte negativo no que se refere aos Solos, o
qual se perspetiva porém pouco significativo, 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.
O impacte negativo ao nível do Uso do Solo decorre essencialmente da alteração da ocupação florestal à
base de eucalipto. Na fase de exploração é expectável um impacte negativo, 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 destas infraestruturas e de acordo com o balanço carbónico apresentado, será uma alteração do
uso do solo favorável ao combate às alterações climáticas.
A fase de construção constitui também 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 estes impactes sejam passíveis de
minimização através da adoção de um conjunto de medidas adequadas.
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.
Salienta-se ainda que, para qualquer intervenção que interfira com áreas de domínio público hídrico, terá
de ser solicitado o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH).
Para os Sistemas Ecológicos, na fase de construção são expectáveis impactes negativos essencialmente
resultantes das atividades que promovem a remoção da vegetação, maioritariamente de eucaliptal (64 ha),
não sendo, contudo, afetado qualquer habitat de interesse comunitário para a conservação. No que se
refere à linha elétrica de média tensão a 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 podem resultar no efeito de
exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística na área
intervencionada e áreas contíguas. Estes impactes são, contudo, temporários.
Já fase de exploração prevê-se um impacte negativo mais permanente associado ao reflexo criado pelos
painéis solares que pode 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
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impacte. Por sua vez a presença da linha elétrica de alta tensão pode potenciar situações de morte de aves
por colisão e a presença da linha de média tensão pode potenciar situações de colisão e eletrocussão. Estes
impactes são, no entanto, minimizáveis através da colocação de sinalizadores adequados.
De referir ainda os impactes cumulativos sobre a flora e vegetação decorrentes, sobretudo, da presença de
outras três centrais solares num raio de cerca de 600 metros (parques de Nisa I, II e III que constituem a
Central Solar Fotovoltaica de Nisa), que correspondem a uma área total de cerca de 120 ha. Consideram-se
estes impactes negativos e significativos. De referir também a presença de diversas linhas elétricas de alta
tensão na envolvente do projeto, nomeadamente, a linha de 150kV que liga as centrais solares de Nisa à
subestação da Falagueira (com cerca de 5km), a linha de 400kV entre Falagueira e Cedillo e a linha a 400kV
entre Falagueira e Estremoz. Assim, são de prever impactes cumulativos negativos relacionados com a
mortalidade de aves, os quais podem ser de âmbito local ou regional, no caso de serem afetadas espécies
migradoras, podendo ser significativos para as espécies ameaçadas.
Neste contexto específico, e além das medidas de minimização preconizadas, importa também salientar a
medida de compensação para a avifauna proposta no EIA, a qual merece reconhecimento.
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
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 três tipologias de projeto
presentes na área envolvente, nomeadamente as três centrais fotovoltaicas já referidas, a subestação da
Falagueira e as várias linhas elétricas aéreas existentes na proximidade. Relativamente à Central a mesma
constitui um impacte cumulativo significativo com os parques fotovoltaicos Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3, em
termos de artificialização física e visual da Paisagem. A Central Solar da Falagueira corresponde a mais de
metade da área já ocupada pelo conjunto destes três parques, determinando no global a artificialização de
uma área com cerca de 300 ha dos 7314 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. Os impactes negativos
gerados pelo projeto podem, contudo, ser parcialmente minimizados através da implementação de um
Projeto de Integração Paisagística (PIP) adequado.
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
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medidas do tipo preventivo.
Também para o fator Ambiente Sonoro os impactes negativos mais significativos estão associados à fase
de construção. Os potenciais impactes a este nível estão associados às atividades construtivas, as quais são
todavia obrigadas a cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro)
pelo que se considerada que os impactes, apesar de negativos e diretos serão temporários e pouco
significativos. Já 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.
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, 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.
No que respeita à Socioeconomia, identificam-se impactes positivos significativos de âmbito local durante
a fase de construção, devido ao longo período da mesma (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.
Conforme já referido, 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 pode 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 47680 e 85925 toneladas de CO2, respetivamente.
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 pode ser ultrapassada quando o PDM de Nisa
enquadrar os usos da Central nas tipologias de ocupação do espaço em presença.
No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, na área de implantação do projeto observase 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).
Da análise efetuada não se identificam, todavia, questões de incompatibilidade com o regime jurídico da
REN.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condições identificadas para o desenvolvimento das várias
fases do projeto pode contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados.
10 / 33
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que subsistirão após a aplicação de medidas) não serão
de molde a inviabilizar o projeto. Importa também referir que, após ponderação dos benefícios e da
importância da concretização dos objetivos do projeto, consideram-se aceitáveis esses mesmos impactes
residuais.
De referir, contudo, os resultados da Consulta Pública realizada, nomeadamente, a discordância expressa
pela Câmara Municipal de Nisa que considera que o projeto não se enquadra na estratégia de
desenvolvimento concelhio, contrariando os objetivos do respetivo PDM. Tal evidencia não só a
necessidade de ser garantida e demonstrada a compatibilidade do projeto com o referido instrumento de
gestão territorial mas, principalmente, a importância de ser promovida a articulação com a autarquia no
sentido de melhor acautelar as preocupações expressas pela mesma.
Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida, ponderando os impactes negativos identificados, na
generalidade suscetíveis de minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável
ao projeto, condicionada aos termos e condições impostas no presente documento.
Acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas autorizações, sendo que
a pronúncia favorável da CCDR Alentejo, no âmbito do presente procedimento de AIA, compreende desde
já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado.
Por último, importa referir que cerca de 55 ha da área florestal a afetar pelo projeto foi alvo de
financiamento no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 (projeto 816/015994), que
abrangeu uma área total de 186 ha, correspondente à área A1, cujo último corte foi em 2018. Assim, o
arranque prematuro dos 55 ha de eucaliptal, antes do termo previsto no respetivo contrato de
financiamento, obedece a comunicação ao Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) e
à inerente regularização da situação em termos de devolução de montantes recebidos.

Condicionantes
1.

2.

3.

Comunicar ao Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) do abate prematuro de
55 ha de povoamento de eucaliptal na área A1 e proceder à regularização da situação, nomeadamente
em termos de devolução de montantes recebidos, no contexto do projeto 816/015994 alvo de
financiamento no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.
Assegurar a faixa de proteção dos cursos de água cartografados na Carta Militar à escala 1/25 000,
garantindo na implantação dos módulos fotovoltaicos os afastamentos mínimos em área de Domínio
Hídrico, nomeadamente, 3 metros medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos cursos
de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5 metros para os cursos de água de 3.ª ordem e 10 metros
para os cursos de maior expressão morfológica/Reserva Ecológica Nacional.
Especificamente no que se refere aos PTI e à subestação, a sua localização deve assegurar a faixa de
10 metros de servidão do domínio hídrico, o mesmo se verificando para a implantação dos apoios das
linha, devendo ainda estes últimos ser colocados a uma distância superior a 5 metros da crista superior
dos taludes marginais dos cursos de água.
Ajustar o layout da central solar, procurando salvaguardar as seguintes condições:
a. Garantir a não implantação de painéis em áreas que se situem no campo visual mais próximo das
habitações do aglomerado de Velada, e/ou demonstração não visibilidade sobre as mesmas para
um raio de 500 m centrado na referida povoação e a norte da linha de água existente.
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4.

b. Exclusão dos painéis em áreas com declives superiores a 20%, onde deve ser mantida a vegetação
existente e cujas áreas devem ser aferidas com a elaboração da Carta de Declives com base no
levantamento topográfico realizado para a execução do projeto.
c. Exclusão de áreas associadas a manchas de sobreiros e outros quercíneas assim como a
exemplares isolados dos mesmos que apresentem dimensões relevantes.
d. Exclusão de implantação de painéis nos topos das elevações existentes devendo ser proposto a
cota acima da qual não haverá implantação.
e. 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.
f. Eventuais alterações que decorram da reformulação do Projeto de Integração Paisagística, devem
procurar reservar área para acomodar a faixa da cortina arbórea a implementar em toda a
extensão dos perímetros das áreas de implantação de painéis definida pelo Proponente.
Rever o projeto da vedação exterior de modo a:
a. 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.
b. Que esta seja implantada preferencialmente numa das margens da linha de água, evitando
atravessamentos sucessivos da mesma.

Elementos a Apresentar
Previamente ao licenciamento
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
1. Layout da central fotovoltaica, ajustado de forma a demonstrar o cumprimento das Condicionantes n.º
2 e 3 da presente decisão.
2. Projeto da vedação exterior revisto em cumprimento da Condicionante n.º 4 da presente decisão.
3. Projetos de execução da Linha Elétrica de Média Tensão a 30 kV e da Linha Elétrica de interligação a
150 kV, acompanhados de indicação da afetação de uso do solo pelos apoios a construir e da
demonstração do cumprimento das disposições da presente decisão que lhes sejam aplicáveis.
Em sede de licenciamento
Devem ser apresentados à entidade licenciadora os seguintes elementos:
4. Demonstração do enquadramento e conformidade do projeto com o Plano Diretor Municipal de Nisa.
5. Demonstração do cumprimento da Condicionante n.º 1 da presente decisão.
6. Autorização para o corte dos povoamentos florestais de eucalipto 1 e 2, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio.
7. 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
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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).
Até um mês antes do início da execução da obra
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
8. Planta Síntese de Condicionantes abrangendo quer a área relativa à central fotovoltaica, quer as linhas.
Esta planta deve ser elaborada considerando os layouts finais dos projetos a apresentar no contexto
dos Elementos n.º 1 a 3 e deve também integrar todas as ocorrências patrimoniais identificadas.
9. Proposta de protocolo a desenvolver com o ICNF para definição, desenvolvimento e concretização da
medida de compensação para a avifauna.
10. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira, com base na proposta
apresentada no Aditamento ao EIA e revisto em função do layout ajustado do projeto e ainda tendo
em consideração as seguintes orientações:
a) 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.
b) Deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar que integre, preferencialmente, especialistas
em paisagem, em engenharia Natural e em biologia.
c) Deve considerar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem que
devem ser integradas na conceção e definição mais integrada da proposta de integração.
d) Deve observar as questões de segurança 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.
e) A Estrutura Verde (EV) proposta deve ainda observar as seguintes orientações mais específicas:
i. Cortina arbórea e arbustiva perimetral ao longo de todos os perímetros das áreas. Nesta
faixa deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo existente e, parcialmente, e
pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, dado que a mesma corresponde a áreas de
regeneração de vegetação natural potencial.
ii. Estabelecer e reforçar o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, áreas
de cota mais elevada, 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.
iii. 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.
iv. Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser
ocupadas pelas componentes do Projeto, como os acessos a desativar.
v. As áreas de maior declive, a identificar em cartografia, devem ser protegidas através da
preservação da vegetação existente, eventualmente, a reforçar com plantações e
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sementeiras ou a tratar de início.
vi. As espécies a plantar e a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições
edafoclimáticas locais.
vii. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado
de certificados de origem e deve 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 devem apresentar portes já significativos, quer em
altura quer em diâmetro à altura do peito/Perímetro à altura do peito (dap/pap), sobretudo
para as situações mais críticas. A sua origem deve ser local.
f) 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.
g) Deve incluir 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.
h) Deve prever 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.
i) Deve prever a 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.
11. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, 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.
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O referido plano deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas ou entidades reconhecidas
e deve incluir um programa de monitorização para a fase de exploração.
12. Programa de monitorização da avifauna, nos termos propostos no EIA mas revisto pelo ICNF, de forma
a incluir a área destinada à implementação das medidas de compensação.
13. Programas de monitorização da recuperação de vegetação autóctone dos recursos hídricos superficiais
e da qualidade da água subterrânea, desenvolvidos de acordo com as orientações constantes da
presente decisão.
Durante a fase de execução da obra
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
14. 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, devem 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 devem ser consideradas espécies
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas
condições fitossanitárias.

Devem 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.
15. Relatórios 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.


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 de Obra, o qual deve integrar o caderno
de encargos da empreitada.
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A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”,
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua
apresentação pelo verificador.
Medidas a introduzir no projeto
1. Assegurar a não afetação das quercíneas existentes na área de intervenção do projeto e garantir a
salvaguarda de um perímetro de proteção a todos os exemplares existentes, o qual deve ser, no
mínimo, o dobro da projeção do raio da copa.
2. Procurar alinhar os apoios da linha elétrica a 150 kV no mesmo plano perpendicular dos apoios da linha
existente (CSF Nisa – Falagueira) a 400 kV e prever as seguintes medidas de proteção da avifauna:
a) 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;
b) Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação;
c) Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca;
d) 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 deve ser superior a 5m
(d=5m) (ou seja, os sinalizadores devem 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;
e) Garantir a compatibilização com as condicionantes avaliadas, no caso de se verificar necessário
aferir as posições dos apoios apresentadas, em resultado dos estudos de pormenor a realizar.
3. Adotar, na extensão de linha elétrica aérea a 30 kV entre as duas parcelas de terreno, 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.
4. 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.
5. Utilizar materiais inertes, sobretudo para a camada de desgaste, que apresentem tonalidades
próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior
refletância como saibros ou tonalidades brancas.
6. Adotar soluções para a iluminação exterior, em que a mesma não seja 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.
7. Adotar as recomendações que resultem do Estudo Geológico-Geotécnico.
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Medidas para a fase prévia à execução da obra
8. Rever o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) de forma a incluir todas as condições
previstas na presente decisão relativas à fase prévia à obra, à fase de execução da obra e à fase final
da mesma. O PAAO deve ainda conter:


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;



9.

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 deve 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.
Definir e implementar um programa de comunicação à população e proprietários direcionado para a
melhor compreensão do projeto, 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.
10. 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.
11. O programa/plano de trabalhos deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:
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12.
13.
14.

15.

16.



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.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
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.
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. Na escolha de fornecedores, devem também ser considerados 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.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.
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.
17. Sinalizar e vedar 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
devem ser vedadas com recurso a painéis.
18. 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.
19. 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
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depósitos temporários. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a
adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras).
20. 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.
21. 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,
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.
22. No planeamento da obra, deve ter-se especial cuidado com os acessos de obra de forma a reduzir a
afetação de áreas cultivadas.
23. Deve proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afetando
obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola.
24. 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 deve 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
25. 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.
26. Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os
mesmos ser delimitados com sinalização bem visível.
27. A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deve ser
reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta
implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível.
28. 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.
29. 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.
30. Quando não existir, deve ser executada uma rede de drenagem periférica nas plataformas de
implantação dos estaleiros.
Desmatação, limpeza e decapagem dos solos
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31. 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 - devem 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 - devem ter uma área de ocupação limitada por 3 m para cada
lado das estruturas, para circulação de maquinaria e pessoal;



Subestação e PTI´s - devem limitar as áreas de trabalho ao acesso temporário/interno definitivo
às áreas;



32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.
39.

Apoios de linha elétrica - devem 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.
Limitar as ações de remoção da vegetação às áreas indispensáveis às intervenções previstas no projeto.
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.
Não afetar habitats de interesse comunitário, identificando-os e balizando-os, num raio de 30 m da
obra.
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).
Realizar as ações de desarborização e de desmatação de forma faseada, iniciando os respetivos
trabalhos do centro para a periferia.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, movimentações de terras e a exposição do solo
desprovido de vegetação, devem, sempre que possível, ser realizados durante os períodos em que não
é provável a ocorrência de precipitação mais intensa.
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.
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.
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40. 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.
41. 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 pode ser utilizada como terra vegetal,
devendo ser encaminhada para destino adequado.
42. 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.
43. 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
44. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de
caboucos, estas devem 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.
50. Nos períodos de chuva, as terras vegetais devem ser cobertas com material impermeável durante o
armazenamento temporário.
51. 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.
52. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem
dos solos, a menos de 10 m das linhas de água.
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53. 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.
54. Sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de linhas de água,
deve ser assegurado que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições de escoamento
dessas linhas de água.
Construção e reabilitação de acessos
55. 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.
56. Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis.
57. Na abertura de novos acessos deve:

58.

59.

60.
61.



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.
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, deve ser encontrada,
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o
acesso às propriedades.
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
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.
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
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de ser repostos, bem como todas as eventuais infraestruturas danificadas (vedações, passagens
hidráulicas, etc.).
62. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes.
63. 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
64. Limitar a movimentação indiscriminada de máquinas fora dos limites definidos para a empreitada.
65. Devem 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.
66. 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).
67. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deve ser o mais curto possível,
selecionando as zonas de menor densidade populacional e devem ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
68. 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.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de drenagem
de águas pluviais.
73. 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 devem 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).
74.
Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro.
Gestão de produtos, efluentes e resíduos
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75. 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.
76. 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.
77. 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
78. 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.
79. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado.
80. Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deve 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) devem 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.
81. 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,
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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.
82. Os estaleiros e as diferentes frentes de obra devem 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.
83. Sempre que ocorra um derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias ou produtos químicos
no solo deve ser imediatamente ser removida a camada de solo afetada e garantido o seu
encaminhamento para local adequado.
84. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) devem 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.
85. Assegurar a retenção e encaminhamento para destino final adequado para os efluentes domésticos.
Acompanhamento arqueológico
86. 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 da obra devem ser colocados
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.
87. 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.
88. 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 deve 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 podem determinar a adoção de medidas de minimização
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).
89. 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.
90. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como
inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e
contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.
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91. 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.
92. 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.
93. Os achados móveis resultantes da aplicação destas medidas devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.
Integração e recuperação paisagística
94. Execução do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) e do Projeto de Integração
Paisagística da Central Fotovoltaica da Falagueira.
95. 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, deve 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.
96. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e,
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem 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 devem 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.
97. 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.
98. A profundidade da decapagem da terra viva deve 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.
99. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes das
espécies autóctones, deve ser removida e depositada em pargas. Estas devem 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.
100. 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
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separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser
reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância.
101. Deve 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.
102. Adotar práticas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em tempo/período seco/ventoso.
103. 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.
104. 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
105. 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.
106. 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.
107. 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.
108. 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.
109. Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em
obra e que possam ter sido afetados.
110. 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.
111. 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.
112. 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, deve ser assegurada a restituição disponibilização ao titular da mesma dos caudais
existentes na captação anteriormente à realização da obra.
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113. 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.
114. 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.
Medidas para a Fase de Exploração
115. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da
entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, procedimentos e
ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central que possam por em risco a
segurança das populações vizinhas.
116. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas.
117. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou outros trabalhos deve 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.
118. 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.
119. Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de
infraestrutura/equipamento/área em causa.
120. 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.
121. 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.
122. 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.
123. As operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, devem
decorrer em área impermeabilizada.
124. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame
acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deve ser imediatamente removida a camada
de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado.
125. 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.
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126. 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, deve ser assegurada a restituição disponibilização ao titular da mesma dos caudais
existentes na captação anteriormente à realização da obra.
127. 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.
128. 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.
129. Manter as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro.
130. Executar os seguintes planos/projetos e proceder ao seu acompanhamento, preferencialmente, pelos
especialistas que procederam à sua elaboração:
a) Projeto de Integração Paisagística da Central;
b) Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas;
c) Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI).
Medidas para a Fase de Desativação
131. 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 linha elétrica e projetos associados após a respetiva desativação.
Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor,
deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a ter lugar,
os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o destino a dar aos
elementos a retirar do local.
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado,
contemplando nomeadamente:


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



As ações de desmantelamento e obra;



O destino a dar a todos os elementos retirados;



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



Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
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De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento
da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicáveis no momento da sua elaboração.
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Medida 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 deve ser arrendada pelo
proponente, ou outro modo de garantir direito sobre o terreno. Nessa área devem ser 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 devem 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 devem 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 devem 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 deve 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, deve ser elaborado em estreita
colaboração com o ICNF, devendo ser efetuadas reuniões com esta entidade ao longo do processo de
elaboração do mesmo.

Programas de monitorização
Desenvolver e implementar os seguintes programas de monitorização:
1. Programa de monitorização da avifauna
Implementar o programa de monitorização, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado no
contexto da presente decisão.
2. Programa de monitorização da recuperação de vegetação autóctone
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.

31 / 33
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

3. Programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais
Prever a monitorização da drenagem da área do projeto nos seguintes moldes:


Tendo ainda em conta os declives da área do projeto, considera-se que as condições de drenagem
daquela área poderão ser evidenciadas após a implementação do projeto através da apresentação
de um relatório, no final do terceiro ano de exploração, que demonstre a inexistência de
arrastamento de sedimentos nas zonas de confluência, nos pontos mais significativos das linhas
de água, nomeadamente, nas passagens hidráulicas localizadas nos acessos envolventes do
projeto.



O relatório a apresentar deverá incluir registo fotográfico dos locais a avaliar, designadamente,
zonas de confluência nos pontos mais significativos das linhas de água, nomeadamente, nas
passagens hidráulicas localizadas nos acessos envolventes do projeto, bem como da vegetação
existente na área do projeto e nas faixas de proteção das linhas de água.



Caso sejam identificadas situações que careçam de intervenção, no relatório deverá constar a
descrição e o cronograma dos trabalhos a desenvolver.
4. Programa de monitorização da qualidade da água subterrânea
Quando não esteja prevista ou não se verifique a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, o proponente
deve informar a Autoridade de AIA.
Quando esteja prevista ou se verifique a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, é necessário
implementar um programa de monitorização da qualidade da água subterrânea com vista a assegurar a
deteção de eventual contaminação decorrente da aplicação desses 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
deve ser realizada por pessoal especializado e deve obedecer às normas técnicas vigentes e
aplicáveis, com os devidos cuidados no manuseamento e acondicionamento das amostras. As
determinações analíticas devem ser efetuadas por laboratórios certificados para proceder às
análises para os parâmetros selecionados. Os métodos analíticos devem 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 devem 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.
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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 deve
obedecer ao disposto na Portaria nº 395/2015 de 4 de Novembro. Os critérios para a decisão sobre
a revisão dos programas de monitorização devem ser definidos consoante os resultados obtidos,
sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas. O programa
de monitorização pode 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 devem 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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