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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado, incluindo o estudo da respetiva linha elétrica. A 

ligação da Central à rede elétrica recetora será feita na subestação do Carregado através de uma linha 

de 220 kV, de uma subestação de 30/220 kV a construir na área do projeto. 

O RNT é um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), onde se resume, em 

linguagem corrente, as principais informações que se encontram no EIA. É apresentado 

separadamente, de forma a facilitar uma divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. Para um 

esclarecimento mais pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo, disponibilizado na Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). Refere-se ainda que o Relatório Síntese do EIA e o RNT se encontram 

disponíveis para consulta, durante o período em que decorrerá a Consulta Pública, no Portal Participa 

em http://participa.pt. 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado é um projeto de produção de eletricidade a partir de energia 

solar, com uma potência de ligação à rede de 50 MVA e uma potência instalada de 63,5 MWp, 

estimando-se uma produção média anual de 119,7 GWh. 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado e a Linha Elétrica não se localizam em área sensível, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica do Carregado encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), por 

apresentar uma potência instalada ≥ 50 MW. 

O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa ENFINITY PORTUGAL, UNIPESSOAL 

LDA., que assume a qualidade de Proponente. O EIA foi elaborado pela TPF – CONSULTORES DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A., entre novembro de 2019 e janeiro de 2021. 

A entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa 

do Ambiente. A entidade licenciadora do projeto em análise, que se encontra em fase de estudo prévio, 

é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Não existem antecedentes relativamente ao projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado no que 

diz respeito ao processo de avaliação do EIA. 

2 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado localiza-se em território da União das freguesias 

de Alenquer (Santo Estêvão e Triana), do concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa. Apresenta uma 
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área de estudo com cerca de 132 ha, dos quais cerca de 72 ha serão ocupados pelas várias 

infraestruturas que compõem a Central Solar. 

A linha elétrica (com um comprimento total de 8 km) que irá escoar a energia produzida na Central 

Solar Fotovoltaica do Carregado irá, para além da freguesia referida anteriormente, localizar-se na 

União das freguesias de Carregado e Cadafais (concelho de Alenquer) e na freguesia de Vila Nova da 

Rainha (concelho da Azambuja). 

A Figura 1 apresenta a localização do projeto à escala regional e nacional e seu enquadramento 

administrativo, e na Figura 2 apresenta-se a localização das infraestruturas do projeto. 

3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado tem como objetivo a produção de energia elétrica 

a partir de uma fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a diversificação das fontes 

energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no 

que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. 

Este Projeto enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas preconizadas não só em Portugal, 

mas também a nível mundial, de forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos 

internacionalmente, em particular os que se referem à limitação das emissões dos Gases com Efeito 

de Estufa (GEE). Vai ao encontro ao discutido e definido na Cimeira das Nações Unidas COP 21, que 

decorreu em Paris entre novembro e dezembro de 2015, e na qual a meta apresentada por Portugal foi 

de assumir uma redução das suas emissões em GEE de 40% até 2030. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Na essência do funcionamento de uma Central Solar existem os módulos fotovoltaicos que convertem 

a energia solar em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar 

recebida. O Projeto consiste na instalação de uma central de energia solar fotovoltaica de 50,000 MVA 

sobre uma estrutura com seguidor horizontal a um eixo. Na Fotografia 1 apresenta-se um exemplo do 

tipo de estrutura a instalar. 
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Fonte: https://soltec.com/projects/ 

Fotografia 1 – Central Fotovoltaica com tecnologia do mesmo tipo que se pretende instalar. 

A Central Solar Fotovoltaica será constituída por gerador solar de corrente contínua, inversores que 

convertem esta corrente em alternada, transformadores elevadores de tensão, assim como toda a 

cablagem, equipamentos de comando, corte, proteção e medição. Além disso, a central terá outros 

sistemas auxiliares que garantirão o funcionamento da mesma, nomeadamente a energia para o seu 

próprio funcionamento, sistemas de vigilância, segurança e sistemas de monitorização. 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado será constituída por 16 postos de transformação com uma 

potência total unitária de 3125 kW, sendo posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais 

de cabos e consequentemente as perdas associadas. Os postos de transformação serão ligados entre 

si, e interligados ao Posto de Seccionamento através de uma rede subterrânea de média tensão em 

30 kV, constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. Daqui é ligado a uma subestação 

220/30 kV onde a tensão é elevada para 220 kV através de um transformador de 50 MVA 220/30 kV e 

ligada à subestação do Carregado, através de uma linha de uso público. 

Os módulos que serão utilizados serão bifaciais permitindo que para além da radiação incidente na 

parte frontal, estas convertam a radiação difusa, refletida e direta recebida pela superfície traseira e 

ativa da célula. Os painéis fotovoltaicos serão instalados numa estrutura capaz de suportar o seu 

próprio peso e os esforços definidos na legislação em vigor. Assim, os módulos fotovoltaicos serão 

instalados sobre seguidores solares de um eixo horizontal, com seguimento de nascente para poente 

e o azimute a sul (Fotografia 2). 
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Fonte: https://soltec.com/single-axis-solar-tracker/#section-sf7-bifacial-single-axis-tracker 

Fotografia 2 – Estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos, com mecanismo que permite a rotação 

em um eixo. 

A subestação estará localizada num espaço a céu aberto, implantando-se em área adjacente ao edifício 

de comando, ocupará uma área aproximada de 1245 m², e possuirá um transformador de potência de 

50 MVA. 

Serão necessárias valas de cabos para a instalação dos cabos de ligação: entre os Inversores e os 

Postos de Transformação e a Subestação e entre a Subestação e a Linha Elétrica. 

Toda a energia elétrica gerada será entregue à Rede Nacional de Transporte, através da construção 

de uma Linha de Muito Alta Tensão, a 220 kV, entre a subestação da Central Solar Fotovoltaica do 

Carregado e a subestação do Carregado. Esta linha terá um troço em que será comum a este projeto 

e a dois outros projetos fotovoltaicos existentes na envolvente. 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado será protegida por uma vedação de rede de torção simples, 

galvanizada a quente, de 2,5 m de altura e postes de tubo de aço galvanizado de 3 m cada. 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá uma potência instalada de 63,5 MWp, e estima-se uma 

produção média anual de energia de cerca de 119,7 GWh. 

O investimento associado a este Projeto é de cerca de 40.000.000,00€ (quarenta milhões de euros). 

Prevê-se que o Projeto seja construído num período máximo de 10/12 meses e estima-se que tenha 

uma vida útil de 30 anos (incluindo a Linha Elétrica). 
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5 OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

Previamente à construção/instalação de infraestruturas do projeto, será necessário proceder-se à 

limpeza do terreno (desarborização e desmatação). Na preparação dos terrenos (quando necessário) 

irá efetuar-se a decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pelos locais de instalação 

das estruturas pré-fabricadas onde serão instalados os inversores e transformadores, do local onde 

será instalada a subestação e caminhos a reabilitar. Uma vez que a maioria dos locais de instalação 

do projeto é relativamente plano, não se prevê ser necessário proceder a grandes intervenções de 

movimentações de terras que têm como finalidade a regularização do terreno. 

No interior do recinto irá reabilitar-se a rede de caminhos existentes o que irá permitir o acesso de 

veículos aos Postos de Transformação, à Subestação e a outras infraestruturas. Alguns destes 

caminhos já existem, serão alargados pontualmente, e sobre eles será colocada uma camada de tout-

venant. 

Para apoio à execução da obra da Central Solar está previsto a instalação de um estaleiro com cerca 

de 1 500 m2 a localizar na área A3, junto ao acesso existente, conforme localização na Figura 2. 

Relativamente à montagem dos módulos fotovoltaicos, as fundações das estruturas de apoio dos 

módulos serão feitas por cravação de estaca ao solo a uma profundidade suficiente para alcançar a 

estabilidade e resistência adequadas. Ilustra-se na Fotografia 3, a sequência da montagem dos 

módulos fotovoltaicos. 

Para a execução das obras descritas anteriormente estima-se que o número de trabalhadores, de entre 

os vários Empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de 

Fiscalização, Dono de Obra, entre outros, seja cerca de 50. 
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Fonte: https://soltec.com/projects/ 

Fotografia 3 – Ilustração da sequência da montagem dos módulos fotovoltaicos. 

6 FASE DE FUNCIONAMENTO 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado será de funcionamento automático. O sistema de comando 

poderá ser operado do exterior da instalação, sendo possível a simples consulta do estado da 

instalação ou a receção de alarmes, mas também, a emissão de comandos. Existirá um operador afeto 

à exploração deste Projeto que fará a supervisão diária das condições de funcionamento, para além 

dos dados transmitidos, via telefónica, para o posto central de telecomando. 

Com periodicidade indeterminada, pode haver necessidade de reparações devidas a causas fortuitas, 

essencialmente relacionadas com condições adversas da natureza, podendo nessa altura estarem 
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afetas aos trabalhos, mais pessoas. Existirão ainda atividades programadas de manutenção da Linha 

Elétrica. 

As operações levadas a cabo durante a operação do projeto serão as de monitorização da produção 

da central, manutenção preventiva (Inspeção, verificação, medição, testes de componentes ao longo 

do ano e limpeza de módulos duas vezes por ano e controlo de vegetação) e manutenção corretiva no 

caso de avaria de algum dos componentes do projeto. A limpeza dos painéis é feita com o recurso de 

um trator com um braço rotativo no qual está instalado um sistema giratório munido de escovas, 

funcionando a uma baixa velocidade. 

O destino final/tratamento dos efluentes e resíduos resultantes das várias atividades previstas na fase 

de exploração, será da responsabilidade da ENFINITY PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA., a qual deverá 

exigir que a empresa afeta à manutenção assegure e comprove que os efluentes e resíduos resultantes 

são integrados num circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos, nomeadamente os 

indicados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Após o termo da sua vida útil, a Central Solar será desativada e os respetivos equipamentos removidos. 

Durante esta atividade, os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os originados 

na fase de construção. Em relação aos acessos, estes poderão manter-se, caso esta solução se afigure 

como mais favorável para os proprietários dos terrenos, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área 

intervencionada será posteriormente alvo de recuperação paisagística, de forma a adquirir, tanto 

quanto possível, as condições iniciais. 

Salienta-se o facto de grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que 

venham a ser inutilizados quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos 

mesmos, é passível de ser reciclada (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são 

recicláveis) e toda a infraestruturação da Central Solar é 100% removível. 

Relativamente à Linha Elétrica, refira-se que as linhas de transporte de energia têm uma vida útil longa, 

não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação. 

Nesta fase do Projeto da Linha Elétrica, é importante referir a questão da exposição aos campos 

eletromagnéticos gerados pela linha, uma questão com visibilidade pública que contribui para uma 

reação social a este tipo de infraestrutura. Os potenciais efeitos dos campos eletromagnéticos (CEM) 

na saúde têm vindo a ser objeto de preocupação em Portugal e a nível internacional, e matéria de 

legislação e de definição de normas orientadoras e de limiares de segurança. Entre os CEM incluem-

se os campos de Extremamente Baixas Frequências (EBF) (0 Hz – 300 GHz), produzidos por diversas 

fontes, entre as quais as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. No entanto, os estudos 

epidemiológicos realizados nas últimas décadas não têm conferido evidência científica aos receios 

gerados nem estabelecido relações de causalidade entre os CEM e efeitos na saúde pública. 

O cálculo dos Campos Eletromagnéticos é sempre efetuado para as situações mais desfavoráveis 

designadamente para a corrente máxima e tensão máxima e altura mínima média dos cabos ao solo 
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que ocorra na linha ainda que a probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano 

serem muito reduzidas. Se existirem zonas especiais serão igualmente efetuados cálculos para essas 

zonas e utilizadas adicionalmente medidas mitigadoras. 

Tendo em vista a análise dos efeitos potenciais destes campos, o Conselho da União Europeia elaborou 

uma recomendação em 1999, que foi ratificada por Portugal. Esta recomendação integra as 

recomendações do ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection) para os 

limites da exposição pública aos campos elétricos e magnéticos, que é, para a exposição aos CEM a 

50 Hz os seguintes para exposição da população (público permanente): campo elétrico 5 kV/m, campo 

magnético 100 μ.  

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil da linha em estudo foi realizado de modo a 

garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 12 m e, também aos restantes 

obstáculos, que são bastante mais conservadoras do que as distâncias mínimas definidas 

regulamentarmente. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse 

nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro) no 

interior da zona de proteção da linha (22,5 m). Os valores calculados para a linha do presente projeto 

foram: 

 Campo Elétrico: o valor calculado considerou a distância média dos cabos ao solo possível de 

ocorrer ao longo do traçado, correspondendo, portanto, a valores máximos absolutos do campo 

elétrico nos planos horizontais em que foram calculados, e que correspondem, sensivelmente ao 

nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (a 1,8 m do solo). Para a tensão máxima, o 

valor máximo do campo para os apoios do tipo “MT” (220 kV) ocorre a 12 m do eixo da linha e 

varia entre 1,57 kV/m ao nível do solo e 1,606 kV/m a 1,8 m do solo. 

 Campo Magnético: o valor máximo da indução magnética foi calculado seguindo os mesmos 

princípios do cálculo do campo elétrico. O valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m 

do solo, o qual ocorre no eixo da linha para apoios do tipo “MT”, 220 kV, é de 10,771 μT. 

Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados, mesmo numa 

perspetiva de exposição pública permanente. 

7 CARATERIZAÇÃO DA ZONA DE INSTALAÇÃO DO PROJETO 

Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pela Central Solar Fotovoltaica 

do Carregado, foi feita uma caracterização da zona onde se insere o Projeto ao nível das várias 

componentes do ambiente previsivelmente de ser afetado, tendo sido objeto de análise as seguintes 

temáticas: Clima e alterações climáticas; Geologia, geomorfologia e sismicidade; Solos e capacidade 

de uso dos solos; Usos e ocupação do solo; Biodiversidade; Recursos hídricos; Paisagem; Qualidade 

do ar; Ambiente Sonoro; Socioeconomia / Saúde humana; Ordenamento do Território; Património 

arqueológico, arquitetónico e etnográfico. A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes 

de cada área temática analisada. 
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1. Clima: na área de estudo o clima é temperado, com estações de verão e inverno bem definidas 

e em que a estação seca ocorre no verão. A temperatura média do ar em cada mês varia entre 

10,6ºC e 23,1ºC, em janeiro e agosto, respetivamente. A precipitação média anual é de 645,8 mm, 

estando o período chuvoso compreendido entre outubro e março, sendo julho e agosto os meses 

mais secos, em conformidade com a distribuição sazonal típica do clima Mediterrânico. Quanto à 

velocidade dos ventos, verifica-se que os valores são relativamente constantes ao longo do período 

analisado (velocidade média anual de 16,9 km/h), atingindo-se entre junho e agosto 17,6 km/h (valor 

médio) no quadrante norte e noroeste. 

2. Geomorfologia, geologia e geotecnia: a área de estudo localiza-se na margem direita do Tejo, 

ocupando parte da sua planície aluvial. Trata-se de uma zona maioritariamente com declives ligeiros 

e de baixa altitude, apresentando uma diferença de altitude de cerca de 49 m (72 m – 23 m). Não 

existem ocorrências geotérmicas ou termais na área de estudo e envolvente, nem estão 

identificados sítios de interesse geológico a preservar. A área da Central Solar abrange a Formação 

de Alcoentre, constituída fundamentalmente por arenitos que apresentam potencialidade para a 

produção de areias especiais e areias comuns, como atestam as explorações em redor da área de 

estudo. Em parte da área em estudo também houve anteriormente extração de areias (Fotografia 4), 

nomeadamente nas áreas A2, A4, A6, e particularmente na área A3. 

3. Solos e Capacidade de Uso dos Solos: as unidades pedológicas presentes na área de estudo 

são os Cambissolos êutricos rochas sedimentares pós-paleozoicas (delgados, ricos em matéria 

orgânica) e os Fluvissolos êutricos associados a Fluvissolos calcários (entre 20 e 50 cm de 

profundidade, com sedimentos costeiros contendo conchas). Verifica-se uma predominância de 

Solos Podzolizados, normalmente associados a solos de florestas, pouco férteis, mas facilmente 

mobilizáveis. 
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Fotografia 4 – Aspeto dos elementos geológicos na área de estudo. 

4. Usos e ocupação do solo: na área em estudo predomina a classe florestal, nomeadamente 

através da presença de floresta de Eucalipto de produção (30% da área total; Fotografia 5) e de 

Pinheiro-bravo. Porém, as áreas ocupadas por pedreiras totalizam mais de 38 ha (cerca de 29% 

do total) e as zonas agrícolas totalizam 33 ha (cerca de ¼ da área total). Identificam-se, também, 

alguns espaços com características mais naturais, como florestas de Sobreiro (cerca de 3,5 ha) 

e pequenas manchas de montado de sobreiro. A área do Corredor da Linha Elétrica encontra-se 

ocupada maioritariamente por zonas agrícolas, incluindo vinhas e arrozais. 

  

Fotografia 5 – Florestas de Eucalipto nas áreas em estudo. 
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5. Biodiversidade: a área do Projeto é caracterizada, por um mosaico vegetal que inclui 

eucaliptal, florestas de Pinheiro-bravo, mas também Sobreiros e zonas de matos (Fotografia 6). 

Foi detetada uma espécie de planta com algum interesse à sua conservação (Armeria pinifolia), 

para além de Sobreiros. Relativamente à fauna, a área de estudo não apresenta valores 

importantes para peixes, anfíbios ou répteis, mas poderá ser uma zona importante para 7 

espécies de aves ameaçadas, e para 4 espécies de mamíferos classificados. De referir que a 

área em estudo está fora de áreas protegidas ou classificadas (em termos ambientais). 

  

Fotografia 6 – Sobreiros (A) e vegetação arbustiva e herbácea (B) presentes na área em estudo. 

6. Recursos hídricos: a área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do Tejo, na sub-bacia 

do rio Alenquer. Foram identificadas charcas durante o trabalho de campo (Fotografia 7), 

particularmente na Área A3, a maioria resultante da atividade de extração de areias. 

Relativamente à qualidade da água superficial, o estado químico da área de implantação do 

projeto é desconhecido, sendo que o estado ecológico é considerado medíocre. Não existem 

captações de água superficiais na Central Solar Fotovoltaica do Carregado, e o projeto localiza-

se numa zona classificada como estado global “Bom” das massas de água subterrâneas. 

  

Fotografia 7 – Charcas na área em estudo. 

A B 
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7. Paisagem: a área de estudo apresenta um relevo aplanado, muito suave junto aos fundos de 

vale abertos, com tendência para um relevo mais ondulado nas vertentes da margem direita do 

rio Tejo, e sobretudo nas encostas a norte do rio Alenquer. Relativamente aos locais de 

implantação da Central Solar e do corredor da Linha Elétrica, verifica-se que a Qualidade Visual 

da Paisagem é maioritariamente “Baixa a Média”, a Capacidade de Absorção Visual (capacidade 

que a paisagem apresenta para “receber e integrar” o projeto) é maioritariamente “Baixa”, o que 

se traduz numa sensibilidade visual “Baixa a Média” (Fotografia 8). 

  

Fotografia 8 – Exemplo do alcance visual de dois locais da área em análise. 

8. Qualidade do ar: apesar do concelho de Alenquer ter valores pouco favoráveis da qualidade 

do ar (por exemplo, devido aos transportes rodoviários e ao funcionamento da Central 

Termoelétrica do Carregado), não se registam situações preocupantes no que respeita à 

emissão dos poluentes atmosféricos na área de estudo. Em termos mais localizados, as 

características predominantemente florestais e agrícolas da área onde se insere o Projeto, ainda 

que com a existência de fontes de poluição pontuais, em conjugação com os fatores climáticos, 

permitem considerar que a qualidade do ar no local é boa. 

9. Ambiente Sonoro: a área envolvente do Projeto é caracterizada por se encontrar numa zona 

rural com recetores sensíveis (habitações e outros locais com pessoas) dispersos na envolvente 

da área de implantação do projeto ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais. As 

fontes de ruído humanas existentes são as estradas existentes na envolvente, as pedreiras e as 

pequenas povoações, verificando-se também fontes naturais de ruído. 

10. Socioeconomia / Saúde Humana: a área da Central Solar Fotovoltaica é caracterizada, 

como se referiu, por ser uma área com caraterísticas predominantemente agrícola e florestal. Os 

concelhos de Alenquer e de Azambuja registaram um aumento da população entre 2011 e 2018 

(respetivamente 0,8% e 2,9%). Existem vários aglomerados populacionais que se encontram na 

envolvente próxima, sendo a localidade de Camarnal a de maior proximidade (no sentido 

sul/sudoeste). Relativamente à saúde humana, a área em análise localiza-se sob a alçada do 
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Agrupamento de Centro de Saúde do Estuário do Tejo, onde o índice de envelhecimento é 

inferior ao da região e ao do Continente. A esperança de vida à nascença (77,9 anos para os 

homens; 83,6 anos para as mulheres) tem aumentado em ambos os sexos. Entre 2012-2014, 

nas idades inferiores a 75 anos, as causas mais frequentes das mortes foram os tumores 

malignos, seguido das doenças de aparelho circulatório. 

11. Ordenamento do Território: a área de estudo para a implementação da Central Solar 

Fotovoltaica do Carregado insere-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Relativamente 

ao Programa Regional de Ordenamento Florestal de LVT, parte da área em estudo para a 

implementação do projeto (incluindo cerca de metade do corredor da linha elétrica) encontra-se 

sobre áreas classificadas como corredores ecológicos. Relativamente à condicionantes de 

âmbito municipal, verifica-se que as áreas A2, A3 e A4 se encontram classificadas parcialmente 

como Reserva Ecológica Nacional, enquanto as áreas A1 e A3 se encontram em parte 

classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), porém salienta-se que os painéis solares 

e a subestação irão ser colocados fora de áreas classificadas como RAN. Também foi 

identificado o atravessamento por um gasoduto na área A3 e vários atravessamentos de 

gasodutos de 1.º e 2.º escalão ao longo do corredor da linha elétrica, tendo sido salvaguardada 

a sua faixa de proteção. 

12. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: com base na consulta das 

principais fontes de informação e no trabalho de campo foram identificadas 42 ocorrências 

patrimoniais, localizando-se 17 ocorrências na área de incidência e 25 ocorrências na zona 

envolvente. A Fotografia 9 ilustra duas das ocorrências, nomeadamente  um marco de légua e 

um casal rústico. Algumas das ocorrências correspondem a topónimos, tendo sido ainda 

detetada uma antiga ponte da Estrada Real, que se encontra desativada. 

 

 

Fotografia 9 – Marco de légua em Casal do Canha (A); e Casal rústico de Cheganças (B). 

B 

A 
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8 AÇÕES GERADORES DE EFEITOS AMBIENTAIS 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto, 

ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e 

intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferenciá-las por diferentes fases, 

nomeadamente: fase de projeto; fase de construção; fase de exploração e fase de desativação. 

A fase de construção inclui a realização das seguintes ações: 

Central Solar Fotovoltaica do Carregado 

 Instalação e funcionamento de estaleiro; 

 Construção de acessos; 

 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre módulos, postos de 

transformação, postos de seccionamento e subestação; 

 Construção da subestação; 

 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

 Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados; 

 Desmatação e arranjo da área; 

 Montagem dos vários equipamentos elétricos da Central Solar Fotovoltaica; 

 Recuperação/integração paisagística das zonas intervencionadas. 

Linha Elétrica a 220 kV 

 Instalação do estaleiro; 

 Circulação de maquinaria e veículos; 

 Estabelecimento de acessos; 

 Desmatação e decapagem; 

 Definição da faixa de proteção, na qual se realiza o abate ou decote do arvoredo suscetível 

de interferir com o funcionamento da Linha; 

 Abertura de caboucos e construção de maciços de betão; 

 Implantação dos apoios. 

Na fase de exploração e manutenção do Projeto inclui as seguintes ações: 

 Exploração e funcionamento da Central Solar Fotovoltaica e da correspondente Linha 

Elétrica, com produção de energia elétrica; 

 Manutenção e reparação de equipamentos (incluindo a Central Solar Fotovoltaica, 

subestação e apoios da Linha Elétrica) e acessos da Central; 

 Corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a 

dimensão da vegetação cause ensombramento); 

 Manutenção da faixa de servidão da Linha Elétrica. 

Na fase de desativação tem-se: 

 Desmontagem da Central Solar Fotovoltaica; 

 Desmontagem da Linha Elétrica; 

 Transporte de equipamentos e materiais; 

 Recuperação paisagística. 
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9 EFEITOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE 

O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no ambiente que 

possam resultar da construção e do funcionamento do Projeto. Para esta avaliação, seguiu-se a mesma 

lógica da caracterização do estado atual do ambiente, tendo sido analisados os impactes para as 

diferentes fases do Projeto: construção, exploração e desativação. 

Considerando que os impactes na fase de desativação do projeto serão muito semelhantes ao da fase 

de construção, embora de menor intensidade, apresenta-se, de seguida, apenas os impactes 

identificados para a fase de construção e fase de exploração. 

9.1 IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com a presença de 

trabalhadores (possível criação de postos de trabalho) e com dinamização dos sectores de atividade 

associados ao processo construtivo do Projeto, através da eventual contratação de empresas 

prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de construção, e associados à restauração e 

hotelaria local. Em sentido contrário, a construção da Central Solar originará também impactes 

negativos sobre o ambiente, conforme se descreve em seguida: 

1. Clima: não é previsto qualquer impacte negativo durante a fase de construção sobre o clima. 

2. Geologia, geomorfologia e sismicidade: com exceção das operações de escavação e aterro, 

e das movimentações de terras necessárias para a construção do Projeto, por si já de reduzida 

dimensão e sem alteração significativa na morfologia do terreno, não será de se prever que o mesmo 

venha a gerar impactes nas áreas potenciais de exploração de recursos geológicos. Neste caso não 

será necessário efetuar grandes intervenções uma vez que o Projeto emprega uma tecnologia que 

permite que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno. 

3. Solos e capacidade dos usos do solo: os principais impactes resultarão dos trabalhos de 

desarborização, desmatação e limpeza do terreno que ao remover as suas camadas superficiais 

(perda do coberto vegetal), os tornarão mais favoráveis aos fenómenos de erosão, assumindo maior 

relevância onde o risco de erosão está presente. Por outro lado, as atividades construtivas 

conduzirão à compactação dos solos, o que poderá levar à deterioração das suas propriedades e 

perda das suas capacidades produtivas. Quanto ao traçado da Linha Elétrica a construir, os 

impactes nos solos serão negativos, mas muito localizados e pontuais. 

4. Usos e Ocupação do Solo: a remoção do coberto vegetal, da camada superficial do solo e 

decapagem da terra vegetal gerará um impacte negativo sobre as ocupações culturais presentes. 

O projeto foi desenvolvido para evitar os usos do solo mais naturais e de importância elevada, 

havendo uma concentração das infraestruturas em Florestas de Eucalipto (de produção), de 

pedreiras e de zonas agrícolas (culturas temporárias de sequeiro e regadio), como se pode ver na 
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Figura 2. Além da remoção total da vegetação para a colocação das estruturas, também a ocorrência 

de derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos similares poderá causar um impacte 

negativo sobre os usos do solo. 

5. Biodiversidade: os principais impactes negativos estarão relacionados com as atividades de 

desmatação, desarborização e decapagem do terreno para a instalação das infraestruturas da 

Central Solar. Nesta fase, verifica-se que predominantemente serão afetadas comunidades vegetais 

com reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. Efetivamente, e por se localizar 

maioritariamente numa área de eucaliptal de produção, em fase prévia à construção da Central 

Solar Fotovoltaica, toda a área será desarborizada, não provocando a construção do projeto 

impactes sensíveis ao nível da vegetação. Porém a presença de Sobreiros na área em análise 

causará um impacte significativo, pois implica uma afetação direta dos exemplares coincidentes com 

as estruturas. Salienta-se que os núcleos de montado foram preservados. Em termos da fauna, os 

impactes negativos esperados estarão relacionados com a alteração e perturbação do 

comportamento e aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade (anfíbios e 

répteis) em consequência da presença de maquinaria e trabalhadores, assim como da destruição 

das áreas de biótopos. O principal impacte associado à implantação da linha estará relacionado 

com a construção dos apoios, prevendo-se a destruição pontual da vegetação e/ou de elementos 

da flora local. As principais ações potenciadoras de impactes sobre a fauna terrestre que 

correspondem com a limpeza e remoção do coberto vegetal, com a construção e instalação das 

diferentes estruturas e com o transporte de materiais e pessoas e outras ações associadas à fase 

construção que motivarão alterações nas características da situação original. 

6. Recursos hídricos: não se prevê que venham a ocorrer impactes negativos que possam afetar 

quantitativamente e qualitativamente os cursos de água identificados na área de estudo, visto que 

a implantação dos painéis não interfere diretamente com as linhas de água. Poderão ocorrer 

impactes que serão de carácter acidental, resultante de derrames acidentais de óleos, combustíveis 

ou poeiras. A ocorrer, estas substâncias poderão contaminar os solos e indiretamente as águas 

superficiais (por escorrência) e subterrâneas (por infiltração). Na fase de construção, a 

movimentação de veículos e maquinaria na zona da Central Solar Fotovoltaica também provocará 

a compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. 

7. Paisagem: os principais impactes negativos estarão relacionados com as alterações na estrutura 

da paisagem, decorrentes da instalação do estaleiro, da desmatação das áreas a intervencionar, da 

reabilitação de acessos existentes e da montagem infraestruturas do Projeto. É expectável que 

ocorram alterações na paisagem decorrentes do curso da obra, como sejam a emissão de poeiras 

e ruído, a circulação de maquinaria pesada para transporte de matérias e execução dos trabalhos 

de escavação e aterro, assim como o armazenamento de materiais resultantes das escavações. 

Estes impactes serão, contudo, temporários e parte dos mesmos deixarão de se fazer sentir 

aquando a conclusão da obra. Relativamente à Linha Elétrica a construir, também se prevê que este 

tipo de infraestrutura de transporte de energia provoque impactes visuais na paisagem, 
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nomeadamente pela instalação dos apoios, bem como pela execução de pequenos troços de 

caminhos para o acesso aos locais de implantação dos apoios. 

8. Qualidade do ar: os impactes negativos referem-se a emissão de gases e partículas devido à 

circulação de veículos e maquinaria, e ainda no processo de preparação do terreno, através das 

ações de desarborização, desmatação e decapagem do terreno, movimentação de terras e 

compactação do solo. Apesar de se considerar que as emissões de poeiras e gases durante a fase 

de construção não sejam muito significativas, é de referir que as habitações mais próximas da área 

de intervenção (habitações unifamiliares) localizam-se a cerca de 15 m de distância, na povoação 

de Camarnal. 

9. Ambiente sonoro: é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra, gerados pelas múltiplas operações e atividades 

diferenciadas que integram as obras na fase de construção. Normalmente, os níveis de ruído são 

temporários e descontínuos no espaço e no tempo, pelo que a quantificação dos níveis de ruído 

nesta fase é difícil de determinar com rigor. Tipicamente as atividades de preparação de terreno, 

escavação e pavimentação são as mais ruidosas. Os recetores sensíveis mais próximos ficam a  

15 m, sendo que o impacte sonoro nesses locais possa ser pontualmente moderado. 

10. Socioeconomia / Saúde humana: os impactes negativos expectáveis de ocorrer durante o 

processo construtivo do Projeto estarão sobretudo relacionados com o incómodo que as ações 

associadas à obra poderão gerar nas populações afetadas, como é o caso dos habitantes e 

trabalhadores da povoação mais perto da Central Solar Fotovoltaica (Camarnal) e da Linha Elétrica 

(Carregado e Vila Nova da Rainha), através de algum condicionamento do trânsito devido às 

perturbações que se preveem. O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra 

conduzirá a constrangimentos pontuais no fluxo de tráfego nas populações locais, pela deslocação 

lenta que lhes é característica, com implicações nos padrões de mobilidade. Não se preveem 

impactes sensíveis ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase de construção do Projeto em 

análise. 

11. Ordenamento do território: o Plano Diretor Municipal de Alenquer, é omisso relativamente à 

implementação de energias renováveis, salientando-se, no entanto, que estão a ser efetuados 

contactos com a Câmara Municipal de Alenquer de modo a obter o parecer desta em relação ao 

Projeto. Somente a travessia de uma vala de cabos, a substituição de uma vedação existente e a 

reabilitação de um pequeno troço de um acesso existente irão afetar áreas classificadas como RAN. 

Os apoios da linha elétrica irão ser colocados maioritariamente em áreas classificadas como RAN, 

referindo-se que esta em causa a utilização de uma área de RAN diminuta, num município em que 

apresenta grandes manchas de área de RAN. Parte dos espaços florestais de montado de sobro 

classificados na carta de ordenamento do PDM do concelho de Alenquer no norte da área A3 não 

existe (pelo menos desde 2006), considerando-se que não existe qualquer incompatibilidade para 

a implantação do projeto. No que diz respeito às condicionantes identificadas nas áreas da Central, 

apenas os exemplares de Sobreiros correspondem a situações que obrigam à obtenção de 
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autorização junto do ICNF, para abate das árvores que coincidam com a localização das 

infraestruturas do projeto. A conceção do projeto da Central teve em consideração as servidões 

associadas a infraestruturas existentes, como é o caso do gasoduto de 1º escalão que atravessa a 

área A3. 

12. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: das 42 ocorrências patrimoniais 

identificadas, 17 estão na área de incidência e 25 na zona envolvente (não se identificaram impactes 

nestas últimas). A fase de construção é considerada a mais lesiva, uma vez que comporta um 

conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, 

definitivos e irreversíveis, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou a 

manutenção de elementos edificados in situ. No entanto, as medidas de mitigação previstas, 

evitarão os impactes com significado, nomeadamente pelo acompanhamento de todas as 

intervenções por parte de um arqueólogo. 

De uma forma geral, a fase de construção implicará um conjunto de impactes negativos, especialmente 

no que se refere à biodiversidade, património, ocupação do solo, ambiente sonoro e paisagem. A 

maioria destes impactes terá associada uma significância reduzida. Parte dos impactes negativos 

verificados na fase de construção, poderá ser minimizada através do conjunto de ações proposto no 

EIA a adotar em fase de obra. Após a adoção destas ações, os impactes residuais identificados terão 

um carácter essencialmente acidental, maioritariamente temporários e de magnitude variável, como é 

o caso do derrame de produtos poluentes, tais como óleos e/ou combustíveis. 

9.2 IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração da Central Solar, os impactes positivos estarão relacionados com o 

fornecimento de energia limpa, sem emissão de gases com efeito de estufa, contribuindo para o reforço 

da garantia e da qualidade do serviço no abastecimento elétrico. Este contributo trará um benefício 

indireto, quer para as populações, quer para as atividades económicas servidas. A concretização da 

Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá reflexos positivos, à sua escala, quer na política 

energética nacional, quer em termos europeus, pelo seu contributo para a percentagem de energia que 

deverá ser produzida a partir de fontes renováveis, aproximando Portugal do objetivo estipulado para 

2030. Por outro lado, será ainda verificada a contrapartida financeira decorrente do arrendamento de 

parcelas afetas ao Projeto, assim como a criação de postos de trabalho permanentes. 

As ações geradoras de impactes ambientais negativos far-se-ão sentir maioritariamente na fase de 

construção. Contudo, na fase de exploração também se fazem sentir alguns impactes, sendo os mais 

significativos essencialmente verificados sobre os seguintes fatores ambientais: 

1. Usos e Ocupação do solo: na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos 

identificados, previstos e avaliados relativamente à fase de construção, e considerados 

permanentes, se vão manter. Ou seja, os impactes negativos decorrentes da construção da Central 

Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica, com consequente ocupação de áreas de solos. 
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2. Biodiversidade: durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a 

flora e vegetação. A gestão da vegetação entre linhas de painéis e em redor das mesmas resultará 

em corte frequente da vegetação, limitando o crescimento de estratos arbustivos e arbóreos (por 

forma a não haver ensombramento dos painéis fotovoltaicos). Relativamente à Linha Elétrica, a 

recuperação ambiental das áreas intervencionadas tem um impacte positivo sobre a flora e 

vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas. 

Relativamente à fauna, os efeitos da redução dos padrões de calma originais, vão-se prolongar, 

pois o funcionamento da Central Solar pode provocar alterações no comportamento de algumas 

espécies que utilizam a área dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento, embora 

pouco significativos, pois prevê-se que as espécies faunísticas se habituem à nova situação. A 

presença da linha elétrica de muito alta tensão potenciará situações de morte de aves por colisão 

(em espécies de aves cuja altura de voo é coincidente com as linhas elétricas) ou por eletrocussão. 

3. Paisagem: os impactes previstos na paisagem relacionam-se com a presença das novas 

infraestruturas da Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica. Os elementos do Projeto destacar-se-

ão apenas na envolvente mais próxima. Os impactes visuais inerentes são considerados negativos 

de moderada significância. Salienta-se que foi proposto um Plano de Integração Paisagística da 

Central Solar Fotovoltaica do Carregado cujo objetivo foi definir uma Estrutura Verde que mantenha 

um continuo natural entre sistemas e húmidos e que em simultâneo permita a constituição de cortina 

arbórea, de forma a atenuar as visibilidades para a Central, partindo da conservação dos elementos 

vegetais existentes. No que diz respeito à Linha Elétrica, parte do seu traçado é acompanhado por 

outras linhas de igual natureza (ou ainda de dimensões superiores), e que desta forma, já constitui 

um elemento característico da paisagem de referência atual, reduzindo a afetação paisagística 

associada a este corredor pela introdução de uma nova infraestrutura. A linha de 220 kV apresenta 

ainda um troço em que é partilhada por este projeto e outros dois, o que permite diminuir 

substancialmente os impactes sobre a paisagem. 

4. Ambiente sonoro: na fase de exploração, a Central Solar Fotovoltaica será caracterizada pela 

operação dos painéis fotovoltaicos e dos respetivos centros electroprodutores, e tipicamente não 

têm emissão sonora relevante para o exterior. Apenas a subestação de energia da central para 

interligação à linha elétrica a 220 kV e a linha propriamente dita, em determinadas condições de 

temperatura e humidade do ar, tenderão a emitir ruído particular. No caso da Linha Elétrica, os 

recetores sensíveis (habitações unifamiliares até 2 pisos de altura) mais próximos localizam-se a 

mais de 250 m de distância, pelo que se considera que o ruído particular não venha a induzir 

alterações do ambiente sonoro existente. 

5. Socioeconomia / Saúde humana: no caso específico da Linha Elétrica a construir, destaca-se 

a temática da exposição humana a campos eletromagnéticos. O desenvolvimento do traçado e a 

elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano 

vertical de 12 m (para linhas de 220 kV), e também aos restantes obstáculos que são bastante mais 

conservadoras do que as distâncias mínimas definidas regulamentarmente. Por outro lado, no plano 

horizontal procurou-se garantir que não existisse nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida 
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no Decreto Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro) no interior da zona de proteção da linha, que 

corresponde a um corredor de 45 m (22,5 m para cada lado do eixo da linha). De acordo com os 

resultados dos cálculos do campo elétrico e do campo magnético, estes, encontram-se dentro dos 

limites apresentados, desta forma, os possíveis efeitos sobre a saúde humana encontram-se abaixo 

dos limites legislados, poder-se-á assumir que não existem riscos ao nível da Saúde Humana, 

resultantes do funcionamento da Linha Elétrica. Como impacte positivo, considera-se que a 

produção de energia elétrica a partir de fontes limpas, contribui para diminuir a necessidade de 

recorrer à queima de combustíveis fósseis, contribuindo para atenuar os efeitos das alterações 

climáticas. Esta situação contribui indiretamente para melhorar a saúde humana, por minimizar as 

consequências dos efeitos das alterações climáticas sobre a saúde (p.e. alergias, exposição a 

temperaturas muito altas, e muito baixas, etc.). 

Para os restantes fatores ambientais, ou não serão esperados impactes negativos ou os verificados 

serão pouco significativos, muitos dos quais de carácter acidental por eventual derrame de substâncias 

poluentes, tais como óleo e combustíveis, decorrentes de ações de manutenção da Central Solar. De 

uma forma geral, e integrando já todas as dimensões da classificação de impactes, quer para a fase 

de construção, quer para a fase de exploração, incluindo o potencial de minimização de impactes, os 

impactes negativos sobre a maioria dos fatores ambientais serão globalmente pouco significativos. Em 

termos gerais, verifica-se que os impactes ambientais negativos identificados para este Projeto são 

pouco significativos e, são ainda reduzidos pela adoção e implementação das medidas de minimização. 

Mesmo assim, considera-se a necessidade de estabelecer um plano de monitorização da avifauna para 

a Linha Elétrica a 220 kV, que será iniciado na fase prévia à construção e será prolongado durante os 

primeiros anos de funcionamento da linha de transporte de energia. 

10 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas corretivas que visam 

reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos. 

A redução da intensidade consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do projeto. A 

alteração das condições consiste na criação de fatores que favoreçam os processos de regeneração 

natural e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar 

condições de substituição dos efeitos gerados pelo projeto. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto que outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem 

ser observadas durante a construção e exploração da Central Solar Fotovoltaica do Carregado. 

Nesse âmbito, foi definido um conjunto de medidas de proteção ambiental a integrar nos cadernos de 

encargos das obras a executar, que inclui ainda uma planta de condicionamentos, presente na Figura 3. 

As medidas de minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do 

projeto, nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de conceção do projeto de execução, 

medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente a cuidados a ter 
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durante a execução de operações de desmatação e betonagem, gestão de resíduos, armazenamento 

e manuseamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação 

das áreas intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e 

eventual desativação. São de destacar as seguintes medidas incluídas no EIA: 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

 Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de 

freguesia da área de influência do projeto; 

 Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas minimizadoras identificadas, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais 

existentes, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 

(sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas 

a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma conduta ambientalmente 

correta, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais existentes; 

 Implementar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento da execução de 

todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras; 

 Assegurar por parte do Dono de obra a constituição de uma Equipa de Gestão Ambiental da obra 

e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra; 

 Elaboração de um Plano de Emergência, onde se preveja a atuação em caso de situações de risco 

ambiental; 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

 O estaleiro afeto à construção da Central Fotovoltaica do Carregado está previsto localizar-se na 

área indicada na Planta de Condicionamentos Na localização do estaleiro da Linha Elétrica deverá 

ser dada preferência a áreas já artificializadas/infraestruturadas (p.e. campos de futebol 

abandonados, armazéns e seus logradouros, etc.). Na impossibilidade de selecionar áreas já de 

alguma forma intervencionadas, os estaleiros e áreas a intervencionar não deverão ser 

implantados em: 

- Áreas do domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

- Perímetros de proteção de captações de água; 

- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de classes mais sensíveis da 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 
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- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

 O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

- Áreas Sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores, nomeadamente 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentores destinados 

a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá 

ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 

adjacentes (as bacias de retenção a utilizar deverão ter capacidade suficiente para conter 

eventuais derrames); 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

 As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes; 

 Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da 

área afeta ao mesmo com sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas 

avisadoras que incluam as regras de segurança a observar, assim como a calendarização das 

obras; 

 Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais de armazenamento de resíduos. Os contentores e outros equipamentos de 

armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o 

tipo de resíduo a que se destinam; 

 Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis; 

 Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 

tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase 

de construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na 

Via Pública; 

 Os trabalhos de desarborização, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às 

áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, devendo proceder-se à balizagem 
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prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou sinalizadas as 

seguintes áreas-limite: 

- Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 

- Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 

acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, 

a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela 

vala; 

- Módulos fotovoltaicos/painéis: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m para cada lado da 

área a ocupar por estas estruturas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 

circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito; 

- Locais de depósitos de terras; 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro; 

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da Linha elétrica e respetivos acessos. 

 Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, e 

conclusão dos arranjos paisagísticos; 

 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 

 Antes do abate de árvores com estatuto de proteção, dever-se-á garantir que são obtidas 

antecipadamente as devidas autorizações junto das entidades competentes (ICNF), instruindo o 

processo legalmente associado, e proceder à necessária compensação de repovoamento; 

 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 

vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação; 

 Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com 

efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. 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 deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural; 

 De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 

terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento Arqueológico 

de Obra sobre a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento 

do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do 

terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação dos apoios da 

linha elétrica e vala para instalação dos cabos elétricos), a fim de ser providenciado o necessário 

acompanhamento arqueológico da obra; 

 Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de 

imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato 
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a situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais 

convenientes com o objetivo de minimizar os impactes; 

 As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 

e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte 

raso, com corta-matos, e rechega do material cortado; 

 Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação 

deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. 

Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para recobrimento de 

taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua revegetação; 

 A implantação do Central Fotovoltaica deve respeitar sempre que possível a preservação dos 

exemplares da espécie Quercus suber (Sobreiro), espécie com valor de conservação e protegida 

legalmente. As manchas ou indivíduos identificados na Planta Geral de Condicionamentos, a 

preservar, deverão ser alvo de uma marcação, prevenindo qualquer tipo de afetação; 

 No corredor da Linha Elétrica deverão ser mantidas, sempre que possível, as unidades de 

vegetação natural e seminatural. Caso os exemplares arbóreos ponham em causa a segurança 

da Linha, estes deverão ser sujeitos a técnicas de poda, em detrimento do seu corte. Esta medida 

aplica-se sobretudo para indivíduos das espécies Quercus suber (Sobreiro) e Quercus rotundifolia 

(Azinheira); 

 Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas 

pela obra; 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

 Apesar do prazo de construção da Central Solar Fotovoltaica, determinado pelas condições do 

Procedimento de Leilão, ser muito limitado, efetuar dentro do possível a programação das obras 

para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a execução das mesmas, onde 

se verificam ações que envolvem a exposição do solo a nu (desmatação, decapagem de solos e 

movimentos de terras) ocorra preferencialmente no período seco. A programação das obras de 

modo a não coincidir com a época de chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de 

erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as 

necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição 

da sua capacidade erosiva; 

 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 

e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento; 

 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 

de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); 

 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito; 

 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 
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subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado; 

 Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, deverão ser 

implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto 

vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca deverá ser interrompido o escoamento 

natural da linha de água. Todas as intervenções em Domínio Público Hídrico que sejam 

necessárias no decurso da obra, devem ser previamente licenciadas; 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 

proceder ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a 

reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 

ocupadas pelo acesso; 

 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 

populações; 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra; 

 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

 Na abertura de novos acessos, de caráter provisório, para a construção das Linhas Elétricas 

deverá: 

- Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

- Reduzir-se a afetação de áreas de RAN e REN. 

- Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico, 

nomeadamente sobreiros e azinheiras. 

 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, 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); 

 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza polvorenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

 Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 

exceder os valores fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo com o Artigo 

22º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 
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 Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a 

execução dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis 

e emissões gasosas; 

 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; 

 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 

 Implementar o Plano de Gestão de Resíduos, 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; 

 O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à Equipa de Gestão Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no 

Dossier de Ambiente da empreitada; 

 Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos do 

município ou por uma empresa designada para o efeito; 

 Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito; 

 É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 

tenha sido previamente autorizado pela Equipa de Gestão Ambiental da obra; 

 Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de construção 

(embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor 

no estaleiro, para posterior transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente 

encaminhamento para os operadores de gestão de resíduos indicados pela Autoridade Nacional 

dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser separados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma 

empresa designada para o efeito; 

 O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 

esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 

seu conteúdo; 
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 Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação, desarborização e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos 

vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas 

onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na 

fertilização dos solos por compostagem; 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 

reciclagem; 

 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR); 

 São proibidas queimas a céu aberto; 

 As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, a ocorrer in situ, deverá ser 

efetuada em local próprio, devidamente impermeabilizado e contemplando um sistema de recolha 

de efluentes, para posterior encaminhamento para destino final adequado; 

 Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá 

ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para destino final 

adequado; 

 Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais 

banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, como é o caso 

das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, tanto quanto 

possível, enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

 Dotar o estaleiro de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo, 

adequados aos resíduos produzidos; 

 A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 

aprovados pela equipa de acompanhamento ambiental. 

Fase Final da execução das obras 

 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições 

existentes antes do início dos trabalhos; 

 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas no decurso 

da obra; 

 Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de 

acesso à central pela circulação de veículos pesados durante a construção; 

 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que tenham 

sido eventualmente afetados pelas obras de construção; 

 Implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de execução do 

projeto; 
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 Nas áreas que foram anteriormente sujeitas a extração de areias deverá ser colocada uma camada 

de terra vegetal e efetuada a hidrosementeira com uma mistura constituída por prado de sequeiro 

gramíneo-leguminoso. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, 

fornecimento de bens e serviços) a empresas da região, desta forma fomentando o emprego 

permanente e indireto derivado da exploração da central; 

 Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento e assegurar a minimização em termos de emissões de ruído; 

 Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos indicados pela Autoridade 

Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 

 As operações de manuseamento de óleos ou lubrificantes, no caso de manutenção e reparação 

das estruturas, devem decorrer em área especificamente concebida para esse efeito, e preparada 

(impermeabilizada e limitada) para poder reter eventuais derrames; 

 À semelhança do referido para a fase de construção, na eventualidade de um derrame acidental 

de óleos, lubrificantes, combustíveis ou outras substâncias nas ações de manutenção do 

empreendimento, deverá proceder-se imediatamente à remoção da camada de solo afetada e o 

seu encaminhamento para tratamento em instalações apropriadas e licenciadas nos termos da 

legislação em vigor; 

 Fazer o acompanhamento da recuperação do revestimento vegetal na zona de implantação dos 

painéis fotovoltaicos durante o primeiro ano de funcionamento do projeto, e nas zonas de 

revestimento mal sucedido promover as ações necessárias para a sua recuperação. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

 Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto, de 30 anos, e a dificuldade de prever 

as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá 

o Promotor, no último ano de exploração da Central Fotovoltaica, apresentar a solução futura de 

ocupação da área de implantação. Assim, e sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá 

ser apresentado um Plano de Desativação pormenorizado; 

 Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em relação 

à afetação de ocorrências patrimoniais. Este acompanhamento consiste na observação, por 

arqueólogo, das operações de desativação da Central Solar Fotovoltaica; 

 As medidas de minimização implementadas na fase de construção devem ser implementadas, 

com os necessários ajustes, na fase de desativação e devem ser discriminadas no Plano de 

Desativação. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 Garantir a compensação do abate das quercíneas (sobreiros) por plantação em igual número de 

exemplares abatidos. Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das 
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árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos 

de proteção da herbivoria e a reposição de exemplares perdidos (retancha); 

 Os exemplares de sobreiros que forem plantados como compensação, devem ser alvo de 

acompanhamento e manutenção para garantir um desenvolvimento equilibrado, incluindo ações 

de debastes sanitários e o maneio de matos na referida área de compensação de sobreiros, assim 

como remoção de árvores mortas ou com evidentes sinais de decrepitude. 

11 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

No EIA é proposto a implementação de plano de monitorização para a aves no corredor da linha elétrica. 
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ÁREAS INTERDITAS PAREA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL
MONTADO DE SOBRO

LINHA DE ÁGUA

ÁREAS APENAS COM INTERVENÇÕES ESTRITAMENTE
NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL

CARTA DE ORDENAMENTO

PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DE CAPTAÇÕES
DE ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO

EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS
OUTRAS CONDICIONANTES

(FONTE: Levantamento topográfico)

GASODUTO (2º ESCALÃO)

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO/SANEAMENTO

CONDUTA ADUTORA 

ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO

REN+ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS
CABECEIRAS DE LINHAS DE ÁGUA

ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

(FONTE: adaptado do PDM de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira)

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

ESTRUTURAS LINEARES

ACHADOS, SÍTIOS OU 
ESTRUTURAS NÃO LINEARES

(FONTE: EPAL, 2019; traçado da adutora, faixa de servidão non aedificandi de 5 m
e faixa de servidão condicionada de 10 m)

SERVIDÃO MILITAR AERONÁUTICA
(Zonas da superfície de desobstrução) 

REDE VIÁRIA (non aedificandi)
FONTE: adaptado de Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro

(FONTE: Adaptado de Decreto 3/2014, de 21 de janeiro) 

EXPLORAÇÃO DE MASSAS MINERAIS (PEDREIRAS)

CENTRAIS SOLARES LICENCIADAS OU EM FASE DE LICENCIAMENTO
(FONTE: Adaptado de serviço de informação geográfica da Direção Geral de Energia e Geologia, 2020;
informação de outros promotores) 

(FONTE: Adaptado de serviço de informação geográfica da Direção Geral de Energia e Geologia, 2020) 

VINHAS
(FONTE: COS 2018)

HIDROCARBONETOS

GASODUTO (1º ESCALÃO)

(Decreto-lei n.º 374/89, de 25 de outubro, alterado pelo DL n.º 232/90, de 16 de julho,
pelo DL n.º 274-A/93, de 4 de agosto e pelo DL n.º 8/2000, de 8 de fevereiro;
Decreto-lei n.º 232/90, de 16 de julho alterado pelo DL n.º 183/94, de 1 de julho
e pelo DL n.º 7/2000, de 3 de fevereiro; Decreto-lei n.º 11/94, de 13 de janeiro

(FONTE: Adaptado de serviço de informação geográfica
da Direção Geral de Energia e Geologia, 2020) 

LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO (MAT)
LINHA MÉDIA TENSÃO (MT)
(Decreto-lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, Decreto-lei n.º 172/2006,
de 23 de agosto)

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL

PERIMETROS PROTEÇÃO DE VÉRTICE E MARCAS DE NIVELAMENTO
(FONTE: Adaptado de DGT, 2020) 

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(FONTE: APA, 2020)

CONDUTA ADUTORA 

ESTAÇÃO RNTGN

MONTADO DE SOBRO

(FONTE: adaptado do PDM de Alenquer)

ZONAS HÚMIDAS

LINHA DE ÁGUA
DOMÍNIO PUBLICO HÍDRICO
(margem de 10 m em cursos de água não navegáveis nem flutuáveis)

GRANDES INFRAESTRUTURAS E GRANDES
EQUIPAMENTOS (CENTRAL TERMOELÉTRICA)

(FONTE: Adaptado de serviço de informação geográfica da Direção
Geral de Energia e Geologia, 2020; APA, 2020) 

NÚCLEOS COM (QUERCUS SP.)
(FONTE: levantamento de campo, COS 2018)

RAN
(FONTE: adaptado do PDM de Alenquer, Azambuja)

ZONA DE PROTEÇÃO IMEDIATA
ZONA DE PROTEÇÃO INTERMÉDIA
ZONA DE PROTEÇÃO ALARGADA

ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO+ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS

ÁREAS COM SOBREIROS SECOS E/OU QUEIMADOS
(FONTE: levantamento de campo)

IMÓVEIS CLASSIFICADOS OU
EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO
OCORRÊNCIA INDETERMINADA

PROJETO
ÁREA DO PROJETO

SUBESTAÇÃO 30/220 kV

CORREDOR DE ESTUDO DA LINHA ELÉTRICA

LINHA ELÉTRICA (220 kV)  E APOIOS
A CONSTRUIR

1

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

PAINÉIS
VALA DE CABOS

CABO AÉREO

VEDAÇÃO

PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO
(FONTE: Planos Municipais de Defesa Contra Incêndiso Florestais de 
Alenquer, Azambauja e Cartaxo, ICNF, 2020) 

ESTALEIRO

ACESSO A CRIAR
ACESSO EXISTENTE A MELHORAR

A Revisão geral A. G il Jan 2021A. Gonçalves
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