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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a Proposta de Plano de Integração Paisagística (PIP) 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 PIP proposto decorre da necessidade de dar cumprimento ao pedido de elementos adicionais com a 

referência n.º S059541-202010-DAIA.DAP, emitida em 19 de outubro de 2020, pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, concretamente o ponto 3.5.15 referente ao descritor Paisagem: “Apresentar 

uma proposta de Plano de Integração Paisagística da Central e Subestação. Deve ser definida a largura 

da faixa arbórea perimetral a toda a área de implantação da Central Fotovoltaica e deve ser 

estabelecida uma estrutura verde interna contínua que ligue os sistemas secos aos húmido procurando 

integrar o maior número e exemplares arbóreos e/ou arbustivos que revelem valor ecológico e 

paisagístico.” 

O Projeto apesar de se encontrar em fase de projeto de execução, poderá ainda sofrer alterações até 

à implementação final das várias componentes que o integram (painéis fotovoltaicos, subestação, 

acessos, valas para cabos, entre outros), sejam estas alterações impostas pelos processos de 

licenciamento e apreciação do Projeto apresentado, ou resultantes de estudos geotécnicos ou 

topográficos e consequente otimização da engenharia pelos empreiteiros selecionados. 

Assim, assume-se este Plano como um elemento orientador ou Proposta de Âmbito para o Projeto de 

Integração Paisagística a desenvolver com base no projeto de execução na sua versão licenciada e de 

construção, definindo as principais medidas a adotar no âmbito da integração da futura infraestrutura 

na fase prévia à obra (Medidas Cautelares e Trabalhos Preparatórios), identificando os elementos a 

proteger, bem como as premissas e tipologias de intervenção necessárias ao enquadramento, 

integração e dissimulação do projeto, valorizando, na medida do possível, a paisagem em termos 

estéticos, ecológicos e culturais. 

O Plano incidirá na área de responsabilidade do promotor da Central Solar Fotovoltaica do Carregado, 

área de intervenção já caracterizada e analisada nos estudos ambientais, sendo o Plano constituído 

pela presente Memória Descritiva e por um Desenho com 3 folhas que incluiu a localização da 

vegetação existente a manter, das áreas e alinhamentos onde se propõe plantações arbóreas e 

arbustivas e das áreas onde se propõe a sementeira. 
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2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

2.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

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 

área de estudo com cerca de 132 ha, dos quais cerca de 30 ha serão ocupados pelas principais 

estruturas 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 o enquadramento administrativo do projeto (corredor da linha é área da central), 

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

 

Figura 1 – Enquadramento administrativo. 
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Figura 2 – Infraestruturas do projeto (Central e Subestação). 

2.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de implementação da Central Solar Fotovoltaica do Carregado situa-se na região natural do 

Estremadura, na transição entre as paisagens naturais do Vale do Tejo e Ribatejo, integrando 

sobretudo áreas de eucaliptal, manchas com montado de sobro e, na estrema nascente, uma área de 

campina (sequeiro). 

Apresenta-se enquadrada a noroeste pelas extrações da serra da Ota e a sul, por uma importante linha 

estruturante da paisagem: a o rio Tejo, sendo a uma escala mais localizada estruturada pelos afluentes 

do rio de Alenquer, ribeira do Alvarinho e ribeira do Camarnal. A área de intervenção coincide com a 

triangulação entre os vértices geodésicos de Camarnal, Serpe e Chão da Torre (esta a norte, na 

imediação da base área da Base Aérea nº 2 da Ota). A área de intervenção situa-se na linha de 

separação das bacias da ribeira do Alvarinho e ribeira do Camarnal. 

A área de intervenção insere-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, em 

terrenos compreendidos no sector intermédio da por Bacia Cenozóica do Baixo Tejo. O local em estudo 

localiza-se na margem direita do Tejo, ocupando parte da sua planície aluvial, ocorrendo aí sedimentos 

detríticos cenozoicos depositados entre o Paleogénico e o Quaternário, nomeadamente:  
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- Complexo helveciano e burdigaliano de Ota, Camarnal e Vale de Moura (M1-4) - unidade com 

maior ocorrência em área, ocupando praticamente toda a área da Central Solar Fotovoltaica e a 

parte inicial a Nordeste do corredor da linha elétrica; 

- Depósitos de terraços fluviais do Quaternário (Q),  

- As Formações Aluviais (a). 

Na zona de implantação do projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado não foram identificados 

afloramentos rochosos à superfície, nem foram identificadas formas litológicas com interesse especial, 

que justifique a sua preservação e consequente inclusão na planta de condicionamentos do projeto. 

 

Fotografia 1 – Superfícies mais aplanadas na Área A3 

O terreno afeto ao projeto da Central Solar Fotovoltaica do Carregado é uma zona maioritariamente 

com declives ligeiros e de baixa altitude, apresentando uma diferença de altitude de cerca de 49 m 

(72 m a 23 m), sendo alcançada a cota mais alta no cume demarcado pelo vértice geodésico do 

Camarnal (72 m). As cotas mais baixas localizam-se na zona norte da Área A3, rondando os 23 m a 

30 m. 

Apenas nas áreas de extração de britas (desativadas) somos confrontados com maiores amplitudes 

altimétricas, que se traduzem em pendentes mais acentuadas (superiores a 17%) que contrastam com 

a topografia muito suave da restante área, na generalidade com inclinações inferiores a 6%. 

A presença de solos pouco férteis e com fraca capacidade de retenção de água, e com reduzido valor 

ecológico, traduzem-se numa ocupação tendencialmente extensiva dominada pelas ocupações 

florestais (eucalipto), com exceção de algumas manchas na área A3 com utilização para culturas anuais 

destinadas ao pastoreio extensivo. 

As áreas de intervenção, bem como a sua envolvente, manifestam uma matriz florestal relativamente 

diversificada, materializada pela constante alternância entre povoamentos de Pinus pinea, Pinus 

pinaster e Eucalyptus sp. (algumas destas áreas com mato e infestantes exóticas com desenvolvimento 
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apreciável) e algumas áreas de montado de sobro. A envolvente imediata das áreas de extração de 

inertes encontra-se ocupada por outras pedreiras, incultos, e outros povoamentos florestais. 

Nas margens destes pequenos cursos de água ocorrem Alnus glutinosa uma espécie arbórea 

autóctone que ocupa habitats ripícolas, mais evidente na área A3. A ribeira do Alvarinho que delimita a 

área A3 mais a nascente, é a única linha de água com uma galeria ripícola bem desenvolvida, e no seu 

leito encontramos Arundo donax e Phragmites sp., tendo sido individualizadas algumas áreas 

relativamente próximas (na antiga extração de areia) com tufos dispersos de Cortaderia selloana. 

  

Fotografia 2 – Linhas de água na Área A3 

Nas zonas mais planas, ocorrem áreas agrícolas, por exemplo na envolvente das povoações de 

Cheganças (a noroeste da central) e Camarnal (a sul da central), podendo aí encontrar-se explorações 

de vinha, olival, culturas arvenses e algumas áreas de prados abandonados. A área a norte e oeste da 

área de intervenção não apresenta grande ocupação humana, destacando-se apenas a Base Aérea nº 

2 da Ota. 

 

Fotografia 3 – Área plana na A2 

As duas povoações na envolvente imediata apresentando uma tipologia tendencialmente concentrada 

e localizando-se preferencialmente na envolvente da rede hidrográfica, em áreas com terrenos mais 

férteis e na proximidade das estradas municipais. Para além de Camarnal e Cheganças, identificam-se 
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na proximidade da área de intervenção (distâncias inferiores a 1,5 km): Casal da Lameira, Quinta da 

Teresinha, Casal Miguel, Casal da Prata, Bemposta, Quinta do Casal do Vale. 

 

Fotografia 4 – Área envolvente do Camarnal (a poente da área A5) 

O principal acesso à área de intervenção é efetuado a partir da IC2, nomeadamente através da Estrada 

do Camarnal, junto à coletividade de Cheganças (Figura 3). 

 

Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, 
IGN, and the GIS User Community e http://www.dgeg.gov.pt/ e Carta Militar de Portugal n.º 376, escala 1:25 000 

Figura 3 – Acesso principal ao local de implantação do projeto (assinalado a cor amarelo na figura). 
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Fotografia 5 – Acesso a partir da EN1 para a rua Casal Machado (inicio do traçado assinalado a amarelo 

na Figura 3). 

No que se refere às áreas de implantação da Central Solar Fotovoltaica, verifica-se que as áreas A5 e 

A4 são as que se localizam mais próximo de áreas habitacionais. A Área A3 abrange uma quinta isolada 

(Casal do Alvarinho) imóvel de um dos proprietários dos terrenos da central. 

 Área A1, com cerca de 10,7 ha, desenvolve-se a sudeste da Quinta de Santo António e a norte 

da área de extração de inertes Calbrita W. Apresenta uma pendente no sentido oeste este e 

declives, na sua maioria, inferiores a 3%. Verificam-se algumas áreas mais acentuadas, 

atingindo pontualmente pendentes superiores a 25%. Coincide com florestas de sobreiro, alguns 

exemplares de pinheiro manso e bravo, montado de sobro e povoamentos de eucalipto. A quase 

totalidade da área, apresenta uma intensa proliferação de silvas (Rubus sp.) e de tojos (Ulex 

sp.). Nalgumas das zonas, sobretudo nos acessos que a rodeiam é evidente o depósito de 

entulhos e resíduos de diversas origens. Na zona de implementação dos painéis apesar de 

existirem alguns exemplares de quercíneas (Q. suber) o subcoberto não apresenta as 

características de montado. De salientar que parte a área de RAN que consta no PDM de 

Alenquer, está ocupada com vegetação arbustiva bem desenvolvida de silvas e tojos e canaviais; 
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Fotografia 6 – Pequena área de floresta de sobreiros na área A1, que não vai ser afetada. 

  

Fotografia 7 – Exemplo do coberto vegetal existente na Área A1. 

 Área 2, com cerca de 6,9 ha, desenvolve-se a sul da Área A1 e corresponde a uma área de 

extração de brita desativada, manifestando uma pendente no sentido poete-nascente e declives, 

na sua maioria, inferiores a 6%, mas rodeado de paredes quase verticais. Na área existem 

algumas zonas de acumulação de água resultantes do declive do terreno e da existência de um 

substrato calcário. Nos limites da área A2 identifica-se vegetação rasteira, e algumas folhosas; 

 

Fotografia 8 – Área A2 e vertentes mais escarpadas na transição para a A1 (no topo). 
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 Área 3, com cerca de 65,1 ha, desenvolve-se a nascente das áreas A1 e A2, manifestando uma 

pendente no sentido sudoeste-nordeste e declives, na sua maioria, inferiores a 6%. Verificam-se 

escassas áreas mais acentuadas, não excedendo os 12%, associadas aos talvegues sulcados 

pelas linhas de drenagem natural da água. Coincide com povoamentos florestais de pinheiro 

bravo e, sobretudo, pinheiro manso, e interferindo com áreas pouco representativas de montado 

de sobro (área que vai ser perseverada) e linhas de escorrência natural da água. Parte da área 

foi utilizada como extração de inertes; 

 Área 4, com cerca de 17,7 ha, desenvolve-se a sul das áreas A1 e A2, manifestando duas 

pendentes principais: na área mais poente a no sentido este-oeste e declive inferior a 5%, na 

restante área o declive que pode ir até 12% resultante de se tratar de uma área de cumeada 

entre duas pequenas linhas de drenagem natural. Coincide com povoamentos florestais de 

eucalipto, com alguns exemplares de pinheiro manso, pinheiro bravo e sobreiros isolados; 

 

Fotografia 9 – Área A4 (zona mais a poente; antiga extração de inertes) 

  

Fotografia 10 – Área A4 (zona mais a nascente) 

 Área 5, com cerca de 20,0 ha, desenvolve-se a poente das áreas A1 e A2, com pendente no 

sentido este-oeste com duas zonas de declive distinto separadas pelo caminho principal que 

cruza a área: uma área com declive inferior a 5%, na restante área, os declives que podem ir 

até 12%. Coincide uma área extremamente degradada, com povoamento florestal de eucalipto 

abandonado que foi dizimado por um incêndio florestal em 2017. Toda a área apresenta um 
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excesso de vegetação arbustiva (parte dela com espécies exóticas), onde se encontram ainda 

sobreiros em mau estado sanitário, parte dos quais queimados na quase totalidade do tronco, 

ainda com exemplares de pinheiro manso, pinheiro bravo. Parte da parcela está a ser utilizada 

como depósito de entulho. Junto do limite da parcela e na zona norte existem algumas áreas 

de montado que serão perseveradas. 

   

Fotografia 11 – Área A5 

 Área 6, com cerca de 9,0 ha, desenvolve-se a sul da A3, com pendente no sentido norte-sul, 

com uma zona central mais aplanada, e envolvente com declives que uma área os declives 

que podem ir até 12%. Coincide uma antiga área de extração de inertes desativada, 

destacando-se na zona com maior declive, uma área com povoamento florestal de eucalipto 

abandonado, com vegetação arbustiva muito densa, onde se identificaram alguns exemplares 

isolados de sobreiro. Parte da área apresenta solo sem vegetação. 

  

Fotografia 12 – Área A6 

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. 
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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 13 apresenta-se um exemplo do 

tipo de estrutura a instalar. 

  

Fonte: https://soltec.com/projects/ 

Fotografia 13 – 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. 
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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 14). 

 

  

Fonte: https://soltec.com/single-axis-solar-tracker/#section-sf7-bifacial-single-axis-tracker 

Fotografia 14 – 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. 

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. 
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A Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá uma potência instalada de 60 MWp, e estima-se uma 

produção média anual de energia de cerca de 123,5 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). 

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 construir. 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, proceder a abertura pontual de 

novos acessos 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 no Desenho 30 em 

anexo. 

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 seguinte, 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 15 – Ilustração da sequência da montagem dos módulos fotovoltaicos. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 16), 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 16 – 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 17) 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 17 – 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 18). 

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 18 – 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 19), 

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 19 – 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 “Muito baixa” a “Baixa”, a Capacidade de Absorção Visual 

(capacidade que a paisagem apresenta para “receber e integrar” o projeto) é maioritariamente 

“Muito elevada” a “Elevada” nas áreas A1, A2, A3 e A6, sendo “Baixa” a “Muito Baixa” nas áreas 

A4 e A5. Em termos de sensibilidade visual, o que se traduz numa sensibilidade visual “Baixa” a 

“Muito baixa”. 

 

 

Fotografia 20 – Exemplo do alcance visual de alguns 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 
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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 

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 (parte da qual constitui 

uma extração de inertes desativada). 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 21 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. 
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Fotografia 21 – Marco de légua em Casal do Canha (A); e Casal rústico de Cheganças (B). 

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; 

B 

A 
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 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. 

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. 
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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, pedreiras e de zonas 

agrícolas (culturas temporárias de sequeiro e regadio), como se pode ver na 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. 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 
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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. 

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, 

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 

situam-se 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 
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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 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. 
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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. 

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. 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. 
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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 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. 

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 PROPOSTA DE PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

A Central Solar Fotovoltaica do Carregado foi projetada tendo como suporte vários estudos preliminares 

entre os projetistas e a equipa de ambiente responsável pela elaboração do EIA, com o intuito de definir 

o layout mais favorável para a implementação das várias componentes da Central, minimizando à 

partida potenciais impactes identificados para a fase de construção e exploração. 
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A distribuição dos módulos fotovoltaicos evitou, sempre que possível, manchas com vegetação de valor 

ecológico, nomeadamente os núcleos de sobreiros, áreas adjacentes a linhas de água, localizando-os 

sempre que possível, em áreas de sensibilidade visual muito baixa ou baixa. 

A finalidade do plano proposto é a definição de uma Estrutura Verde que mantenha um continuum 

natural entre sistemas húmidos. Sendo a conectividade fundamental para a conservação da 

biodiversidade, a preservação de áreas naturais (nomeadamente os núcleos de sobreiros, vegetação 

arbustiva ou arbórea que não interfira com o projeto), a própria inclusão de cortinas arbóreas de 

espécies autóctones mantém os vínculos entre áreas e possibilita conexões fixas mesmo dentro das 

áreas do projeto.  

Por outro lado, a constituição de cortinas arbóreas em alguns locais (bem com a preservação de outras 

existentes), atenua as visibilidades para a Central. 

Em simultâneo prevê-se a recuperação da paisagem degradada pelo decorrer da obra e a 

integração/valorização do projeto, premissas asseguradas através das adequadas medidas cautelares 

e de intervenções recorrendo a elementos naturais que se enquadrem na paisagem envolvente. 

10.1 MEDIDAS DE CORRETIVAS 

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. 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 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: 
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FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 MP1 - 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; 

 MP2 - Elaboração de um Plano de Emergência, onde se preveja a atuação em caso de 

situações de risco ambiental. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

 MC1 - As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes; 

 MC2 - 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 prévia das áreas a intervencionar; 

 MC3 - Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das 

obras, e conclusão dos arranjos paisagísticos; 

 MC4 - A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser 

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

 MC5 - 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; 

 MC6 - 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. 

 MC7 - A implantação do Central Fotovoltaica deve respeitar sempre que possível a preservação 

dos exemplares de Sobreiros (Quercus suber), espécie com valor de conservação e protegida 

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

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

 MC8 - 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. 

 MC9 - Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

 MC10 - 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; 

 MC11 - Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material 

de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes; 

 MC12 - Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem 

ser armazenados em locais com características adequadas para depósito; 

 MC13 - 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; 
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 MC14 - 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; 

 MC15 - 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; 

 MC16 - 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; 

 MC17 - 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; 

 MC18 - 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; 

 MC19 - 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; 

 MC20 – Deverá proceder-se ao adequado revestimento vegetal, pela reposição de espécies 

de vegetação autóctone em todas as áreas afetadas (incluindo a zona do estaleiro), por 

plantação ou sementeira, logo que possível, sem prejuízo de introdução de outras espécies 

tradicionais e de elevado valor ecológico e paisagístico, de modo a reforçar a sua estabilidade, 

evitar a erosão e promover o enquadramento paisagístico; 

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 MC21 - 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; 

 MC22 - Implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de 

execução do projeto; 

 MC23 - Nas áreas que foram anteriormente sujeitas a extração de areias deverá ser colocada 

uma camada de terra vegetal e efetuada a sementeira com uma mistura constituída por prado 

de sequeiro gramíneo-leguminoso. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 ME1 - 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; 

 ME2 - Fazer o acompanhamento da recuperação do revestimento vegetal na zona de 

implantação dos painéis fotovoltaicos durante o primeiro ano de funcionamento do projeto, e 
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nas zonas de revestimento malsucedido promover as ações necessárias para a sua 

recuperação. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

 MD1 - 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 

 MCO1 - 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 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); 

 MCO2 - 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. 

Quadro 1 – Medidas Corretivas para cada ação ou ocorrência que induza impacte 

Ações / 
Ocorrências que 
Induzem Impacte 

Descrição dos 
Impactes mais 
significativos 

Área de 
Ocorrência 

Fase 
Prévia 

Fase Construção e Execução 

Vala de 
Cabos/Linha  

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação 

MP1 e 
MP2 

MC2/MC3/MC4/MC6/MC9/MC10/MC11/MC12/MC13/MC
15/MC16/MC17/MC18/MC19/ MC20/MC22 

Estaleiro 

Desordem no local 
da construção e 
sua envolvente, 
Desmatação e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação 

MC1/MC2/MC3/MC4/MC17/MC17/MC18/MC19/MC20/M
C21/MC22 

 

Montagem dos 
Painéis 

fotovoltaicos e 
Linha elétrica 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 

horizontais e 
verticais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

MC2/MC3/MC4/MC5/MC6/MC7/MC8/MC9/MC10/MC11/
MC12/MC13/MC15/MC16/MC27/MC18/MC19/MC20/MC2

2/MC23 

Passagem de 
maquinaria e 

acessos 

Desordem na 
envolvente, 

próximo de núcleos 
rurais 

Paisagem 
envolvente 

MC14/MC15/MC16/MC19 

Dado que a construção do projeto vai implicar o abate de um elevado número de sobreiros (foram 

contabilizados 575 sobreiros dos quais 71 se encontram secos ou decrépitos) serão executadas as 

duas medidas compensatórias previstas. Para tal apresenta-se na proposta de Plano de Estrutura 

Verde os locais onde será privilegiada a regeneração natural de sobreiros (prioritária nas áreas A5 e 
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A1) em algumas áreas assinaladas e os locais para plantação de sobreiros e outras espécies arbóreas 

e arbustivas. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente através da regeneração 

natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de sementeiras como é o caso das áreas 

destinadas aos painéis seguidores. 

Dado que a Central e respetiva linha elétrica, uma vez que se encontram projetadas numa área que 

não é sensível, nem do ponto de vista ecológico, nem do ponto de vista paisagístico, propõe-se que a 

recuperação das zonas intervencionadas seja efetuada apenas à custa do seu recobrimento com terra 

vegetal nos moldes que se definem nos pontos seguintes. 

10.2 PROPOSTA PARA O PLANO DE ESTRUTURA VERDE 

O Plano de Integração Paisagística prevê preservar a vegetação com valor ecológico e cultural; 

recuperar áreas degradas e enquadrar esteticamente o projeto na paisagem de modo promover uma 

paisagem ecologicamente equilibrada. 

Através do plano de integração paisagística, pretende-se promover: 

 a preservação da vegetação com valor ecológico e cultural; 

 o aumento de barreiras visuais, de vegetação, nas aéreas com maior acessibilidade visual; 

 a utilização de vegetação de baixo custos de manutenção, autóctone que se encontram 

associadas a outras espécies arbóreas e arbustivas;  

 a promoção da manutenção ou favorecimento da qualidade do solo nas áreas não 

impermeabilizadas dos núcleos da central. 

A estrutura verde também é importante para minimizar os impactes sobre a paisagem, durante a fase 

de exploração. A preservação dos núcleos de sobreiros identificados nas áreas de implantação do 

projeto e a descontinuidade do layout provocada pelas galerias ripícolas confere por um lado, a 

minimização dos impactes na paisagem, funcionando como barreiras visuais naturais (perimetrais) no 

caso dos núcleos nas áreas limítrofes das diferentes áreas, e interiores à central – no caso das galerias 

ripícolas e machas de vegetação a preservar. 

10.2.1 Preservação da vegetação existente 

O projeto de instalação das várias componentes da Central evitou a afetação das áreas consideradas 

de maior valor no interior da área de intervenção, que na fase de construção exigem medidas 

adequadas de proteção, bem como ações de sensibilização dos operacionais para a importância da 

sua salvaguarda – estas preexistências integram a estrutura verde existente. 
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Na área de estudo identificam-se os seguintes elementos relevantes cuja salvaguarda é fundamental 

para permitir a manutenção da identidade do local e a restituição da situação de referência aquando da 

desativação da Central:  

 linhas de água principais e galerias ripícolas associadas, tendo sido estabelecido um buffer de 

forma a preservar a vegetação existente ou para reforço através de plantações; 

 núcleos de sobreiros que incluem floresta de sobreiros, áreas bem conservadas de SAF de 

sobreiros, sobreiros em outras ocupações de solos, mas com densidade para serem considerado 

montado e ainda sobreiros isolados ou dispersos de média a grande dimensão. De realçar que 

algumas destas manchas assumem posição perimetral. 

Estas áreas foram delimitadas na Planta Geral e de Condicionamentos, de forma a garantir a sua 

integridade. 

10.2.2 Recuperação de áreas degradadas e Enquadramento Paisagístico do 

Projeto 

Conforme anteriormente preconizado, com o cumprimento das medidas propostas, serão assim criadas 

condições, que garantirão a compatibilização com os usos potenciais da área, pretendendo-se atenuar 

a artificialidade associada à instalação da Central, às atividades de exploração e desativação, em 

consonância com o estabelecido nos instrumentos de gestão territorial vigentes para a área de 

implantação do projeto. 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas as seguintes áreas: 

 Local do estaleiro; 

 Locais de depósito de materiais diversos e inertes; 

 Zonas adjacentes de novos acessos; 

 Envolvente da Subestação e das Plataformas dos Postos de Transformação; 

 Áreas definidas para a instalação de Painéis seguidores e Vala de Cabos; 

 Apoios da Linha elétrica. 

10.3 INTERVENÇÕES A EXECUTAR 

10.3.1 Ações a executar no início da Fase de Construção 

De forma a assegurar as condições necessárias a uma correta recuperação das áreas a intervir na 

Central e restantes estruturas, o Empreiteiro terá que assegurar desde o início da obra e ao longo do 

desenvolvimento da mesma a concretização de algumas medidas relacionadas com as ações de 
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desmatação e decapagem e armazenamento de terra vegetal, conforme se define nos pontos 

seguintes. 

10.3.1.1  Ações de Desmatação e Decapagem 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de desmatação e 

decapagem necessárias à execução do Projeto, podendo os mesmos ser aproveitados na fertilização 

dos solos. Excetua-se o material lenhoso, o qual deverá ser devidamente valorizado.  

As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de detritos e da 

vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea 

a remover com a decapagem. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte 

dos materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização 

ambiental. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas intervencionadas no âmbito do Projeto, ainda que possam 

ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

A decapagem das áreas de terreno a escavar ou a aterrar, que permite a obtenção da terra vegetal 

necessária às ações de recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes 

dos trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica 

e de textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno, 

compreendendo apenas a remoção de terra vegetal. 

10.3.1.2  Armazenagem de Terra Vegetal 

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

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

vegetal, em zonas planas e bem drenadas, respeitando a Planta de Condicionantes, para posterior 

utilização nas ações de recuperação. 

A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

10.3.2  Ações de Recuperação a executar após concluídos os Trabalhos de 

Construção 

No final da obra destacam-se as seguintes ações de recuperação: 
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  Limpeza das Frentes de Obra: após concluídos os trabalhos de construção civil e montagem 

de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta 

compreenderá, entre outras, a ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de 

eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não 

necessários às ações de recuperação ambienta das áreas intervencionadas.  

 Modelação de Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 

construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno 

propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de Projeto utilizando-se 

para o efeito os inertes resultantes das escavações, procurando-se estabelecer superfícies em 

perfeita ligação com o terreno natural e de forma a evitar fenómenos erosivos e a potenciar a 

instalação da vegetação. 

 Estaleiro e Áreas de Apoio à Obra: as superfícies que forem ocupadas, quando não rochosas, 

caso se encontrem compactadas, deverão ser mobilizadas até 0,30 m de profundidade, por 

meio de lavoura ou escarificação seguida de gradagem. Deverão ser previamente removidos 

materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-

venant e/ou brita. 

 Taludes: os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em rocha, 

deverão ter um declive máximo de 1:3 (v/h). Sobre eles, bem como em toda a área envolvente 

a estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser aplicada uma 

camada de terra vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de 

terraplenagem. 

 Subestação e Plataformas dos Postos de Transformação/Inversores: concluídos os trabalhos 

de construção, montagem das estruturas e do equipamento, nas zonas envolventes, deverá 

ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar o repovoamento natural 

destas áreas por vegetação autóctone. 

 Valas abertas para a instalação da rede de cabos: concluídos os trabalhos de construção, 

montagem das estruturas e do equipamento, nas zonas envolventes, deverá ser aplicada uma 

camada de terra vegetal, de forma a assegurar o repovoamento natural destas áreas pela 

vegetação autóctone. 

 Zonas localizadas: nos locais onde foram executadas fundações, sejam da estrutura do sistema 

de produção fotovoltaica, sejam da vedação a construir em torno da área de implantação da 

Central Fotovoltaica, depois das áreas estarem totalmente limpas, deverá ser aplicada uma 

camada de terra vegetal, de forma a assegurar o repovoamento natural destas áreas pela 

vegetação autóctone. 

 Espalhamento de Terra Vegetal: só se deverá proceder ao espalhamento da terra vegetal 

depois da superfície do solo se encontrar devidamente preparada. A superfície do terreno deve 
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apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 

indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 

apresentar indícios de erosão superficial. No caso de haver indícios de erosão deverá proceder-

se a uma ligeira mobilização superficial do solo, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos 

já erosionados. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada de 0,15 m. O 

espalhamento deverá ser feito manualmente ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria 

adequada. Nas zonas já recuperadas será interdita a circulação de veículos e pessoas, exceto 

para trabalhos de manutenção e conservação. Nas áreas que foram anteriormente sujeitas a 

extração de areias deverá ser colocada uma camada de terra vegetal e efetuada a 

hidrossementeira com uma mistura constituída por prado de sequeiro gramíneo-leguminoso 

que poderá ser constituída pelas espécies herbáceas: Agropyrum intermedium, Festuca 

arundinacea, Festuca rubra, Lolium multifolium, Medicago sativa, Trifolium pratensis. 

10.3.3 Cortina Arbórea na envolvente da Subestação 

Relativamente à cortina arbórea (arbustos e árvores de menor porte), esta deverá ser constituída por 

exemplares das espécies de espécies endémicas. No terreno, os exemplares deverão ser plantados 

num compasso adequado a cada espécie.  

10.3.3.1  Ações a executar para Instalação das Cortinas Arbóreas 

As cortinas arbóreas/arbustivas deverão ser implementadas segundo as diretrizes constantes no 

presente Plano. O Empreiteiro deverá ainda respeitar as condições técnicas sugeridas e assegurar o 

fornecimento de todos os materiais necessários em boas condições. Em todas as plantações não serão 

permitidas quaisquer substituições de espécies ou alteração dos compassos de plantação sugeridos. 

10.3.3.2  Abertura e preparação das covas de plantação 

Depois da marcação correta das linhas de plantação, e após identificação do respetivo plano de 

plantação, deverá proceder-se à abertura mecânica das covas, que terão profundidade e diâmetros 

adequados em função das espécies em questão (em média, 0,5 m de profundidade e 0,5 m de 

diâmetro). O fundo e os lados das covas deverão ser picados até 0,10 m para permitir uma melhor 

aderência da terra viva de enchimento. O compasso na plantação será superior a 1,0 m. 

10.3.3.3  Fertilização 

As covas de plantação deverão ser fertilizadas com estrume à razão de 0,02 m³ por cova e adubo 

composto NPK à razão de 0,1 kg por cova, os quais devem ser bem misturados com a terra viva na 

altura do enchimento da cova. 
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10.3.3.4  Plantação 

Depois das covas cheias com terra fertilizada e devidamente compactada devem abrir-se pequenas 

covas de plantação à medida do torrão. Num segundo passo, procede-se à plantação propriamente 

dita, devendo haver o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, para evitar 

problemas de asfixia radicular. Após a plantação deverá abrir-se uma pequena caldeira em torno de 

cada exemplar. A primeira rega deverá fazer-se de imediato à plantação, para melhorar a compactação 

e aderência da terra à raiz da planta. 

Sempre que haja pastoreio, caça, ou outras atividades que danifiquem as jovens plantas, torna-se 

necessário recorrer a métodos de proteção da regeneração (p. ex., protetores individuais). Nas 

manchas onde as novas plantas não surjam pode-se efetuar a sementeira ao covacho, com semente 

recolhida no local e em locais com fauna bravia recomenda-se até três bolotas por covacho, no caso 

das quercíneas. 

As linhas de água principais, ainda que torrenciais, localizadas na área de intervenção das áreas A2 

e A3 são alvo de reabilitação da vegetação que as envolve, valorizando este sistema húmido, que 

integrará a estrutura verde associada à Central Solar Fotovoltaica. Recorre-se à plantação de espécies 

de formações ripícolas onde se encontram omissas ou muito degradadas. As espécies previstas são 

as seguintes: 

 Arbutus unedo 

 Crataegus monogyna 

 Salix atrocinerea  

 Laurus nobilis 

 Salix salviifolia subsp. australis  

 Sambucus nigra 

Após a conclusão dos trabalhos de execução e montagem dos painéis fotovoltaicos será feita a 

recuperação das áreas intervencionadas e melhoramento da vegetação nas zonas adjacentes, 

nomeadamente nas áreas de estaleiro. 

A solução apresentada, privilegia a instalação de uma sementeira nas áreas para a instalação dos 

painéis, já que se trata de terrenos com declives topográficos com inclinações moderadas, fundamental 

para garantir um melhor sucesso na implementação e manutenção da cobertura vegetal. A intervenção 

prevê o restabelecimento da vegetação autóctone reforçando os corredores ecológicos naturais ao 

longo das linhas de água ou nos corredores lineares que assumem a função principal de fornecer 

barreiras visuais. 
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Para assegurar a cobertura do solo, nas áreas em que se pretende instalar os painéis seguidores e 

assegurar uma mais rápida regeneração do solo, logo após a colocação de terra viva, deverá ser 

privilegiada a sementeira de espécies de crescimento rápido, misturadas com outras de crescimento 

mais lento (plantas herbáceas típicas de prados de sequeiro), que no futuro irão substituir 

progressivamente, as anteriores. 

Quadro 2 – Listagem de espécies sugeridas para a área dos painéis. 

Nome comum 

Agrostis castellana 

Cynosorus cristatus 

Festuca Pratensis 

Lollium perenne 

Medicago sativa 

Trifolium repens 

Trifollium subterraneum 

Recomenda-se que as sementeiras sejam efetuadas feita à razão de 20 g/m2, por método tradicional, 

com recurso a semeador mecânico, nas zonas planas e de fácil acesso. De salientar que a escolha 

final das espécies deverá ser validada tendo presente a necessidade de compatibilizar o crescimento 

vegetativo com a eficiência energética que se pretende para os painéis seguidores de forma a não criar 

existirem zonas de sombra. 

Apesar da implantação ter em atenção os valores existentes, o promotor do projeto não conseguiu 

evitar o abate de sobreiros com distintos dados dendrométricos. Na impossibilidade de transplantar 

esses exemplares para as áreas das barreiras visuais proposta, propõe-se locais onde a regeneração 

natural de sobreiro deve ser assistida e promovida quer nas zonas destinadas a regeneração natural, 

quer nas cortinas arbóreas a criar no perímetro definido pelos diferentes núcleos do Projeto. 

A Estrutura Verde proposta reúne os conceitos de continuidade ecológica e funcional dos ecossistemas, 

constituindo uma rede com as barreiras visuais constituída por árvores existentes ou propostas. As 

áreas de regeneração natural e de salvaguarda da qualidade do solo, são complementares a esta 

estrutura verde, garantindo a evolução da paisagem ao encontro do seu equilíbrio.  
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Figura 4 – Barreiras de vegetação a criar e a manter. 

As zonas estratégicas para existência das barreiras de vegetação autóctone (existentes ou a criar) 

assinalam-se na proposta de Plano, e integram uma rede de espaços verdes estruturantes (sistema 

seco e húmido). Essa estrutura assume caracter de sebe de compartimentação da paisagem, integrada 

com o sistema de drenagem natural, que tal como referido por Cancela d’Abreu et al. (2004), permite a 

melhor gestão das unidades de paisagem ao garantir, por exemplo, maior biodiversidade e qualidade 

da água. 

Na seleção das espécies a utilizar foram seguidos critérios de coerência ecológica e paisagística, tendo 

em conta os parâmetros de aptidão ecológica da região (Quadro 3).  

Quadro 3 – Listagem de espécies adequadas a utilizar o Plano de Integração Paisagístico 

Nome comum Nome científica Porte 

Sobreiro Quercus suber Árvore 

Carvalho-cerquinho Quercus faginea Árvore 
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Nome comum Nome científica Porte 

Zambujeiro Olea europea var. sylvestris Árvore 

Carrasco Quercus coccifera Arbusto 

Medronheiro Arbutus unedo Árvore pequena 

Loureiro Laurus nobilis Árvore 

Sanguinho-das-sebes Rhamnus alaternus  Arbusto 

Freixo Fraxinus angustifolia Árvore 

Folhado Viburnum tinus Arbusto 

A base de seleção de espécies vegetais anteriormente definida, foi redefinida, de acordo com as 

necessidades praticas de estabilização da camada superficial, condicionada pela disponibilidade de 

terras de cobertura, considerando-se fundamental a adoção de processos de regeneração natural de 

solos, utilizando povoamentos de resinosas, com incidência nas áreas menos acidentadas, e por isso 

com menor risco de erosão hídrica. 

Na fase de exploração deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 

espécies arbustivas e arbóreas instaladas em fase de construção, garantindo-se a eficácia das medidas 

de minimização. 

As zonas a promover a regeneração natural de sobreiros são prioritárias na área A5 onde se 

abaterão mais arvores, e na A1. 
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Figura 5 – Área para regeneração e conservação de sobreiros. 

Na instalação de povoamentos florestais em encostas com declives iguais ou superiores a 5%, 

acautelar a mobilização do solo segundo as curvas de nível e a adequada armação da sua superfície. 
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Figura 6 – Sistema seco. 
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Figura 7 – Sistema húmido. 

A partir de declives médios (> 8-10%) devem haver cuidados específicos para as operações de 

mecanização, que ocorrem nas duas fases de preparação, nomeadamente no controlo da vegetação 

espontânea, e na mobilização do solo. As técnicas usadas no controlo de vegetação espontânea, 

dependem fundamentalmente, do tipo de vegetação (herbácea, arbustiva ou arbórea), o declive que 

limita a mecanização, e do tipo de solo. A mobilização do solo, está diretamente relacionada com 

características intrínsecas do solo, e declives. 

10.3.3.5  Manutenção 

Pretende-se garantir a conservação das cortinas arbóreas de acordo com o proposto, garantindo as 

características e funções para as quais foram delineadas. É necessário que se assegure um processo 
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de manutenção que permita o correto desenvolvimento da espécie vegetal sugerida ou a as espécies 

vegetais já instaladas, no caso das cortinas a preservar. 

A manutenção das cortinas arbóreas passa pela a limpeza das áreas plantadas pelo menos uma vez 

por estação do ano, compreendendo a recolha de lixos, ramos e folhas secas, etc. Inclui o tratamento 

de pragas e doenças logo que detetadas; retancha dos indivíduos mortos; fertilização geral do terreno, 

e desbaste de espécies competitivas. Sempre que se verifique o aparecimento de qualquer praga ou 

doença, deverá ser previsto de imediato o tratamento adequado. 

Em relação ao edifício da Subestação, propõe-se que seja pintado de cor verde escuro, em tom idêntico 

ao das copas do povoamento florestal em redor, com uma faixa ao nível do solo, de 1 m de altura, em 

tom idêntico ao terreno envolvente. 

10.3.3.6 Calendário de trabalhos 

De modo a que as espécies pioneiras possam aproveitar as primeiras chuvas outonais e se instalem 

devidamente no terreno, antes que ocorram quaisquer erosões, indica-se no quadro seguinte o 

calendário de trabalhos, com indicação das épocas mais favoráveis. 

Quadro 4 – Sequência das operações de revestimento vegetal 

Nome comum Época 

Recolha de sementes no campo Junho a Agosto 

Espalhamento de terra vegetal Junho a Setembro 

Sementeira Setembro a Novembro 

Plantações Novembro a Março 

Retanchas e fertilizações Janeiro a Março 

Granjeios Setembro a Outubro 

Manutenção Ao longo do ano 

Os períodos indicados, devem ser entendidos como os mais favoráveis para a realização dos trabalhos 

de revestimento vegetal, no entanto, é possível que estas operações se alarguem no tempo ou só 

sejam concretizáveis em épocas mais alargadas. 

As operações de manutenção e conservação da recuperação paisagística, prolongar-se-ão por um 

período de 2 anos após a conclusão dos trabalhos, constando as seguintes ações:  

  Rega - após a instalação da vegetação, deve ser assegurado o abastecimento de água, com a 

frequência, e na quantidade adequada à manutenção das condições de humidade, favoráveis ao 

desenvolvimento das espécies vegetais;  
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 Corte ou Ceifa - deve ser realizada, sempre que a vegetação herbácea ponha em risco o 

desenvolvimento dos arbustos, constitua risco de incêndio, ou prejudique a drenagem. Se 

necessário, deverão ser efetuados 2 ou 3 cortes por ano, durante a Primavera e no final do 

Verão;  

 Fertilização - a manutenção do nível de fertilidade deve ser assegurada com adubações 

apropriadas. A determinação do tipo de fertilização, e das quantidades a aplicar, deverá ser 

precedida por análises químicas ao solo; 

 Ressementeiras - só será necessário, caso as zonas anteriormente semeadas se encontrem 

danificadas, e/ou apresentem zonas descobertas alguns meses após a 1ª sementeira. Nesses 

casos, a ressementeira deverá ser realizada recorrendo à mesma técnica, e à mesma mistura 

de sementes;  

 Retancha - sempre que os exemplares plantados se encontrem danificados, ou com problemas 

notórios de fitossanidade, deve ser efetuada a sua substituição de forma a respeitar a 

composição original. Nessa operação deverão observar-se todos os cuidados inerentes às 

plantações;  

 Desbaste - aplicar-se-á a árvores ou arbustos recém-plantados, de forma a promover o correto 

desenvolvimento do porte, e a conservação das suas características estéticas, ao mesmo tempo 

que se facilitam as restantes operações de manutenção, nomeadamente a limpeza. 

10.4 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

Os trabalhos de recuperação ambiental das áreas intervencionadas deverão avançar à medida que os 

trabalhos de instalação da Central vão sendo concluídos, devendo, no entanto, evitar-se a colocação 

da terra vegetal de cobertura em dias com condições meteorológicas adversas a fim de minimizar os 

efeitos dos agentes erosivos. 

10.5 MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser realizados 3 inventários fitossociológicos nas áreas diretamente afetadas pelas obras e 3 

inventários em áreas controlo, contíguas a locais intervencionados. A recuperação da vegetação 

deverá ser estimada a partir de dados de composição florística e dos índices de abundância/dominância 

dos taxa inventariados no conjunto de quadrados fitossociológicos. Os parâmetros a avaliar serão os 

seguintes: 

 Composição florística;  

 Riqueza específica; 
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 Cobertura total da vegetação; 

 Cobertura e riqueza dos diferentes tipos fisionómicos (ou fitótipos); 

 Altura máxima da vegetação; 

 Presença de espécies de flora invasora. 

As amostragens deverão ser realizadas 2 vezes por ano, preferencialmente, uma durante a Primavera 

(entre abril e maio), época em que é possível identificar maior número de espécies, e outra durante o 

Verão (entre junho e julho), época em que é possível identificar a maioria das gramíneas e compostas, 

em anos alternados, de forma a cumprir-se 2 anos de amostragem (intervalados por um período de 1 

ano). 

Os inventários florísticos deverão ser realizados em quadrados de amostragem fixos com tamanho de 

2x2m. Em cada quadrado deverão ser registadas todas as espécies presentes, classificando-se cada 

uma delas quanto à sua abundância/dominância através da aplicação de um índice baseado no índice 

proposto fitossociológico Braun-Blanquet (1979). 

Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, deverá ser ainda efetuado o registo fotográfico 

do estado da vegetação em cada quadrado de amostragem. Os dados recolhidos da avaliação da 

recuperação da vegetação poderão ser alvo de um tratamento estatístico meramente exploratório, mas 

também poderão ser utilizadas outras análises estatísticas multivariadas de ordenação e/ou 

classificação. 

Os dados obtidos em cada campanha devem ser explorados e confrontados com os resultados obtidos 

nas campanhas anteriores. Através do delineamento experimental será possível avaliar se a vegetação 

se encontra a evoluir adequadamente de forma natural ou se pelo contrário será necessário intervir na 

área para facilitar a recolonização dos espaços intervencionados para implementação do Projeto. 

Eventuais medidas complementares a adotar estarão dependentes dos resultados obtidos ao longo 

das campanhas de acompanhamento. Caso ao fim de dois anos se verificar a não recuperação ou a 

recuperação deficiente da vegetação e/ou a existência de zonas erosionadas, deverão ser propostas 

medidas corretoras, que poderão passar por exemplo pela aplicação de hidrosementeiras.  

Eventuais medidas que venham a ser propostas deverão ser previamente aprovadas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, e deverão ser, igualmente, alvo de campanha de verificação de recuperação 

durante um ano, após a sua concretização. 

10.6 ACOMPANHAMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

O acompanhamento da recuperação das zonas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação 

ambiental no final da obra será efetuado por um período de 2 anos. Para a sua concretização serão 



CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO 
CARREGADO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
PLANO DE INTEGRAÇÃO 
PAISAGISTICA 
ANEXO 05 

 

 

PIP_EIA_CSF_Carregado_0 

48 

efetuadas visitas ao local do Projeto, sendo a primeira no final da obra, e as outras nos primeiros dois 

anos da fase de exploração do Parque Fotovoltaico. A reposição ou substituição das espécies, que por 

qualquer motivo, não tenham atingido o sucesso esperado, deverá ser sempre efetuada, após prévia 

avaliação das causas que motivaram a sua perda. 

Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação. 

O relatório correspondente ao final da fase de construção irá retratar a verificação geral do trabalho de 

requalificação efetuado pelo empreiteiro, e ainda incluir as bases que constituirão a situação de 

referência para a comparação com as situações futuras do estado de evolução da vegetação. Para o 

efeito, o técnico responsável pelo acompanhamento da recuperação das áreas intervencionadas que 

foram sujeitas a requalificação ambiental irá deslocar-se a todas as frentes de obra a fim de selecionar 

os locais que servirão de referência para a avaliação da recuperação posterior, e proceder aos registos 

necessários de modo a ficar detentor de uma situação de referência adequada ao fim em vista. 

Na fase de exploração, o técnico irá deslocar-se ao local do Projeto duas vezes por ano, ajustando a 

calendarização à época mais favorável para execução de inventários florísticos, mas tendo também em 

consideração o tempo que decorreu desde a conclusão dos trabalhos de requalificação. 

Nesta fase serão entregues relatórios anuais, um ao fim de 1 ano, e o outro ao fim de 2 anos. Os 

relatórios incluirão os resultados de avaliação da vegetação que permitirão aferir se esta se encontra a 

evoluir de forma natural (relativamente ao período de referência) ou se pelo contrário será necessário 

intervir em áreas específicas, de acordo com a metodologia própria. Nesses relatórios será descrita a 

evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as 

respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas, caso se justifique. 

Assim, através de opções simples que se baseiam fundamentalmente na execução de ações de 

recuperação das áreas intervencionadas, ações que favorecem a regeneração natural, procura-se 

atingir os seguintes objetivos: 

 melhorar a estrutura ecológica local promovendo a manutenção de áreas com vegetação bem 

desenvolvida, interligadas por corredores verdes (mantendo a continuidade entre o sistema 

húmido e seco); 

 valorizar a paisagem, cuja qualidade ficou diminuída pela implantação do Projeto, o que 

consequentemente contribui para a qualidade visual dos residentes nas proximidades, como dos 

visitantes; 

 garantir a manutenção da qualidade do solo. 

A modelação proposta para a área da Central, associada à permeabilidade característica dos meios 

porosos, irão contribuir para garantir as condições de escoamento naturais e um controlo eficaz da 

drenagem superficial da área, pelo que não foram previstos sistemas de drenagem específicos. Por 
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outro lado, as águas superficiais não absorvidas por infiltração, serão encaminhadas naturalmente pela 

malha de caminhos existentes. 

A proposta de Plano de Integração Paisagística apresenta-se em Anexo. 
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