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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro e do art.º 
39 do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, procedeu-se à Consulta Pública, 
procedeu-se à Consulta Pública do projeto “Central Fotovoltaica da Cerca”. 

O proponente é a Fotovoltaica, Lote A, S.A. 

 

• PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 13 de janeiro a 23 de fevereiro 
de 2021. 

 

• DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

A documentação, relativa ao processo, foi disponibilizada para consulta nos seguintes 
locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo 
o Câmara Municipal de Azambuja 
o Câmara Municipal de Alenquer  

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

• MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação da documentação, relativa ao processo, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-LVT e Câmaras Municipais de Azambuja e 
Alenquer; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
- Envio de comunicação a entidades.  
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ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 15 exposições provenientes 
das seguintes entidades e particulares: 

• Direção Geral do Território; 

• Turismo de Portugal; 

• Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

• Alambi - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de 
Alenquer; 

• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; 

• Fapas - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens; 

• Teresa Vieira; 

• Jose Carlos Rovisco Dias; 

• Maria Teresa Duarte Valente; 

• Annette Klasen; 

• Fapas - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens; 

• Paulo Jorge Galveia Lopes Claro; 

• Alberto Carneiro; 

• Ana Isabel Caramona Ouro; 

• Câmara Municipal de Azambuja (foi analisado como parecer externo no 
parecer da Comissão de Avaliação). 

A Direção-Geral do Território informa que relativamente à Rede Geodésica 
Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos que é 
constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e 
assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das 
direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Apresenta uma lista dos vértices geodésicos e as respetivas coordenadas PT 
TM06/ETRS89, existentes dentro da área de estudo abrangida pelo projeto: 

Nome Folha 

50K 

M (m) P (m) Alt. Ort 

Topo (m) 

Bemposta 30D -72177.35 -67575.91 32.43 

Charneca  30D -68843.82 -68150.04 105.52 

Paulino 30D -65867.11 -65895.67 108.35 



  

 

 

Relatório de Consulta Pública   

Central Fotovoltaica da Cerca 

5 

 

No que respeita à RNGAP, informa que dentro do limite da área de estudo do projeto 
existem as seguintes marcas de nivelamento, cuja integridade deverá ser 
preservada: 

Marca Linha-Secção Altitude. H38 (m) 

R003B 0100-0800 28.397 

R004B 0100-0800 13.046 

R007B 0100-0800 52.694 

No que diz respeito à cartografia constata que as peças desenhadas apresentam 
cartografia de base constituída por ortoimagens não oficiais e não homologadas, bem 
como levantamento fotogramétrico também não homologado violando o estabelecido 
no nº 6 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 130/2019, de 30 de agosto. 
Na análise às peças desenhadas, verifica que não se encontram representados os 
limites administrativos, nem se encontram referenciados nas respetivas legendas das 
peças. Refere, ainda, que não existe qualquer referência à Carta Administrativa 
Oficial de Portugal (CAOP). 
 
Atendendo que a área do projeto abrange três freguesias de dois concelhos distintos 
recomenda que as peças desenhadas contenham a representação dos limites 
administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda aos mesmos, bem 
como a referência à CAOP utilizada. 
Concluindo, o parecer da DGT é desfavorável devido às questões relativas à 
cartografia.  
 
O Turismo de Portugal verifica que, num buffer de aproximadamente 3 000 m à 
área de intervenção do projeto em análise há registo de dois Empreendimentos 
Turísticos (ET) existentes e de um ET com parecer favorável emitido pelo TdP, nas 
imediações das parcelas localizadas no concelho de Alenquer e de outros dois ET com 
parecer favorável emitido pelo TdP, nas imediações da parcela localizada no concelho 
de Azambuja.  
 
Menciona que o EIA em apreciação refere ter sido considerado, para efeitos de 
avaliação de potenciais impactes, designadamente ao nível do descritor paisagem, 
também, um buffer de 3000m à área do projeto, por considerar ser esse o limite a 
partir do qual a central solar fotovoltaica, a instalar, se torna impercetível. 
 
No entanto, verifica que quando são apresentadas as condicionantes ao projeto, 
dentro do tema turismo, apenas são identificados os dois ET com parecer favorável 
emitido pelo TdP, localizados no concelho de Azambuja. Não havendo qualquer 
menção aos ET existentes, anteriormente mencionados, localizados no concelho de 
Alenquer, na proximidade das parcelas afetas ao projeto integradas naquele 
concelho. 
 
Assim, não obstante, ser referido que as áreas da Central Fotovoltaica apesar de 
representarem uma grande alteração da paisagem se encontram, de um modo geral, 
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pouco expostas, fundamentalmente por se localizarem numa área, 
predominantemente, aplanada na qual existem várias barreiras visuais, tais como 
árvores ou mesmo muros e casas e de, complementarmente, ser proposto um Plano 
de Integração Paisagística, a implementar nas 3 áreas do projeto, cujo objetivo, para 
além de criar uma estrutura verde que mantenha um contínuo natural ente sistemas 
naturais, será permitir a constituição de uma cortina arbórea, de forma a atenuar 
eventuais visibilidades para a central fotovoltaica a instalar, considera que importa 
acautelar eventuais impactes negativos sobre a atividade turística existe, acima 
identificada. 
 
Para o efeito, considera fundamental que ao nível do descritor paisagem, quando é 
feita a análise da visibilidade dos painéis solares fotovoltaicos, seja considerada a 
oferta de alojamento turístico existente, bem como que seja garantido que as 
medidas de minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais como a cortina 
arbórea prevista no Pano de Integração Paisagística ou outras que se mostrem 
adequadas, tais como sejam o eventual controlo do ângulo de reflexão solar dos 
painéis em relação à orientação, garantam a qualidade visual da mesma. 
 
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, considera que devem ser 
acautelados potenciais impactes negativos sobre os empreendimentos turísticos 
existentes na envolvente próxima da Central Fotovoltaica da Cerca, bem como 
adotadas medidas de minimização, ao nível do descritor paisagem, que minimizem 
potenciais impactes negativos sobre os mesmos. 
 
A Zero refere o seguinte: 
 

1. No estudo em relação aos solos é referido que, a área do projeto da Central 
situa-se maioritariamente em área classificada com classe F – utilização não 
agrícola (florestal), com exceção da área C2, onde cerca de 71% corresponde 
a classe A. 
É preocupante que, para a instalação de uma central que vai hipotecar a 
utilização do solo por um período de 35 anos, sejam selecionadas áreas com 
solos agrícolas. 
Acresce que a intervenção com a abertura de valas para a instalação de cabos 
elétricos, abertura de caminhos com a utilização de saibro, “tout-venant” e 
implantação de subestações e outras estruturas, assim como toda a 
intervenção de desarborização, desmatação e limpeza do terreno com a 
remoção das suas camadas superficiais, assim como de futuro eventuais 
contaminações acidentais na fase de exploração, irão contribuir para a 
degradação destes solos. 

2. Relativamente a usos e ocupação do solo, é referido que na área de estudo 
predomina a classe florestal com a presença de eucalipto em 41,4% da área, 
culturas agrícolas em 23,1% da área total (quase todas elas na área C2), 
sistemas agroflorestais de Sobreiro e florestas desta espécie em 10% da área 
e florestas de pinheiro manso em 5% da área em análise. Acrescem os 
territórios artificializados em 1%, pastagens em 9,2% e matos, pauis e zonas 
húmidas, e pequenas áreas agrícolas na área restante. 
Ao nível da efetiva ocupação, não se consegue ter uma ideia clara da área em 
cada uma das categorias que verdadeiramente vai ser ocupada. 
É curioso ser mencionado no estudo que o projeto foi desenvolvido para evitar 
os usos do solo mais naturais de importância elevada, havendo uma 
concentração das infraestruturas em florestas de produção de Eucalipto 
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(50%) e de zonas agrícolas (culturas temporárias de sequeiro e regadio, com 
mais de 40%). 

3. Quanto aos instrumentos territoriais, é de referir que a metade sul da área C1 
sobrepõe-se ao corredor ecológico secundário e as áreas C2 a C3 encontram-
se em zona limítrofe desses corredores ecológicos secundários definidos no 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo. Estes 
corredores são tidos como um suporte fundamental de valores ecológicos com 
relevância regional e intermunicipal, entre outros como eixos de ligação 
transversal entre diferentes sistemas ecológicos e movimentação de espécies 
de fauna que garantem a manutenção de biodiversidade em sistemas de 
elevada produtividade agrícola e florestal. 
Relativamente à rede Complementar da Estrutura Regional de Proteção e 
Valorização Ambiental a área C1 insere-se totalmente em zona classificada 
como Paisagens Notáveis, que são áreas únicas do ponto de vista agrícola, 
silvestre, geomorfológico. É igualmente de referir que a área de estudo 
encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal de 
Lisboa e Vale do Tejo. 
No âmbito do PDM, a área C1 (Azambuja) encontra-se classificada como 
Espaços Florestais, segundo a informação apresentada fora da Mata das 
Virtudes, mas não se encontra menção à área total da Área C1 que se 
encontra classificada nesta categoria, sendo que mais à frente é referida a 
área de afetação das classes de ocupação do solo pelos painéis fotovoltaicos 
em tipologia de espécies florestais afetadas e não por categoria de área 
segundo o definido no PDM, o que poderá ser significativamente diferente. 
É de referir que a linha aérea obrigatoriamente terá de atravessar a Mata das 
Virtudes, o que será um fator acrescido de perturbação e certamente de 
fragmentação pela eventual necessidade de gestão do arvoredo que esta 
poderá implicar, mesmo que a mesma utilize um espaço já ocupado pelo 
adutor da EPAL. 
Relativamente à REN a área C1 encontra-se classificada como REN, na C2 e 
C3 somente uma parte encontra-se nesta categoria. 
Embora nas áreas de estudo existam pequenas áreas em RAN, estas foram 
excluídas como área a instalar a central. 

4. Relativamente à área de afetação das classes de ocupação do solo pelos 
painéis fotovoltaicos, é referido que nas três áreas serão afetados 103,41 ha, 
isto é, 14% da área de estudo, dos quais 53,13 % são área florestal distribuído 
por Sistemas Agroflorestais de sobreiros, eucaliptos e pinheiro bravo.  
As intervenções nas áreas previstas para a instalação dos painéis fotovoltaicos 
na essência afetarão povoamentos de eucalipto nas áreas C1 (77,6%) e C3 
(86,5%) e áreas agrícolas de regadio, embora de menor capacidade de uso 
na área C2 (99,3%).  
É necessário referir que uma ligação entre a área de estudo e a área 
efetivamente ocupada é uma variável irrelevante e que artificialmente pode 
ser modelada tendo em conta a área que se seleciona para funcionar como 
área de estudo.  
Tendo em consideração o valor de cerca de 450.000 painéis a instalar e 
segundo as dimensões dos painéis que são apresentadas no estudo, serão 
afetados cerca de 105,79 ha, enquanto o estudo refere uma afetação de 
103,41 ha, diferença que se presuma resultar de uma imprecisão do número 
de painéis que é apresentado. Comprova-se que o espaço de entrelinha não 
é tido em consideração. 
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Qualquer afetação terá obrigatoriamente de ter em consideração os painéis e 
o espaço entrelinha, dado que o mesmo irá ser alvo de recorrente gestão de 
vegetação, assim como servirá como local de passagem dos equipamentos de 
manutenção e limpeza dos referidos painéis, pelo que qualquer hipotética 
compatibilização com outras atividades é um engano.  

5. Não se encontra o valor referente à verdadeira área de implantação do 
projeto. O valor de base é sempre a área de estudo de 744 ha sobre o qual 
apresenta as áreas para cada uma das infraestruturas, mas é claro que existe 
espaço entre as diferentes infraestruturas que no presente estudo não são 
possíveis identificar. Toda a área direta e indiretamente afetada, inclusive as 
manchas de sobreiros, deverá ser contabilizada dado que a artificialização do 
espaço altera fortemente a função ecológica dos mesmos. 

6. Em termos de biodiversidade é referido que predominantemente serão 
afetadas comunidades vegetais de reduzido valor conservacionista e/ou 
ecológico, com um enfase na área de produção de eucalipto. 
Quanto às áreas de montado e floresta de sobreiro é referido que todos os 
núcleos, assim como os sobreiros dispersos bem preservados serão 
preservados, mas que os sobreiros dispersos que coincidam com a localização 
das infraestruturas serão abatidos após autorização prévia por parte do ICNF, 
estando prevista compensação em igual número de exemplares. Não existe 
qualquer garantia de que com a mobilização de solos que é necessário efetuar 
os núcleos que ficarão isolados por entre os painéis solares não irão a 
curto/médio prazo sucumbir devido a afetação da estrutura radicular, ainda 
mais, quando os mesmos serão impeditivos do máximo rendimento dos 
painéis nas imediações devido ao sombreamento. 
É referido no quadro 125 a necessidade de abate de 388 exemplares (não se 
conhecendo a dimensão), mas não coloca em consideração afetação de mais 
sobreiros com a intervenção, nomeadamente abertura de valas para colocar 
as linhas elétricas e, por outro lado, de que forma será efetivamente feito esse 
acompanhamento a longo prazo. A proposta de plantação de uma árvore por 
cada uma que é abatida e o acompanhamento durante pelo menos 10 anos, 
para uma espécie de crescimento lento, é insuficiente. Existe a necessidade 
de garantir que o número de exemplares plantados será o mesmo até aos 35 
anos de vida útil do projeto. 

7. É referido na análise da opção zero que a não construção da central implicará 
uma morte progressiva dos sobreiros pela ausência de regeneração desta 
espécie, como consequência da pressão pastoril, mas a seguir refere a 
progressão da vegetação natural para etapas superiores, com espectável 
melhoria, a longo prazo.  
Parece existir aqui um contrassenso. As considerações são altamente 
redutoras quanto à evolução da biodiversidade e serviços de ecossistema, 
assim como manutenção de atividade agrícola. Fica a ideia de que é 
francamente mais positivo ter um espaço completamente artificializado com 
painéis solares fotovoltaicos, o que não é verdade. 

8. É referido que a central não afeta terrenos em RAN, no entanto verifica-se 
que existe um conjunto de apoios que exigem a sua instalação em RAN, como 
tal, não se pode referir que a central não afeta a RAN porque toda a estrutura 
de ligação elétrica que faz parte do projeto da central é da responsabilidade 
do promotor. 
A instalação de um conjunto de linhas elétricas aéreas de Média e Muito Alta 
Tensão, são um fator de preocupação, dado que vão aumentar o já grande 
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número de linhas que abundam no território nacional, com as já comprovadas 
implicações negativas para a avifauna devido aos fenómenos de colisão. 
Sendo atravessadas áreas de RAN, áreas que certamente são visitadas por 
aves que utilizam as áreas para alimentação dada a proximidade ao rio Tejo, 
o impacto não será certamente irrelevante. E quanto a estas, não existe 
menção a medidas de mitigação para redução de colisões com a aplicação de 
boas práticas. É, contudo, apresentada a necessidade de implementar um 
plano de monitorização numa fase prévia à construção que se prolongará 
durante os primeiros anos de funcionamento da central, que não se sabe 
muito bem para que serve. 
É ainda referido que, a linha de 400 kV apresenta um troço em que é 
partilhada por este projeto e outros dois, o que permite diminuir 
substancialmente os impactes sobre a paisagem. É abusiva esta análise, dado 
que a partilha não vai de forma alguma diminuir o impacto, somente impede 
um acréscimo de impactes que poderia resultar da construção de mais uma 
ou duas linhas. 

9. É referido que relativamente à paisagem foi proposto um Plano de Integração 
Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Cerca, a implementar nas três 
áreas (C1,C2 e C3), com o objetivo de definir uma estrutura verde que 
mantenha um contínuo natural entre sistemas húmidos e que em simultâneo 
permita a constituição de uma cortina arbórea que atenue a visibilidade para 
a central. Contudo, constata-se que o mesmo se desenvolva essencialmente 
nas áreas onde existem as quercíneas, não só porque é do interesse do 
promotor atenuar o impacte visual na paisagem, mas também porque exigiria 
uma aprovação do seu corte e reconversão do espaço por parte da autoridade 
nacional para a floresta – ICNF. É positivo este tipo de intervenção, mas não 
compensa de forma alguma a perda de área florestal e agrícola resultante da 
implementação do projeto. 

10. Quanto aos impactes socioeconómicos e de saúde humana, é referido que as 
linhas projetadas não apresentam riscos para a saúde das populações na 
vizinhança das linhas, tendo um impacte positivo, considerando que a 
produção de energia por fontes renováveis será superior aos consumos totais 
dos Municípios de Alenquer e Azambuja, situação que contribui indiretamente 
para melhorar a saúde humana, por minimizar as consequência dos efeitos 
das alterações climáticas sobre a saúde (p.e. alergias, exposição a 
temperaturas muito altas e muito baixas, etc.). 
É verdade que é benéfica a substituição da produção de energia com recurso 
a combustíveis fósseis por fontes renováveis, no entanto, não significa que os 
impactes positivos sejam efetivamente significativos para a população a nível 
regional. Acresce a necessidade de se avaliar não só qual o impacto local 
decorrente da redução de área florestal, isto é, se têm impactes significativos 
tendo em consideração a prestação de serviços de ecossistema. 
Quanto aos efeitos cumulativos com outros projetos, é apresentada a Central 
Solar Fotovoltaica de Triana licenciada a 07/03/2019, que fica junto à área C3 
e a pretensão para instalação de mais duas centrais uma junto à C3 com a 
designação Carregado e outra próximo da C2 da Iberdrola. 
Considera-se que os impactes cumulativos são muito superiores aos que 
apresentados nos EIA. De forma alguma se poderá referir que os impactes 
serão pouco significativos ou só significativos, nomeadamente no que 
concerne às linhas elétricas de média e muito alta tensão que são um 
acréscimo à já vasta rede de linhas que foram instaladas de forma um pouco 
caótica. 



  

 

 

Relatório de Consulta Pública   

Central Fotovoltaica da Cerca 

10 

 

 
Concluindo, considera que é um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem 
contar com os potenciais efeitos negativos que a instalação pode induzir na 
biodiversidade local, perda de área agrícola e ainda na artificialização da paisagem, 
tendo em consideração o efeito cumulativo da instalação de mais parques solares na 
região. 
 
A ZERO considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem 
de um maior aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 

A ZERO considera contraproducentes as iniciativas que visam a substituição de 
coberto florestal, e que procure arrelvar o território de forma indiscriminada com a 
construção de megaparques solares no cumprimento de metas de produção de 
renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas com uma relevante função 
de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono, 
refúgio de biodiversidade, espaços de fruição da natureza. 
 
Por fim, refere que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio 
urbano e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades 
antrópicas, permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, 
o que permite reduzir significativamente os impactes ambientais da sua utilização e 
as perdas no transporte da energia por ela produzida.  
 
Assim, considera que aquela deverá ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica 
e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

A Alambi refere o seguinte: 

• Num curto espaço de tempo foram anunciados quatro projetos de centrais 
fotovoltaicas para a zona dos pauis de Ota e do Archino: a Central Fotovoltaica 
do Carregado, com uma área de 132ha, 72ha dos quais serão ocupados com 
infraestruras; a Central fotovoltaica da Cerca, com dois núcleos neste mesmo 
espaço, com áreas respetivamente de 200ha e de 193ha, dos quais 56ha 
ocupados com painéis; a Central Fotovoltaica da Triana, que estimamos numa 
área de cerca de 50 ha; e a Central Fotovoltaica da Iberdrola, esta com 
localização prevista para o interior do Paul de Ota, em terrenos integrados na 
Reserva Agrícola e na Reserva Ecológica Nacional, a ocupar uma área 
estimada de cerca de 280 ha.  

• Não vão ser ocupados por centrais fotovoltaicas naquela zona apenas os 
393ha correspondentes aos núcleos C2 e C3 da central fotovoltaica que o 
presente EIA analisa, mas sim 800ha.  

 

Considera que não é suficiente que seja realizado um estudo de impacte ambiental 
para cada uma daquelas quatro centrais, em separado. Deverá ser feita uma 
avaliação correta do seu impacte, tendo em conta o seu efeito cumulativo, o que 
requer um estudo integrado.  
 
Considera que o Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica da Cerca 
desvaloriza o valor ambiental dos pauis de Ota e do Archino, por défice de trabalho 
de campo.  
 
Refere que se trata de uma zona remota, com escassa presença humana e escassa 
circulação, onde existem vastas áreas de vegetação nativa, nomeadamente 
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montados de sobro, onde estão identificadas espécies como a arméria, a centaurea 
africana, o querqus broteroe, localizada nas imediações da ZPE da Reserva Natural 
do Estuário do Tejo e onde existem vastos terrenos inundáveis, entre os quais uma 
área de paul nunca drenado.  
 
A Alambi refere que identificou na zona uma grande diversidade de espécies de 
orquídeas, onde proliferam em grandes núcleos populacionais.  
 
Refere que o EIA não faz qualquer referência a estes núcleos, e, como tal, não prevê 
qualquer medida para a sua preservação. Embora seja uma zona sem estatuto de 
proteção, é uma zona da maior importância para a preservação da vida selvagem 
que, para além de constituir habitat, é identificada em estudos como o PROT OVT 
como corredor para a avifauna entre o rio Tejo, a Serra de Ota, e a Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto. Assim, o transporte da energia ali produzida, 
assume particular acuidade, já que importa avaliar não apenas as linhas de uma 
central, mas o efeito cumulativo das linhas de transporte de energia das quatro 
centrais no seu conjunto. Receia que a eficiência ecológica do corredor para a 
avifauna identificado pelo PROT EVT, seja diminuído pela ocupação da zona por linhas 
aéreas de transporte de energia.  
 

Refere que não é a primeira vez que aquela zona é objeto de estudos tendo por 
finalidade a elaboração de EIA. Quando há cerca de 20 anos se pretendeu construir 
o Novo Aeroporto de Lisboa naqueles mesmos terrenos, o Estudo de Impacte 
Ambiental então realizado, identificou a presença de uma planta rara, em vias de 
extinção: a leuzea longifolea (EIA NAER Ota, RNT, pág. 17). A presença daquela 
planta, considerada como de elevado estatuto de proteção, justificou que a pretérita 
localização do NAER naqueles terrenos fosse avaliada com «impactes negativos, de 
elevada magnitude e irreversíveis».  

Informa, ainda, que a descoberta de um núcleo de leuzea longifolea em Azabucho, 
freguesia de Pousos no concelho de Leiria, valeu que ali fosse constituída pela 
Quercus uma micro reserva para a sua proteção. Manifesta surpresa que o presente 
EIA não faça qualquer referência aquela planta, nem sequer como de previsível 
ocorrência, quando já foi referenciada em estudo anterior, o que leva a questionar 
os trabalhos de campo realizados. 

Refere que a transição energética constitui um fator essencial para o combate às 
alterações climáticas. No entanto, considera que a substituição de fontes energéticas 
emissoras de carbono, por fontes limpas, como a energia fotovoltaica, deve obedecer 
a critérios de localização das centrais que não tenham como fator essencial a 
proximidade a infraestruturas de distribuição. Refere que as centrais fotovoltaicas 
são infraestruturas fundamentais, mas ocupam grandes espaços, pelo que a 
magnitude do seu impacte sobre a biodiversidade e sobre os solos agrícolas, não 
pode deixar de ser encarada como de grande importância.  
 

Considera que o controlo das alterações climáticas provocadas pelo efeito de estufa 
decorrente das atividades humanas não é o único desafio a que a nossa civilização 
tem de responder; é também necessário conter perdas de biodiversidade em curso 
que têm sido avaliadas como uma sexta extinção em massa, bem como acautelar a 
segurança alimentar de uma população crescente, quando as oscilações climáticas 
constituem já uma ameaça à produtividade agrícola. Refere que a vida selvagem não 
provocou as alterações climáticas, pelo que não parece razoável que, ao que dela 
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resta, sejam imputados mais sacrifícios, assim como não parece razoável trocar solos 
agrícolas por energias limpas.  
 
Não considera suficiente a preservação apenas dos solos agrícolas integrados na RAN, 
mas encara como necessária também a preservação de outros solos com boas 
aptidões agrícolas, nomeadamente solos com pequenos declives que sejam 
irrigáveis, como alguns dos solos em presença, nomeadamente os do núcleo C2, que 
têm sido cultivados em regime de regadio.  

Assim, considera problemática a instalação daquele tipo de infraestruturas naquela 
zona.  

A SPEA considera que a construção de campos de grande dimensão de painéis 
fotovoltaicos em área da REN ou RAN deve ser fortemente limitada, ou mesmo 
noutras áreas que possam ser relevantes para a biodiversidade, como neste caso 
específico da várzea da Ota, uma área agrícola de elevada produtividade.  

Considera que se trata de uma transformação significativa de uso do solo, com forte 
impacto na paisagem, mas que sobretudo implica a perda de habitat de nidificação e 
alimentação, para inúmeras espécies de aves, incluindo aves de rapina que nidificam 
na área florestal envolvente e utilizam a área para caçar (e.g., milhafre-preto, águia-
de-asa-redonda, águia-sapeira, açor, águia-cobreira, águia-calçada). 

Refere que a construção de centrais fotovoltaicas de grande dimensão em áreas 
florestais e agrícolas tem ainda outros impactes económicos e ambientais que têm 
de ser avaliados de forma estratégica, tais como:  
 

• Anulação de investimentos públicos avultados já realizados - Áreas florestais 
como a C1 do presente estudo, beneficiaram de projetos de florestação de 
terras agrícolas financiados durante 20 anos a fundo perdido pelos sucessivos 
programas de desenvolvimento rural. De forma idêntica as áreas agrícolas C2 
do presente estudo beneficiaram de apoios públicos para a instalação de 
equipamentos e redes de rega e outros no âmbito da PAC durante os últimos 
30 anos. Estes investimentos públicos de milhões de euros serão anulados e 
desperdiçados por uma mudança do uso do solo decidida sem qualquer critério 
estratégico de interesse público; 

 

• Alterações indiretas de uso do solo – O uso de terrenos agrícolas para outros 
fins, com alteração definitiva do uso do solo, vai provocar o aumento da 
necessidade de área agrícola, e promover a alteração do uso do solo para fins 
agrícolas noutros locais. A nível estratégico e nacional a supressão de área 
agrícola em solos de qualidade com acesso à água, como C2 no presente 
estudo, vai provocar a necessidade de transformação de área florestal em 
área agrícola ou de sequeiro em regadio noutros locais do território. Este é 
um fenómeno estudado e conhecido noutros países da Europa;  
 

• Atropelo grave das normas de Ordenamento do Território – A produção de 
energia elétrica por centrais fotovoltaicas, pela alteração do uso do solo que 
acarreta é uma atividade industrial. Por conseguinte a localização da central 
em análise deverá obedecer às normas dos Planos Diretores Municipais, que 
poderão ser revistos, mas têm obrigatoriamente de respeitar a coerência 
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territorial. Não podem ser colocados em qualquer lado no meio da paisagem 
rural, mas sim dentro das zonas industriais e nas imediações de zonas 
industriais e periurbanas. Refere que o referido procedimento não avaliado 
estrategicamente e não planeado territorialmente contribui para uma 
fragmentação desordenada do território, com todas as consequências 
ambientais e sociais que daí advêm.  

 
A SPEA considera, ainda que, face à recente e evidente proliferação de projetos de 
centrais fotovoltaicas na região (concelho da Azambuja e concelhos limítrofes), a 
aprovação daquele tipo projetos deveria merecer especial atenção, e despoletar um 
plano integrado para o desenvolvimento e implantação dos projetos de energia 
fotovoltaica, assim como uma avaliação ambiental estratégica, para uma melhor 
implementação do setor no território nacional.  
 
Concluindo, a SPEA refere que não pode dar parecer positivo a qualquer projeto de 
Central Fotovoltaica que não esteja enquadrada num plano integrado para aquele 
sector e num processo de Avaliação Ambiental Estratégica. 
 
A SPEA solicita, ainda, que o parecer da Comissão de avaliação indique claramente 
as lacunas constantes do presente EIA e que, em consequência, sejam reformulados 
os seguintes aspetos:  
 

• a caracterização adequada da situação de referência das espécies de avifauna 
que ocorrem nos períodos migratórios e invernais;  

• a identificação dos impactes cumulativos, diretos e indiretos, considerando 
todas as centrais solares implementadas ou em fase de implementação na 
região, assim como oriundos da transformação de uso do solo;  

• a identificação de medidas de minimização para evitar a colisão e electrocução 
de aves, sobretudo em áreas onde espécies suscetíveis de ser impactadas 
possam ocorrer em números elevados.  

 

Face ao exposto a SPEA considera que a APA deverá emitir uma Declaração de 
Impacte Desfavorável ao projeto em avaliação. 
 

A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 
manifesta a sua enorme preocupação pelo impacte no território dos inúmeros 
projetos de centrais fotovoltaicas em consulta pública, cuja área se totaliza em mais 
de 2.500 hectares (considerando as Centrais Fotovoltaicas de Rio Maior e de Torre 
Bela).  

Refere que todos os EIA são unânimes na conclusão de efeitos nulos ou 
negligenciáveis para o território, a paisagem, a biodiversidade e as áreas protegidas, 
conclusão que, em alguns casos pode ser aceitável, mas noutros é muito discutível.  

Acresce o efeito cumulativo de todas as centrais concessionadas ou em vias de 
concessão, cuja área total é muito superior à acima indicada, para o que basta 
adicionar as centrais já instaladas (só a Central Solar Fotovoltaica de Amareleja 
ocupa 250 ha) e as muitas em fase de projeto.  
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A FAPAS considera necessário elaborar previamente um estudo estratégico a nível 
nacional, sobre a instalação de centrais fotovoltaicas. 

Face ao exposto, refere que embora seja favorável às energias alternativas, pelas 
razões acima expostas discorda do projeto em análise.   

Teresa Vieira, Annette Klasen e Paulo Jorge Galveia Lopes Claro manifestam-
se contra o projeto em avaliação pelos impactes causados em zonas florestais e na 
ecologia (destruição de habitats). 

José Carlos Rovisco Dias manifesta-se contra o projeto em análise pelos seguintes 
motivos: 

• O projeto em avaliação, situa-se entre duas localidades (Casais da Lagoa e 
Virtudes) e a escassos metros de zona urbana; 

• A instalação situa-se a menos de 50 metros da Estrada Nacional Nº 3;  
• Situa-se a menos de 200 metros de zona urbana/habitações da localidade de 

Casais da Lagoa;  
• Fica situada a menos de 500 metros de uma Urbanização e da localidade de 

Virtudes; 
• Destruição de Zona Florestal e Fauna; 
• Abate de dezenas de sobreiros (espécie protegida) onde o abate é proibido. 

(na Urbanização das Virtudes, existem lotes de terreno que possuem um 
sobreiro e não é permitido o corte para construção); 

• Destruição de terreno agrícola (produtivo) que possui atualmente criação de 
gado (bovino); 

• Destruição de paisagem. 

Refere que é a favor de energias renováveis, mas fora de zonas habitacionais, o que 
não ocorre no presente projeto.  

Refere que a localidade de Virtudes, nos últimos anos já tem perdido bastante 
qualidade de vida com existência de uma lixeira (Triaza) a menos de 2 km.  

Maria Teresa Duarte Valente manifesta-se contra o projeto em avaliação por 
considerar que existe falta de informação quanto aos impactes na vida da população. 

Ana Isabel Caramona Ouro manifesta-se contra o projeto em avaliação pela 
destruição de floresta causada. 

Solicita, ainda, que todas as linhas de AT sejam enterradas e não só a do troço mais 
pequeno, pois a localização junto à EN3 pode afetar a segurança dos automobilistas. 

Alberto Carneiro manifesta-se a favor do projeto pelos impactes positivos no que 
diz respeito à utilização de energias renováveis. 
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Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 
                      da “Central Fotovoltaica da Cerca" – AIA 3374   
                       Promotor: Fotovoltaica Lote A, S.A 

                                   
 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/1154[DVO/DEOT/SG], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       

                                               
 

Em anexo: O mencionado 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal 
Ap. 7585 
2610-124   AMADORA 

 

 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º 2021.I.1154 [DVO/DEOT/SG] 
 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central 
Fotovoltaica da Cerca" – AIA 3374 
Proc. n.º: 14.01.14/707 
Promotor: Fotovoltaica Lote A, S.A 
 
 
 
Visto. Concordo. Considera-se que deverão ser acautelados os aspetos mencionados no 
despacho da sr.ª Diretora de Departamento, no sentido de salvaguardar que as medidas de 
minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais como a cortina arbórea prevista no 
Pano de Integração Paisagística ou outras que se mostrem adequadas, tais como o eventual 
controlo do ângulo de reflexão solar dos painéis em relação à orientação, garantam a 
qualidade visual a partir dos empreendimentos turísticos existentes na envolvente. 
 
Mais proponho comunicação do presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via 
portal PARTICIPA. 
 
  
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
 

 
08.02.2021 
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Informação de serviço n.º INT/2021/1154 [DVO/DEOT/SG] 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central 
Fotovoltaica da Cerca" – AIA 3374 
Proc. n.º: 14.01.14/707 
Promotor: Fotovoltaica Lote A, S.A 
__________________________________________________________________ 
 

Concordando com a análise e apreciação efetuadas do EIA supra referenciado, releva-se que, 
ao nível do descritor paisagem, a análise da visibilidade dos painéis solares fotovoltaicos 
deverá considerar a oferta de alojamento turístico existente, bem como assegurar que as 
medidas de minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais como a cortina arbórea 
prevista no Pano de Integração Paisagística ou outras que se mostrem adequadas, tais como 
o eventual controlo do ângulo de reflexão solar dos painéis em relação à orientação, 
garantam a qualidade visual a partir dos empreendimentos turísticos existentes na 
envolvente. 
 
Mais proponho comunicação do presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via 
portal PARTICIPA. 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
08.02.2021 
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Informação de serviço n.º INT/2021/1154 [DVO/DEOT/SG] 
05/02/2021 

Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central Fotovoltaica 
da Cerca" – AIA 3374 
(Proc. n.º 14.01.14/707)   

Promotor: Fotovoltaica Lote A, S.A. 
 

 

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P.(TdP), através 
de email - ofício n.º S001199-202101-DCOM.DCA, com o n.º de entrada neste Instituto ENT/2021/854, de 
12/01/2021, que se encontra a decorrer, entre 13 de janeiro e 23 de fevereiro de 2021, a consulta pública 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “Central Fotovoltaica da Cerca”. 

O presente parecer analisa o EIA mencionado em epígrafe, em fase de Projeto de Execução, tendo por 
base os elementos disponibilizados no Portal Participa. 

No âmbito deste projeto, nos termos da ENT/2020/4876, de 03.03.2020, foi solicitada, ao TdP, 
informação, do domínio do turismo, sobre eventuais condicionantes, resultantes da mesma. Em resposta 
ao solicitado, o TdP informou – SAI/2020/3361, de 04.03.2020 – que a informação existente estava 
disponível no website do Turismo de Portugal, através da aplicação SIGTUR, que consiste num sistema de 
informação geográfica da oferta turística na web. 

 

II – DESCRIÇÃO e APRECIAÇÃO 

O EIA em apreciação incide sobre a Central Fotovoltaica da Cerca, que se pretende que venha a ter uma 
potência de ligação à rede de 142 MVA e uma potência instalada de 200 MWp, e respetiva Linha Elétrica 
associada (400 kV). 

A área de implantação do projeto encontra-se distribuída por três zonas separadas geograficamente. Duas 
delas muito próximas, a apenas cerca de 700 m de distância entre elas, localizando-se no concelho de 
Alenquer (Freguesia da Ota e União de freguesias de Alenquer, Santo Estevão e Triana), sendo que a 
terceira área se localiza, sensivelmente, 10 Km a nordeste, no concelho de Azambuja (freguesia de Aveiras 
de Baixo). 

Tendo como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, a 
energia solar, a Central Fotovoltaica da Cerca, cuja construção terá uma duração máxima de 15 meses e 
uma vida útil de funcionamento de 35 anos, enquadra-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo 
Governo, nomeadamente no que diz respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” e, 
consecutivamente, contribuirá para a persecução dos objetivos assumidos pelo Estado Português no 
âmbito do Protocolo de Quioto e dos acordos que lhe seguiram. 

Na sequência de consulta efetuada ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo – SIGTUR 
(https://sigtur.turismodeportugal.pt)1  – verifica-se que, num buffer de aproximadamente 3 000 m à área 
de intervenção do projeto há registo de 2 Empreendimentos Turísticos (ET) existentes e de 1 ET com 
parecer favorável emitido pelo TdP, nas imediações das parcelas localizadas no concelho de Alenquer e de 
outros 2 ET com parecer favorável emitido pelo TdP, nas imediações da parcela localizada no concelho de 
Azambuja. Os ET existentes, localizados nas imediações das parcelas integradas no concelho de Alenquer, 
correspondem a 1 Casa de Campo com uma capacidade de 27 camas distribuídas por 14 unidades de 
alojamento (UA) e a 1 Empreendimento de Agroturismo, com uma capacidade de 14 camas distribuídas 
por 7 UA. Os ET com parecer favorável emitido pelo TdP correspondem, no caso dos identificados nas 
imediações da parcela localizada no concelho de Azambuja, a 2 Hotéis Rurais, de 3* e 4*, que em conjunto 
têm uma capacidade de alojamento de 119 camas distribuídas por 65 UA e, no caso do identificado nas 
imediações das parcelas localizadas no concelho de Alenquer, a 1 Hotel 4* com 196 camas distribuídas por 
98 UA. (Fig.1) 

 

 
1 Sistema de Informação Geográfica da oferta turística na web, a partir da qual poderá ser obtida informação 
georreferenciada sobre vários temas de negócio do turismo 
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Et Existentes ET com parecer favorável do TdP 

Fig.1  – Empreendimentos Turísticos existentes e/ ou com parecer favorável emitido pelo TdP, na área de intervenção do 
Projeto (buffer de 3 000 m) 

 

O EIA em apreciação refere ter sido considerado, para efeitos de avaliação de potenciais impactes, 
designadamente ao nível do descritor paisagem, também, um buffer de 3000m à área do projeto, por 
considerar ser esse o limite a partir do qual a central solar fotovoltaica, a instalar, se torna impercetível. 

Verifica-se, contudo, que quando são apresentadas as condicionantes ao projeto, dentro do tema turismo, 
apenas são identificados os 2 ET com parecer favorável emitido pelo TdP, localizados no concelho de 
Azambuja. Não havendo qualquer menção aos ET existentes, anteriormente mencionados (Fig. 1), 
localizados no concelho de Alenquer, na proximidade das parcelas afetas ao projeto integradas naquele 
concelho. 

Assim, não obstante, ser referido que as áreas da Central Fotovoltaica apesar de representarem uma 
grande alteração da paisagem se encontram, de um modo geral, pouco expostas, fundamentalmente por 
se localizarem numa área, predominantemente, aplanada na qual existem várias barreiras visuais, tais 
como árvores ou mesmo muros e casas e de, complementarmente, ser proposto um Plano de Integração 
Paisagística, a implementar nas 3 áreas do projeto, cujo objetivo, para além de criar uma estrutura verde 
que mantenha um contínuo natural ente sistemas naturais, será permitir a constituição de uma cortina 
arbórea, de forma a atenuar eventuais visibilidades para a central fotovoltaica a instalar, considera-se que 
importa acautelar eventuais impactes negativos sobre a atividade turística existe, acima identificada. 

Para o efeito, considera-se fundamental que ao nível do descritor paisagem, quando é feita a análise da 
visibilidade  dos painéis solares fotovoltaicos, seja considerada a oferta de alojamento turístico existente, 
bem como que seja garantido que as medidas de minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais 
como a cortina arbórea prevista no Pano de Integração Paisagística ou outras que se mostrem adequadas, 
tais como sejam o eventual controlo do ângulo de reflexão solar dos painéis em relação à orientação, 
garantam a qualidade visual da mesma.  
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III - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, considera-se que devem ser acautelados potenciais 
impactes negativos sobre os empreendimentos turísticos existentes na envolvente próxima da Central 
Fotovoltaica da Cerca, bem como adotadas medidas de minimização, ao nível do descritor paisagem, que 
minimizem potenciais impactes negativos sobre os mesmos. 

Propõe a comunicação da presente informação de serviço à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

À consideração superior, 

 

05/02/2021

X Susana Grácio
Susana Grácio

Assinado por: SUSANA ISABEL MENDES DA SILVA GRÁCIO  
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Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execução 
da Central Fotovoltaica da Cerca 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo 
ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execução da Central Fotovoltaica da Cerca, 
incluindo o estudo das respetivas linhas elétricas e subestação 60/400kV de Vila Nova da 
Rainha. 

Enquadramento 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca (142 MVA ligação à rede) e uma potência 
instalada de 200 MWp, encontra-se localizada nas freguesias de Ota e União de freguesias 
de Alenquer (Santo Estevão e Triana), concelho de Alenquer e freguesia de Aveiras de 
baixo, concelho de Azambuja, distribuídas por três áreas duas das quais distam 700 metros 
uma da outra(Alenquer, C2 e C3) e a outra dista 10 km (Azambuja, C1).  Estima-se que 
produza cerca de 388.208 MWh/ano. 

A Central Fotovoltaica de Cerca abrange uma área de estudo de aproximadamente 744 ha, 
correspondendo a área de implementação que não conseguimos identificar com os dados 
apresentados. 

Para ligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público (RESP), serão construídas uma linha 
aérea de 400 kV com um comprimento de 4,8 km, duas linhas aéreas de 60 kV com um 
cumprimento total de 16,1 km para ligar a área C1 e C2, e uma linha aérea de 30 kV com 
0,9 km e uma linha subterrânea de 2,7 km para ligar a área C2 e C3,  

O Proponente deste Projeto é a empresa Fotovoltaica Lote A, S.A. 

Análise das principais questões críticas 

O Estudo de Incidências Ambientais mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo 
que sobre o mesmo há a tecer as seguintes considerações: 

Ponto um – No estudo em relação aos solos é referido que, a área do projeto da Central 
situa-se maioritariamente em área classificada com classe F – utilização não agrícola 
(florestal), com exceção da área C2, onde cerca de 71% corresponde a classe A. 

É preocupante que, para a instalação de uma central que vai hipotecar a utilização do solo 
por um período de 35 anos, sejam selecionadas áreas com solos agrícolas.  

Acresce que a intervenção com a abertura de valas para a instalação de cabos elétricos, 
abertura de caminhos com a utilização de saibro, “tout-venant” e implantação de 
subestações e outras estruturas, assim como toda a intervenção de desarborização, 
desmatação e limpeza do terreno com a remoção das suas camadas superficiais, assim 
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como de futuro eventuais contaminações acidentais na fase de exploração, irão contribuir 
para a degradação destes solos. 

Ponto dois – Relativamente a usos e ocupação do solo, é referido que na área de estudo 
predomina a classe florestal com a presença de eucalipto em 41,4% da área, culturas 
agrícolas em 23,1% da área total (quase todas elas na área C2), sistemas agroflorestais de 
Sobreiro e florestas desta espécie em 10% da área e florestas de pinheiro manso em 5% da 
área em análise. Acrescem os territórios artificializados em 1%, pastagens em 9,2% e matos, 
pauis e zonas húmidas, e pequenas áreas agrícolas na área restante. 

Ao nível da efetiva ocupação, não conseguimos ter uma ideia clara da área em cada uma 
das categorias que verdadeiramente vai ser ocupada, tal como é referido mais adiante. 

É caricato mencionarem no estudo que o projeto foi desenvolvido para evitar os usos do 
solo mais naturais de importância elevada, havendo uma concentração das infraestruturas 
em florestas de produção de Eucalipto (50%) e de zonas agrícolas (culturas temporárias de 
sequeiro e regadio, com mais de 40%).  

Ponto três – Quanto aos instrumentos territoriais, é de referir que a metade sul da área 
C1 sobrepõe-se ao corredor ecológico secundário e as áreas C2 a C3 encontram-se em zona 
limítrofe desses corredores ecológicos secundários definidos no Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo. Estes são corredores são tidos como 
um suporte fundamental de valores ecológicos com relevância regional e intermunicipal, 
entre outros como eixos de ligação transversal entre diferentes sistemas ecológicos e 
movimentação de espécies de fauna que garantem a manutenção de biodiversidade em 
sistemas de elevada produtividade agrícola e florestal. 

Relativamente à rede Complementar da Estrutura regional de Proteção e Valorização 
Ambiental a área C1 insere-se totalmente em zona classificada como Paisagens Notáveis, 
que são áreas únicas do ponto de vista agrícola, silvestre, geomorfológico. É igualmente 
de referir que a área de estudo encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento 
Florestal de Lisboa e Vale do Tejo. 

No âmbito do PDM, a área C1 (Azambuja) encontra-se classificada como Espaços Florestais, 
segundo a informação apresentada fora da Mata das Virtudes, mas não encontramos 
menção à área total da Área C1 que se encontra classificada nesta categoria, sendo que 
mais adiante é referida a área de afetação das classes de ocupação do solo pelos painéis 
fotovoltaicos em tipologia de espécies florestais afetadas e não por categoria de área 
segundo o definido no PDM, o que poderá ser significativamente diferente. 

É de referir que a linha aérea obrigatoriamente terá de atravessar a Mata das Virtudes, o 
que será um fator acrescido de perturbação e certamente de fragmentação pela eventual 
necessidade de gestão do arvoredo que esta poderá implicar, mesmo que a mesma utilize 
um espaço já ocupado pelo adutor da EPAL. 

Relativamente à REN a área C1 encontra-se classificada como REN na C2 e C3 somente uma 
parte encontra-se nesta categoria. 
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Embora nas áreas de estudo existam pequenas áreas em RAN, estas foram excluídas como 
área a instalar a central. 

Ponto quatro – Relativamente à área de afetação das classes de ocupação do solo pelos 
painéis fotovoltaicos, é referido que nas três áreas serão afetados 103,41 ha, isto é, 14% 
da área de estudo, dos quais 53,13 % são área florestal distribuído por Sistemas 
Agroflorestais de sobreiros, eucaliptos e pinheiro bravo. 

As intervenções nas áreas previstas para a instalação dos painéis fotovoltaicos na essência 
afetarão povoamentos de eucalipto nas áreas C1 (77,6%) e C3 (86,5%) e áreas agrícolas de 
regadio, embora de menor capacidade de uso na área C2 (99,3%). 

É necessário referir que uma ligação entre a área de estudo e a área efetivamente ocupada 
é uma variável irrelevante e que artificialmente pode ser modelada tendo em conta a área 
que se seleciona para funcionar como área de estudo. Por outro, não se compreende esta 
insistência nos EIA para a instalação de parque solares, que apresentam de forma isolada 
a área que é afetada pelos painéis numa vista aérea, sem ter em consideração a entrelinha. 
Tendo em consideração o valor de cerca de 450.000 painéis a instalar e segundo as 
dimensões dos painéis que são apresentadas no estudo, serão afetados cerca de 105,79 ha, 
enquanto que o estudo refere uma afetação de 103,41 ha, diferença que se presuma 
resultar de uma imprecisão do número de painéis que é apresentado. Comprova-se que o 
espaço de entrelinha não é tido em consideração. 

Qual quer afetação terá obrigatoriamente de ter em consideração os painéis e o espaço 
entrelinha, dado que o mesmo irá ser alvo de recorrente gestão de vegetação, assim como 
servirá como local de passagem dos equipamentos de manutenção e limpeza dos referidos 
painéis, pelo que qualquer hipotética compatibilização com outras atividades é uma 
completa falácia. 

Ponto quatro – Curiosamente não encontramos o valor referente à verdadeira área de 
implantação do projeto. O valor de base é sempre a área de estudo de 744 ha sobre o qual 
apresenta as áreas para cada uma das infraestruturas, mas é claro que existe espaço de 
manobra entre as diferentes infraestruturas que no presente estudo que não são possíveis 
identificar. Toda a área direta e indiretamente afetada, inclusive as manchas de sobreiros, 
deverá ser contabilizada dado que a artificialização do espaço altera fortemente a função 
ecológica dos mesmos. 

Ponto cinco – Em termos de biodiversidade é referido que predominantemente serão 
afetadas comunidades vegetais de reduzido valor conservacionista e/ou ecológico, com um 
enfase na área de produção de eucalipto.  

Quanto às áreas de montado e floresta de sobreiro é referido que todos os núcleos, assim 
como os sobreiros dispersos bem preservados serão preservados, mas que os sobreiros 
dispersos que coincidam com a localização das infraestruturas serão abatidos após 
autorização prévia por parte do ICNF, estando prevista compensação em igual número de 
exemplares. Não existe qualquer garantia de que com a mobilização de solos que é 
necessário efetuar os núcleos que ficarão isolados por entre o mar de painéis solares não 
vão a curto/médio prazo sucumbir devido a afetação da estrutura radicular, ainda mais, 
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quando os mesmos serão impeditivos do máximo rendimento dos painéis nas imediações 
devido ao sombreamento. 

É referido no quadro 125 a necessidade de abate de 388 exemplares (não se conhecendo a 
dimensão), mas não coloca em consideração afetação de mais sobreiros com a intervenção, 
nomeadamente abertura de valar para colocar as linhas elétricas e, por outro lado, de que 
forma será efetivamente feito esse acompanhamento a longo prazo. A proposta de 
plantação de uma árvore por cada uma que é abatida e o acompanhamento durante pelo 
menos 10 anos, para uma espécie de crescimento lento, é deveras insuficiente. Pensar que 
a simples plantação vai compensar o carbono acumulado em árvores com décadas de 
existência é um completo absurdo, pelo que existe a necessidade de garantir que o número 
de exemplares plantados será o mesmo até aos 35 anos de vida útil do projeto. 

Ponto seis – É referido na análise da opção zero que a não construção da central implicará 
uma morte progressiva dos sobreiros pela ausência de regeneração desta espécie, como 
consequência da pressão pastoril, mas a seguir fala de progressão sucessional da vegetação 
natural para etapas superiores, com espectável melhoria, a longo prazo. Do estado de 
conservação da vegetação destes locais. 

Parece-nos existir aqui um contrassenso. Acresce as considerações são altamente redutoras 
quanto à evolução da biodiversidade e serviços de ecossistema, assim como manutenção 
de atividade agrícola. Fica a ideia de que é francamente mais positivo ter um espaço 
completamente artificializado com painéis solares fotovoltaicos, o que não é verdade. 

Ponto sete – É referido que a central não afeta terrenos em RAN, mas é curioso verificar 
que existe um conjunto de apoios que exigem a sua instalação em RAN, como tal de forma 
alguma se poderá dizer que a central não afeta a RAN porque toda a estrutura de ligação 
elétrica faz parte do projeto da central e é da responsabilidade do promotor. 

A instalação de um conjunto de linhas elétricas aéreas de Média e Muito Alta Tensão, são 
um fator de preocupação, dado que vão aumentar o já grande emaranhado de linhas que 
abundam em território nacional, com a já comprovadas implicações negativas para a 
avifauna devido aos fenómenos de colisão. 

Sendo atravessadas áreas de RAN, áreas que certamente são visitadas por aves que utilizam 
as áreas para alimentação dada a proximidade ao rio Tejo, o impacto não será certamente 
irrelevante. E quanto a estas, não existe menção a medidas de mitigação para redução de 
colisões com a aplicação de boas práticas. É, contudo, apresentada a necessidade de 
implementar um plano de monitorização numa fase prévia à construção que se prolongará 
durante os primeiros anos de funcionamento da central, que não se sabe muito bem para 
que serve. 

É ainda referido que, a linha de 400 kV apresenta um troço em que é partilhada por este 
projeto e outros dois, o que permite diminuir substancialmente os impactes sobre a 
paisagem. É abusiva esta análise, dado que a patilha não vai de forma alguma diminuir o 
impacto, somente impede um acréscimo de impactes que poderia resultar da construção 
de mais uma ou duas linhas. 

Ponto oito – É referido que relativamente à paisagem foi proposto um Plano de Integração 
Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Cerca, a implementar nas três áreas (C1,C2 e 
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C3, com o objetivo de definir uma estrutura verde que mantenha um contínuo natural 
entre sistemas húmidos e que em simultâneo permita a constituição de uma cortina arbórea 
que atenue a visibilidade para a central. Contudo, constata-se que o mesmo desenvolve-
se essencialmente nas áreas onde existem as quercíneas, não só porque é do interesse do 
promotor atenuar o impacte visual na paisagem, mas também porque exigiria uma 
aprovação do seu corte e reconversão do espaço por parte da autoridade nacional para a 
floresta – ICNF. É positivo este tipo de intervenção, mas não compensa de forma alguma a 
perda de área florestal e agrícola resultante da implementação do projeto. 

Ponto nove – Quanto aos impactes socioeconómicos e de saúde humana, é referido que as 
linhas projetadas não apresentam riscos para a saúde das populações na vizinhança das 
linhas, tendo um impacte positivo, considerando que a produção de energia por fontes 
renováveis será superior aos consumos totais dos Municípios de Alenquer e Azambuja, 
situação que contribui indiretamente para melhorar a saúde humana, por minimizar as 
consequência dos efeitos da alterações climáticas sobre a saúde (p.e. alergias, exposição 
a temperaturas muito altas e muito baixas, etc.).  

É verdade que é benéfica a substituição da produção de energia com recurso a combustíveis 
fósseis por fontes renováveis, no entanto, não significa que os impactes positivos sejam 
efetivamente significativos para a população a nível regional. Acresce a necessidade de se 
avaliar não só qual o impacto local decorrente da redução de área florestal, isto é, se têm 
impactes significativos tendo em consideração a prestação de serviços de ecossistema. 

Quanto aos efeitos cumulativos com outros projetos, é apresentada a Central Solar 
Fotovoltaica de Triana licenciada a 07/03/2019, que fica junto à área C3 e a pretensão 
para instalação de mais duas centrais uma junto à C3 com a designação Carregado e outra 
próximo da C2 da Iberdrola. 

Parece-nos completamente absurda esta intensificação da paisagem com um conjunto de 
centrais fotovoltaicas que paulatinamente e de forma individual vão atapetando de forma 
contínua a paisagem, com impactes cumulativos muito superiores aos que são apresentados 
nos EIA que vão ser apresentados caso a caso. De forma alguma se poderá referir que os 
impactes serão pouco significativos ou só significativos, nomeadamente no que concerne 
às linhas elétricas de média e muito alta tensão que são um acréscimo à já vasta rede de 
linhas que foram instaladas de forma um pouco caótica. 

Considerações finais 

Trata-se de um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os potenciais 
efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local, perda de área 
agrícola e ainda na artificialização da paisagem, tendo em consideração o efeito 
cumulativo da instalação de mais parques solares na região. 

A ZERO considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem de um 
maior aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A ZERO considera contraproducente iniciativas que visam a substituição de coberto 
florestal, procure arrelvar o território de forma indiscriminada com a construção de mega-
parques solares no cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma 
indiscriminada, degradando áreas com uma relevante função de fornecimento de serviços 
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de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono, refúgio de biodiversidade, espaços 
de fruição da natureza. 

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

 

22 de março de 2021 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 

 

 

 



 

 Parecer da Aalmbi sobre o Estudo de Impacte Ambiental da  

Central Fotovoltaica da Cerca 

 

Em curto espaço de tempo foram anunciados quatro projetos de centrais fotovoltaicas para a zona dos pauis 

de Ota e do Archino: a Central Fotovoltaica do Carregado, com uma área de 132ha, 72ha dos quais serão 

ocupados com infraestruras; a Central fotovoltaica da Cerca, com dois núcleos neste mesmo espaço, com 

áreas respetivamente de 200ha e de 193ha, dos quais 56ha ocupados com painéis; a Central Fotovoltaica 

da Triana, que estimamos numa área de cerca de 50 ha; e a Central Fotovoltaica da Iberdrola, esta com 

localização prevista para o interior do Paul de Ota, em terrenos integrados na Reserva Agrícola e na Reserva 

Ecológica Nacional, a ocupar uma área estimada de cerca de 280 ha.  

Não vão ser ocupados por centrais fotovoltaicas nesta zona apenas os 393ha correspondentes aos núcleos  

C2 e C3 da central fotovoltaica que este EIA analisa, mas sim 800ha.  

Em nosso entender não é suficiente que seja realizado um estudo de impacte ambiental para cada uma 

destas quatro centrais, em separado; uma avaliação correta do seu impacte, deve ter em conta o seu efeito 

cumulativo, o que requer um estudo integrado.  

O Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica da Cerca desvaloriza o valor ambiental dos pauis 

de Ota e do Archino, porventura por défice de trabalho de campo. Lembramos que se trata de uma zona 

remota, com escassa presença humana e escassa circulação, onde existem vastas áreas de vegetação 

nativa, nomeadamente montados de sobro; onde estão identificadas espécies como a arméria, a centaurea 

africana, o querqus broteroe; localizada nas imediações da ZPE da Reserva Natural do Estuário do Tejo; 

onde existem vastos terrenos inundáveis, entre os quais uma área de paul nunca drenado. 

A Alambi identificou na zona uma grande diversidade de espécies de orquídeas, onde proliferam em grandes 

núcleos populacionais. O EIA não faz qualquer referência a estes núcleos, e, deste modo, não prevê 

qualquer medida para a sua preservação. 

Embora esta seja uma zona sem estatuto de proteção, é uma zona da maior importância para a preservação 

da vida selvagem que, para além de constituir habitat, é identificada em estudos como o PROT OVT como 

corredor para a avifauna entre o rio Tejo, a Serra de Ota, e a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

Nesta perspetiva, o transporte da energia aqui produzida, assume particular acuidade, já que importa avaliar 

não apenas as linhas de uma central, mas o efeito cumulativo das linhas de transporte de energia das quatro 

centrais no seu conjunto. Receamos que a eficiência ecológica do corredor para a avifauna aqui identificado 

pelo PROT EVT, seja diminuído pela ocupação da zona por linhas aéreas de transporte de energia.  

Não é a primeira vez que esta zona é objeto de estudos tendo por finalidade a elaboração de EIA. Quando 

há cerca de 20 anos se pretendeu construir o Novo Aeroporto de Lisboa nestes mesmos terrenos, o Estudo 

de Impacte Ambiental então realizado, identificou aqui a presença de uma planta rara, em vias de extinção: 

a leuzea longifolea (EIA NAER Ota, RNT, pág. 17). A presença desta planta,  considerada como de elevado 



estatuto de proteção,  justificou que a pretérita localização do NAER nestes terrenos fosse avaliada com  

«impactes negativos, de elevada magnitude e irreversíveis». 

A descoberta de um núcleo de leuzea longifolea em  Azabucho, freguesia de Pousos no concelho de Leiria, 

valeu que ali fosse constituída pela Quercus uma microrreserva para a sua proteção. Estranhamos que o 

presente EIA não faça qualquer referência a esta planta, nem sequer como de previsível ocorrência, quando 

já aqui foi referênciada em estudo anterior, o que nos leva a questionar os trabalhos de campo que terão 

sido realizados. 

A transição energética constitui um fator essencial para o combate às alterações climáticas. No entanto, a 

substituição de fontes energéticas emissoras de carbono, por fontes limpas, como a energia fotovoltaica, 

deve obedecer a critérios de localização das centrais que não tenham como fator essencial a proximidade a 

infraestruturas de distribuição. As centrais fotovoltaicas são infraestruturas fundamentais, mas ocupam 

grandes espaços, pelo que a magnitude do seu impacte sobre a biodiversidade e sobre os solos agrícolas, 

não pode deixar de ser encarada como de grande importância.   

O controlo das alterações climáticas provocadas pelo efeito de estufa decorrente das atividades humanas 

não é o único desafio a que a nossa civilização tem de responder; é também necessário conter perdas de 

biodiversidade em curso que têm sido avaliadas como uma sexta extinção em massa, bem como acautelar 

a segurança alimentar de uma população crescente, quando as oscilações climáticas constituem já uma 

ameaça à produtividade agrícola. A vida selvagem não provocou as alterações climáticas, pelo que não nos 

parece razoável que, ao que dela resta, sejam imputados mais sacrifícios, assim como não nos parece 

razoável trocar solos agrícolas por energias limpas.  Não consideramos suficiente a preservação apenas 

dos solos agrícolas integrados na RAN, mas encaramos como necessária também a preservação de outros 

solos com boas aptidões agrícolas, nomeadamente solos com pequenos decliveis que sejam irrigáveis, 

como alguns dos solos em que estamos em presença, nomeadamente os do núcleo C2, que têm sido 

cultivados em regime de regadio.  

Estes pressupostos tornam problemática a instalação deste tipo de infraesturas nesta zona. Espaços 

ambientalmente degradas e solos sem aptidão agrícola, é o que não falta no nosso país. É nessas zonas, 

em nosso entender, que estas infraestruturas devem ser instaladas. 

 

Alenquer, 22 de fevereiro de 2021 

A Direção da Alambi 

 

Alambi  - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer  
APARTADO 63   2584-909 ALENQUER       geral@alambi.org       Tel. 969045763      www.alambi.org 

A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local, inscrita no Registo Nacional de ONGA 
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Exmo. Sr. Presidente 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9, Zambujal 

2610 - 124 AMADORA 

 

Lisboa, 23 de fevereiro de 2021 

 

 

Assunto: Consulta pública – Central Fotovoltaica da Cerca 

 

Exmo. Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente,  

Dr. Nuno Lacasta, 
 

Vem a SPEA apresentar o seu parecer relativo à Avaliação de Impacto Ambiental da Central 

Fotovoltaica da Cerca, em consulta pública até 23/02/2021. 

Para a emissão deste parecer foram considerados os elementos do Estudo de Impacto Ambiental, 

nomeadamente o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico, disponíveis no portal PARTICIPA: 

https://participa.pt/pt/consulta/central-fotovoltaica-da-cerca. 

 

Localização e características do projeto 

A Central Fotovoltaica da Cerca é um projeto de produção de eletricidade a partir de energia 

solar, com uma área de afetação pelos painéis fotovoltaicos de 103,4 ha, com uma potência 

instalada de 200 MWp, e que prevê uma produção média anual de energia elétrica de 388208 MWh. 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca localiza-se no distrito de Lisboa, concelhos de Azambuja 

(freguesia de Aveiras de Baixo) e Alenquer (freguesia da Ota e União das freguesias de Alenquer 

(Santo Estêvão e Triana)). A área de implantação do projeto engloba três áreas separadas 

geograficamente, uma no concelho da Azambuja e as outras duas no concelho de Alenquer (ver 

figura 1). Estão ainda previstas a construção de quatro linhas elétricas (L1, L2, L3 e L4), das quais 

se destaca a L4, uma linha aérea de 400 kV, com cerca de 4,8 km, que estará localizada nos 

concelhos de Alenquer e Azambuja e cujo corredor apresenta uma área total de 238 ha e atravessa 

sobretudo áreas agrícolas (56% culturas de sequeiro e regadio; 15% arrozais). 
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Figura 1 – Localização das 3 áreas da central fotovoltaica da Cerca (a azul) e respetivos corredores das 

linhas elétricas (roxo, a tracejado). A C1 está localizada no concelho da Azambuja e as C2 e C3 no concelho 

de Alenquer. (figura 132 do Relatório Síntese). 

 

Proliferação de Centrais Solares na região 

No concelho da Azambuja encontram-se, à data da emissão deste parecer, três projetos de 

instalação de centrais fotovoltaicas em fase de consulta pública. Para além do projeto em análise, 

estão neste momento abertos à consulta pública os projetos Centrais Fotovoltaicas de Rio Maior e 

de Torre Bela, e LMAT de Ligação e a Central Solar Fotovoltaica do Carregado. De notar, que são 

também projetos de dimensão apreciável (139 ha e 72 ha, 200 MWp e 63,5 MWp, respetivamente). 

Acresce, que também em consulta pública (em análise ou em fase de conclusão), estão neste 

momento mais nove projetos de instalação de centrais fotovoltaicas nos concelhos limítrofes ao da 

Azambuja (Cartaxo, Vila Franca de Xira, Santarém, Salvaterra de Magos e Benavente), alguns deles 
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de grande dimensão (e.g., Parque Solar Escalabis, 200 MWp). De referir ainda que nestes 

concelhos limítrofes já estão licenciados diversos parques solares, alguns deles muito próximos dos 

limites do concelho da Azambuja (e.g., Alforgemel, Encarnado) (ver figura 2). Para além dos 12 

projetos de centrais fotovoltaicas acima mencionados, existem outros projetos que deverão entrar 

em consulta pública a breve trecho, não nos sendo possível quantificar os mesmos nem ter uma 

ideia clara da sua magnitude. Um exemplo a salientar é o da central fotovoltaica da iberdrola, outro 

projeto de dimensão considerável e imediatamente adjacente ao projeto aqui analisado (ver figura 

3).  

 

 

Figura 2 – Mapa das centrais solares já licenciadas no concelho da Azambuja e concelhos limítrofes. Neste 

momento, estão em fase de consulta pública 3 novas centrais fotovoltaicas para o concelho da Azambuja e 9 

novas centrais fotovoltaicas para os concelhos adjacentes. 
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Neste EIA, a avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projetos similares 

existentes na região restringe-se à área de implantação do projeto, o que revela várias lacunas, 

“Relativamente aos impactes cumulativos decorrentes da implantação do presente projeto 
sobre as comunidades faunísticas poderá ocorrer deslocação para outros locais na envolvente, 

considerando-se a existência de comportamentos de competição de território e/ou de alimento intra-

espécies ou interespécies. A migração para zonas adjacentes ocorrerá logo a seguir ao início dos 

trabalhos, prevendo-se que as espécies animais ocuparão as áreas nas proximidades das áreas de 

implantação dos projetos.” 
 

 Consideram-se apenas, para a análise dos impactes cumulativos, as centrais fotovoltaicas 

imediatamente adjacentes ao projeto, ignorando-se a quantidade de centrais fotovoltaicas 

que irão ser implementadas na região. Por exemplo, a perda de habitat para a fauna, 

decorrente dos vários projetos, irá ser um impacto de maior magnitude, pelo efeito 

cumulativo de vários projetos, muito para além da área imediatamente adjacente. A perda 

direta de habitat deste e de outros projetos não foi quantificada. 

 É assumido que as comunidades faunísticas se deslocarão para áreas adjacentes às dos 

projetos, o que não é realista para todos os grupos de fauna e levanta novamente a questão 

de existirem diversos projetos instalados, ou em vias de serem instalados, na região. Este 

impacto deveria ser analisado considerando a perda de habitat sob o efeito cumulativo dos 

vários projetos. 

 Uma parte significava da área de implantação do projeto ocupará uma área produtiva da 

várzea da Ota, atualmente utilizada para atividade agrícola, e de classe A. No caso da C2, 

a área dos painéis vai ocupar quase exclusivamente culturas de sequeiro e regadio (99%), 

cerca de 42 ha. Naturalmente, pelas suas características, esta é uma área 

preferencialmente usada por alguma avifauna. Olhando para a área de implantação de 

outros projetos similares adjacentes, como o da iberdrola (ver figura 2), facilmente se 

percebe que a transformação do uso do solo será muito significativa nesse local, com 

grande parte da várzea a ser ocupada pelas centrais solares. Resta saber, para que áreas 

adjacentes se deslocará a fauna, dada a magnitude da transformação de uso do solo. 
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Figura 2 – Esta figura apresentada no relatório síntese (figura 128), ilustra a ocupação da várzea da Ota pela 

área C2 do projeto fotovoltaico da Cerca (a vermelho, em cima) e pela área do futuro projeto fotovoltaico da 

Iberdrola (a verde). 

 

Situação de referência 

A área de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca, e respetivas linhas elétricas não estão 

inseridas numa área classificada para a avifauna, nomeadamente áreas classificadas da Rede 

Natura 2000 (Zonas de Proteção Especial) ou IBAs (Áreas Importantes para as Aves, do inglês 

Important Bird Areas). A ZPE (e também IBA) mais próxima é a do Estuário do Tejo (ZPE012), 

localizada a cerca de 12km. No entanto, uma parte significativa da área de implantação do projeto 

está classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) e como RAN (Reserva Agrícola 

Nacional), e que deveriam ser condicionantes do projeto. A REN integra o conjunto das áreas que, 

pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 

são objeto de proteção especial. Já a RAN engloba o conjunto das áreas que, em termos 

agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. 

De referir que a RAN será sobretudo afetada pela L4 que atravessa quase exclusivamente área 

classificada como RAN e que os solos agrícolas da várzea da Ota, embora fora da RAN, também 

estão classificados como solos de classe A, a maioria muito produtivos. 

Relativamente à caracterização da situação de referência dos sistemas ecológicos, 

nomeadamente a avifauna, foi realizado um trabalho de inventariação no EIA, de base bibliográfica, 
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que resultou na listagem de 119 espécies de aves de ocorrência regular ou ocasional na área de 

estudo, 9 das quais classificadas com um grau de ameaça pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal. 

Foi ainda realizado trabalho de campo para a prospeção da avifauna, entre dezembro de 2019 

e abril de 2020, a partir do qual foram identificadas 52 espécies de aves. 

 

Lacunas do projeto 

A SPEA considera a recolha de informação bibliográfica bastante exaustiva, mas limitada ao 

período reprodutor. Mais ainda, considera a recolha de informação no terreno sobre a avifauna 

insuficiente, tendo a referir os seguintes comentários relativos à mesma: 

 Não são dados detalhes sobre a metodologia de amostragem direcionada para a 

avifauna, sendo desconhecidos os períodos exatos de amostragem e a metodologia 

utilizada. 

 Seria útil completar a informação sobre a avifauna recolhida no campo, de forma a que 

seja coberto todo o ciclo anual, em particular os períodos de migração pó-nupcial e 

invernal. Várias espécies de ocorrência regular na área não estão incluídas na listagem 

de aves que ocorrem na área de implantação dos painéis fotovoltaicos (C2, no vale da 

Ota; C1), como o abibe Vanellus vanellus ou a petinha dos prados Anthus pratensis. 

Exemplos: 

https://ebird.org/portugal/checklist/S79380054 

https://ebird.org/portugal/checklist/S79310463 

 

 Algumas espécies, como a íbis-preta Plegadis falcinellus ou o flamingo Phoenicopterus 

roseus não se encontram na lista de aves que ocorrem na área. No entanto, são espécies 

que ocorrem na área de forma regular, sobretudo na área da L4 e áreas adjacentes, e 

em números muito significativos (os bandos podem ultrapassar o milhar de indivíduos). 

De referir que a população de flamingo também possui estatuto de ameaça, não tendo 

sido considerada para a análise de risco de colisão com as linhas elétricas. 

Exemplos: 

https://ebird.org/portugal/checklist/S65815763 

https://ebird.org/portugal/checklist/S57802495 

 

 As linhas elétricas associadas ao projeto, nomeadamente a L4, irá atravessar uma área 

classificada como RAN, ocupada sobretudo por culturas temporárias de sequeiro e 

regadio ou por arrozais, onde também desagua a ribeira da Ota. Esta é ainda uma área 
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potencialmente utilizada por uma diversidade maior de aves (por exemplo, limícolas e 

outras aves aquáticas) e que deveria ter recebido uma monitorização dirigida. Por 

exemplo, na área do corredor desta linha elétrica está reportado um dormitório de 

grandes dimensões de corvos-marinhos. Adicionalmente toda a área do corredor L3 é 

importante para a nidificação de cegonha-branca, e toda a área afetada por este projeto 

é importante para a nidificação e alimentação de várias espécies de aves de rapina 

florestais: águia-calçada, águia-cobreira, gavião e açor. 

https://ebird.org/portugal/checklist/S32499075 

 

Medidas de mitigação e compensação 

Não estão previstas medidas de mitigação ou compensação dirigidas especificamente para 

a avifauna. Esta é uma lacuna do estudo, uma vez que foi identificada a presença de espécies 

ameaçadas e de várias que possuem um risco elevado de colisão. Acresce que algumas espécies 

não foram incluídas na lista de espécies que ocorrem na área de estudo e que a L4 atravessará 

uma área particularmente suscetível, em termos de risco para a colisão de avifauna. Também não 

foi considerada qualquer medida de compensação para a fauna pela perda de habitat. 

 

Considerações finais 

A SPEA considera que a construção de campos de grande dimensão de painéis fotovoltaicos 
em área da REN ou RAN deve ser fortemente limitada, ou mesmo noutras áreas que possam ser 
relevantes para a biodiversidade, como neste caso especifico da várzea da Ota, uma área agrícola 
de elevada produtividade. Trata-se de uma transformação significativa de uso do solo, com forte 
impacto na paisagem, mas que sobretudo implica a perda de habitat de nidificação e alimentação, 
para inúmeras espécies de aves, incluindo aves de rapina que nidificam na área florestal envolvente 
e utilizam a área para caçar (e.g., milhafre-preto, águia-de-asa-redonda, águia-sapeira, açor, águia-
cobreira, águia-calçada). 

A construção de centrais fotovoltaicas de grande dimensão em áreas florestais e agrícolas tem 
ainda outros impactes económicos e ambientais que têm de ser avaliados de forma estratégica: 

 Anulação de investimentos públicos avultados já realizados - Áreas florestais como a C1 
do presente estudo, beneficiaram de projetos de florestação de terras agrícolas 
financiados durante 20 anos a fundo perdido pelos sucessivos programas de 
desenvolvimento rural. De forma idêntica as áreas agrícolas C2 do presento estudo 
beneficiaram de apoios públicos para a instalação de equipamentos e redes de rega e 
outros no âmbito da PAC durante os últimos 30 anos. Estes investimentos públicos de 
milhões de euros serão anulados e desperdiçados por uma mudança do uso do solo 



 

 

8 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves Portuguese Society for the Study of Birds  
NIF 503 091 707  www.spea.pt 

decidida sem qualquer critério estratégico de interesse público.  

 Alterações indiretas de uso do solo – O uso de terrenos agrícolas para outros fins, com 
alteração definitiva do uso do solo, vai provocar o aumento da necessidade de área 
agrícola, e promover a alteração do uso do solo para fins agrícolas noutros locais. A nível 
estratégico e nacional a supressão de área agrícola em solos de qualidade com acesso 
à água, como C2 no presente estudo, vai provocar a necessidade de transformação de 
área florestal em área agrícola ou de sequeiro em regadio noutros locais do território. 
Este é um fenómeno estudado e conhecido noutros países da Europa.  

 Atropelo grave das normas de Ordenamento do Território – A produção de energia 
elétrica por centrais fotovoltaicas, pela alteração do uso do solo que acarreta é uma 
atividade industrial. Por conseguinte a localização desta centrais deve obedecer às 
normas dos Planos Diretores Municipais, que poderão ser revistos, mas têm 
obrigatoriamente de respeitar a coerência territorial. Não podem ser colocados em 
qualquer lado no meio da paisagem rural, mas sim dentro das zonas industriais e nas 
imediações de zonas industriais e periurbanas. Com este procedimento não avaliado 
estrategicamente e não planeado territorialmente estamos a contribuir para uma 
fragmentação desordenada do território, com todas as consequências ambientais e 
sociais que daí advêm. 

 

A SPEA considera ainda que, face à recente e evidente proliferação de projetos de centrais 
fotovoltaicas na região (concelho da Azambuja e concelhos limítrofes), a aprovação deste tipo 
projetos deveria merecer especial atenção pela APA, e despoletar um plano integrado para o 
desenvolvimento e implantação dos projetos de energia fotovoltaica, assim como uma 
avaliação ambiental estratégica, para uma melhor implementação do setor no território nacional. 

A SPEA não pode de boa consciência dar parecer positivo a qualquer projeto de Central 

Fotovoltaica que não esteja enquadrada num plano integrado para este sector e num processo de 

Avaliação Ambiental Estratégica.  

 

A SPEA solicita ainda que o parecer da Comissão de avaliação indique claramente as lacunas 
constantes deste EIA e que, em consequência, sejam reformulados os seguintes aspetos: 

 a caracterização adequada da situação de referência das espécies de avifauna que ocorrem 
nos períodos migratórios e invernais; 

 a identificação dos impactes cumulativos, diretos e indiretos, considerando todas as centrais 
solares implementadas ou em fase de implementação na região, assim como oriundos da 
transformação de uso do solo; 
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 a identificação de medidas de minimização para evitar a colisão e electrocução de aves, 
sobretudo em áreas onde espécies suscetíveis de ser impactadas possam ocorrer em números 
elevados. 
 

Face ao exposto a SPEA espera que a APA emita uma Declaração de Impacte Desfavorável a 
este projeto fotovoltaico. 

 

A SPEA reserva-se ainda ao direito de alterar a sua posição de acordo com novos dados e 
informações que possam surgir. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Joaquim Teodósio 

Coordenador do Departamento de Conservação 

Terrestre 

Head of Terrestrial Conservation Department         

 
 



 

Dados da consulta 

Nome resumido Central Fotovoltaica da Cerca 

Nome completo Central Fotovoltaica da Cerca 

Descrição  

Período de consulta 2021-01-13 - 2021-02-23 

Data de ínicio da avaliação 2021-02-24  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Fotovoltaica Lote A, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Rita Cardoso 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

EIA, RNT, Anexos, Peças Desenhadas Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3374

 

Participações 

${id#1}  ID 39738 Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves em 2021-02-23 

Comentário: 

A SPEA considera que a construção de campos de grande dimensão de painéis 
fotovoltaicos em área da REN ou RAN deve ser fortemente limitada, ou mesmo noutras 
áreas que possam ser relevantes para a biodiversidade, como áreas agrícolas de elevada 
produtividade. Trata-se de uma transformação significativa de uso do solo, com forte 
impacto na paisagem, mas que sobretudo implica a perda de habitat de nidificação e 
alimentação, para inúmeras espécies de aves. A construção de centrais fotovoltaicas de 
grande dimensão em áreas florestais e agrícolas tem ainda outros impactes económicos e 
ambientais que têm de ser avaliados de forma estratégica.  A SPEA considera ainda que, 
face à recente e evidente proliferação de projetos de centrais fotovoltaicas na região 



(concelho da Azambuja e concelhos limítrofes), a aprovação deste tipo projetos deveria 
merecer especial atenção pela APA, e despoletar um plano integrado para o 
desenvolvimento e implantação dos projetos de energia fotovoltaica, assim como uma 
avaliação ambiental estratégica, para uma melhor implementação do setor no território 
nacional. A SPEA não pode de boa consciência dar parecer positivo a qualquer projeto de 
Central Fotovoltaica que não esteja enquadrada num plano integrado para este sector e 
num processo de Avaliação Ambiental Estratégica.   A SPEA solicita ainda que o parecer da 
Comissão de avaliação indique claramente as lacunas constantes deste EIA e que, em 
consequência, sejam reformulados os seguintes aspetos: • a caracterização adequada da 
situação de referência das espécies de avifauna que ocorrem nos períodos migratórios e 
invernais; • a identificação dos impactes cumulativos, diretos e indiretos, considerando 
todas as centrais solares implementadas ou em fase de implementação na região, assim 
como oriundos da transformação de uso do solo; • a identificação de medidas de 
minimização para evitar a colisão e electrocução de aves, sobretudo em áreas onde 
espécies suscetíveis de ser impactadas possam ocorrer em números elevados.  Face ao 
exposto a SPEA espera que a APA emita uma Declaração de Impacte Desfavorável a este 
projeto fotovoltaico. 

Anexos: 39738_Parecer SPEA_Central Fotovoltaica da Cerca.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2}  ID 39736 Teresa Vieira em 2021-02-23 

Comentário: 

Nao gostaria de ver a Mata desflorestada, , nem as reservas animais melindraras. Por outro 
lado não vai trazer mais valias para o concelho: não há postos de trabalho; a população da 
zona de implantação dos painéis fotovoltaicos não tem qualquer contrapartida ou apoio 
nos seus consumos.  É mais um negócio pouco claro, também. Sou moradora na zona. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#3}  ID 39735 Alambi - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de 
Alenquer em 2021-02-23 

Comentário: 

Em anexo enviamos parecer da Alambi, Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do 
Concelho de Alenquer, sobre a Central Fotovoltaica da Cerca. Cumprimentos, Pela Direção 
Francisco Henriques 

Anexos: 39735_Parecer Alambi EIA Central Fotovoltaica da Cerca.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4}  ID 39734 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-02-22 

Comentário: 

Exmos/as. Senhores/as,  Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao projeto 
para a Central Fotovoltaica da Cerca.  Cumprimentos  Direção da ZERO 

Anexos: 39734_Parecer_ZERO_Central_Fotovoltaica_da_Cerca_.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 39733 Câmara Municipal de Azambuja em 2021-02-22 

Comentário: 

Remetemos pronúncia conjunta do Departamento de Infraestruturas e Obras Municipais e 
da Divisão de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Azambuja que mereceu 
despacho de concordo do seu Presidente. 

Anexos: 39733_AIA_CentralFoto_Cerca_CM Azb.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#6}  ID 39732 Jose Carlos Rovisco Dias em 2021-02-22 

Comentário: 

- Embora se trate de propriedade privada, o projecto da instalação da Central Fotovoltaica, 
situa-se entre 2 localidades, (Casais da Lagoa e Virtudes) e a escassos metros de zona 
urbana. - A instalação situa-se a menos de 50 metros da Estrada Nacional Nº 3. - Estar a 
menos de 200 metros de zona urbana/habitações da Localidade de Casais da Lagoa - Ficar 
situada a menos de 500 metros de uma Urbanização e da Localidade de Virtudes.  - 
Destruição de Zona Florestal e Fauna - Abate de dezenas de sobreiros (especie protegida) 
onde o abate é proibido. (Inclusive na Urbanização das Virtudes, existem lotes de terreno 
que possuem um sobreiro e não é permitido o corte para construção) - Destruição de 
terreno agricola (produtivo) que possui actualmente criação de gado (bovino) - Destruição 
de paisagem (deixamos de ter arvoredo) passando a ter/ver paineis solares - Sou a favor de 
energias renovaveis, mas fora de zonas habitibationais, o que não ocorre no presente 
projecto. - Como sugestão porque não utilizam terrenos no Alentejo profundo, locais com 
enormes areas de terreno sem aproveitamento agricola e com grande exposição solar. - Na 
Localidade de Virtudes, nos ultimos anos temos perdido bastante qualidade de vida (Existe 
uma lixeira (Triaza)a menos de 2 km (com cheiros nauseabundos)e insectos (moscas e 
melgas em abundancia) e agora ainda teriamos um enorme espelho no horizonte.  Face ao 
exposto, sou contra a concessão da Licença ao Projecto da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 39604 Susana Grácio em 2021-02-08 

Comentário: 

Junta-se parecer emitido pelo Turismo de Portugal, I.P. 

Anexos: 39604_EIA_CSCerca_TP.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#8}  ID 39562 Maria Teresa Duarte Valente em 2021-02-04 

Comentário: 

Não existem informação e divulgação adequada das implicações da implantação da central 
na vida das pessoas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#9}  ID 39432 Annette Klasen em 2021-01-25 

Comentário: 

Penso que o estudo ambiental não foi levado a cabo de forma objectiva. Trata-se de uma 
enorme intervenção na natureza. Destruindo quase 2.000 hectares.  E quanto à flora e 
fauna que é simplesmente destruída?  O que acontece aos animais que lá vivem? As aves 
que ali nidificam. Todos os locais de reprodução serão destruídos.  Uma tal intervenção na 
natureza nunca pode ser positiva.  É por isso que questiono a execução cuidadosa da 
política ambiental.   É uma pena que tantas árvores protegidas sejam abatidas. Esta 
enorme destruição irá sobrecarregar as gerações vindouras. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10} ID 39238 Fapas - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens em 2021-01-17 

Comentário: 

PRONÚNCIA DA FAPAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DE EIA DE CENTRAIS 
FOTOVOLTAICAS  A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 
manifesta a sua enorme preocupação pelo impacto no território dos inúmeros projetos de 
centrais fotovoltaicas em consulta pública, cuja área de implantação (só de 9 centrais cujos 
EIA consultámos) totaliza mais de 2.500 hectares (considerando as Centrais Fotovoltaicas 
de Rio Maior e de Torre Bela, cujo EIA - Estudo de Impate Ambiental - foi retirado, pelas 
razões publicamente conhecidas - mas cujo projeto não foi abandonado).  Todos os EIA são 
unânimes na conclusão de efeitos nulos ou negligenciáveis para o território, a paisagem, a 
biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão que, em alguns casos pode ser aceitável, 
mas noutros é muito discutível.  Acresce que o Estado ignora – ou parece ignorar – o efeito 
cumulativo de todas as centrais concessionadas ou em vias de concessão, cuja área total é 
muitíssimo superior à acima indicada, para o que basta adicionar as centrais já instaladas 
(só a Central Solar Fotovoltaica de Amareleja ocupa 250 ha) e as muitas em fase de projeto. 
Seria, pois, na opinião da FAPAS, necessário elaborar previamente um estudo estratégico a 
nível nacional, sobre a instalação de centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas 



concessões, sob pena do Estado-legislador entrar em omissão legislativa.  Dito de outra 
maneira: quantas centrais fotovoltaicas necessita o país, com que potência instalada e em 
que tipo de solos podem ser instaladas.  Embora a FAPAS seja favorável às energias 
alternativas, pelas razões acima expostas discordamos deste projeto.  17/01/2021  A 
Direção da  FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 39116 Paulo Jorge Galveia Lopes Claro em 2021-01-14 

Comentário: 

Traz desflorestação e não acrescenta qualquer valor que económico quer social à região 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#12} ID 39094 Prof. Doutor Alberto Carneiro em 2021-01-13 

Comentário: 

Parece ser um projecto útil à obtenção de energias renováveis e que tem em devida 
consideração os possíveis impactes ambientais. Prof. Alberto Carneiro, 13.01.2021 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13} ID 39087 Ana Isabel Caramona Ouro em 2021-01-13 

Comentário: 

Primeiro deveriam ir para áreas sem ser de floresta, afinal renováveis a destruir floresta 
não é ser amigo do ambiente, o O2 libertado pela floresta também é essencial. Se 
executarem a obra que sejam obrigados a enterrar todas as linhas de AT e não só a do 
troço mais pequeno A localização junto à EN3 pode influenciar a segurança dos 
automobilistas 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 



Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 






























