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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto 

da Central Fotovoltaica da Cerca, que se encontra em fase de projeto de execução. 

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

uma potencia de ligação à rede de 142 MVA, e uma potência instalada de 200 MWp, estimando-se 

uma produção média anual de energia elétrica de 388 208 MWh. 

A área de implantação do projeto encontra-se distribuída por três zonas separadas geograficamente, 

designadas por Áreas C1, C2 e C3. As referidas Áreas C2 e C3, encontram-se muito próximas, a 

apenas cerca de 700 m de distância, estando ambas a cerca de 10 km a sudoeste da Área C1. A Área 

C1 situa-se nos concelhos da Azambuja, e as Áreas C2 e C3 no concelho de Alenquer (Desenho 1). 

A ligação da Central à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) será feita no Posto de Corte e 

Seccionamento do Ribatejo, que é uma infraestrutura já existente da Rede Elétrica Nacional (REN), 

através da construção de uma linha elétrica aérea a 400 kV, com cerca de 4,8 km, localizada nos 

concelhos de Alenquer e Azambuja (Desenho 1). 

A atribuição de potência neste ponto de ligação decorreu ao abrigo e nos termos do procedimento 

concorrencial sob a forma de leilão eletrónico, lançado pelo Despacho do Secretário de Estado da 

Energia, com o n.º 5532-B/2019, publicado no DR, 2ª série, n.º 109, de 6 de junho, e em conformidade 

com o disposto na alínea c), do art.º 5º-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual 

versão, e do ofício da DGEG nº 10414, de 12 de setembro de 2019, pela Concessionária e Operadora 

da Rede Nacional de Transporte. O Título de Reserva de Capacidade de Injeção encontra-se no Anexo 

4. 

No concelho da Azambuja será construída uma subestação elevadora de tensão de 60 kV para 400 kV, 

designada Subestação de Vila Nova da Rainha, onde duas linhas elétricas a 60 kV provenientes das 

Áreas C1 e C2 se irão ligar, e de onde partirá a referida Linha Elétrica a 400 kV até ao Posto de Corte 

e Seccionamento do Ribatejo da REN (Desenho 1). 

As referidas Linhas Elétricas a 60kV desenvolvem-se ao longo do território dos concelhos de Alenquer 

e da Azambuja, totalizando um comprimento de 16,1 km. A ligação entre as Áreas C2 e C3 será 

estabelecida através de uma linha elétrica a 30 kV, com um troço aéreo com um comprimento de  

0,9 km e um troço subterrâneo com um comprimento de 2,7 km, no concelho de Alenquer (Desenho 1). 

Tanto o projeto da Central como todos os projetos associados se encontram em fase de projeto de 

execução. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

2 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca é a empresa Fotovoltaica Lote A, S.A. Os 

contactos são os seguintes: 

Sede social: Rua Ofélia Diogo da Costa, 115-6º, 4149-022 Porto, Portugal 

Pessoa de contacto: Eng.º Timóteo Monteiro 

E-mail: timoteo.monteiro@edpr.com 

A entidade licenciadora deste Projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

1.3 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto da Central Fotovoltaica da Cerca é da 

responsabilidade da TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. e foi 

desenvolvido entre outubro de 2019 e dezembro de 2020. 

Apresenta-se de seguida a equipa técnica responsável pela elaboração do presente EIA. 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pela elaboração do EIA. 

Designação Nome Habilitações Literárias / Profissionais 

Coordenação Geral 

Clima e Alterações climáticas 

Socioeconomia / População e Saúde Humana 

Albertina Gil 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Mestrado 

em Nutrição e Alimentação Animal, Especialização 

em Sistemas de Informação Geográfica 

Apoio à Coordenação Marta Costa Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade Henrique Lopes Licenciatura e Mestrado em Engenharia Geológica 

Solos, Condicionantes e Cartografia (SIG) António Gonçalves Licenciatura em Engenharia Agronómica 

Paisagem Selma Baldaia Licenciatura em Arquitetura Paisagística 

Recursos Hídricos Paulo Oliveira 

Licenciatura em Engenharia Agronómica, 

Especialização em Modelação hidráulica e análise 

de sistemas fluviais 

Componente Biológica, Ocupação e Usos do 

Solo 
Luís Vicente Licenciatura em Biologia, Mestrado em Ecologia 

Ruído 

Vítor Rosão 

 

Rui Leonardo 

Licenciatura em Física Tecnológica e 

Doutoramento em Acústica 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Qualidade do Ar Marta Costa Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Ordenamento do território Marta Costa Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
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Designação Nome Habilitações Literárias / Profissionais 

Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Etnográfico 

Mário Monteiro 

João Caninas 

Catarina Gil 

Anabela Joaquinito 

Mariana Villar 

Pedro Baptista 

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia 

Mestrado em Arqueologia 

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia 

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia 

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia 

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia 

1.4 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

A área de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca e os corredores de estudo das Linhas Elétricas 

não se enquadram em área sensível, ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (Desenho 6). 

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

Cerca encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), por apresentar uma potência 

instalada ≥ 50 MW, conforme estabelecido no Anexo II: 

̶ “Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente 
(não incluídos no anexo I), com uma potência igual ou superior a 50 MW (caso geral)”. 

Relativamente às linhas elétricas, uma das linhas elétricas apresenta uma tensão de 400 kV, e um 

comprimento de cerca de 4,8 km, as restantes linhas elétricas têm uma tensão de 60kV e 30kV, pelo 

que nenhuma se enquadra nos limites estabelecidos no Anexo II, ponto 3 alínea b) (instalações 

industriais destinadas ao transporte (…) de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo 
I)), nem no Anexo I do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. Deste modo as linhas elétricas 

serão integradas no EIA e tratadas como Projeto Complementar. 

Também a Subestação 60/400 kV irá ocupar uma área inferior a 1 ha, pelo que não se enquadra 

igualmente nos limites estabelecidos no Anexo II, ponto 3 alínea b) do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro. 

Uma das atividades necessárias à implementação do projeto, a desflorestação, por si só, enquadra-se 

em AIA segundo o caso geral do Anexo II, n.º 1, alínea d) do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, já que implica uma área de desflorestação maior ou igual a 50 ha. 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a autoridade de AIA é a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 
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1.5 ANTECEDENTES DO EIA 

Não existem antecedentes relativamente ao projeto da Central Fotovoltaica da Cerca no que diz 

respeito ao processo de avaliação do EIA. 

No entanto, refere-se que a atual versão do Relatório Síntese do EIA, resulta da consolidação do EIA 

inicialmente apresentado com os elementos pedidos em aditamento e a reformulação da L3, que 

resultou do parecer recebido da Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (Anexo 4) de acordo 

com teor do qual, após o apoio n.º 6 da L3 a Linha Elétrica passasse a ser enterrada até à subestação 

da Área C2 e a reformulação dos apoios 12 a 15 da L4. 

A referida alteração da L3 implicou a saída do corredor inicialmente estudado conforme se pode 

observar no Anexo 8 – Análise Preliminar de Corredores de Linhas Elétricas. A avaliação e impactes 

do projeto reformulado foi apresentado em aditamento e encontra-se agora consolidada nesta nova 

versão do EIA.  

Em relação à linha L4, os três Promotores que se encontram a desenvolver projetos fotovoltaicos na 

área, apercebendo-se de que iriam passar com as linhas elétricas dos projetos muito próximas, 

chegaram a acordo para projeto de linha partilhada nos troços comuns, já depois da entrega do EIA. A 

reformulação do projeto foi apresentada em aditamento e agora integrada no EIA. 

Salienta-se que todas as alterações referidas foram incluídas no presente Relatório Síntese. 

2 OBJETIVOS E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.1 OBJETIVOS DO EIA 

O presente EIA tem como objetivo avaliar os possíveis impactes ambientais decorrentes da construção 

e exploração da Central Fotovoltaica da Cerca com a profundidade e índole apropriados, visando tanto 

os impactes positivos, como os que potencialmente poderão criar situações mais gravosas a nível 

ambiental, com vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as exigências técnicas, 

socioeconómicas e ambientais. 

2.2 METODOLOGIA GERAL DO EIA 

A metodologia adotada para a elaboração do EIA foi repartida por duas fases distintas de 

desenvolvimento: 

̶ 1ª fase: levantamento e análise de grandes condicionantes na área de implantação da Central 

Fotovoltaica da Cerca, o que incluiu a realização de pesquisa documental, análise de 

cartografia geral e temática, fotografia aérea e reconhecimento de campo, para identificação 

de condicionantes à implantação das infraestruturas da Central Solar. Com base na planta de 
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condicionamentos elaborada e a análise preliminar efetuada nesta fase, fica definida a área 

ambientalmente viável para implantação do projeto, sendo possível posteriormente o projetista 

proceder à conceção tecnicamente viável do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. No início 

desta fase foi desenvolvido um estudo preliminar de análise de corredores de linhas elétricas, 

do qual resultou a solução apresentada no EIA. O estudo pode ser consultado no Anexo 8; 

̶ 2ª fase: elaboração propriamente dita dos documentos que constituem o EIA, sendo para tal 

necessário efetuar recolha de informação mais detalhada para a caracterização do estado atual 

do ambiente e posterior identificação, previsão e avaliação dos impactes no ambiente, 

provocados direta ou indiretamente pela construção do projeto, quer durante a fase de obras, 

quer na posterior fase de exploração ou desativação do projeto. O estudo é ainda completado 

com a definição de medidas mitigadoras dos impactes negativos gerados. 

Ao nível da Linha Elétrica, é efetuada uma análise ambiental que incide sobre os fatores ambientais 

considerados mais relevantes, nomeadamente, ocupação do solo e respetivos usos, ordenamento do 

território, condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, ecologia, componente social e 

património. Foram analisadas várias soluções alternativas com o objetivo de viabilizar aquela que seja 

do ponto de vista ambiental, técnico e económico mais favorável para ligação elétrica da Central 

Fotovoltaica da Cerca ao Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo. 

A metodologia específica utilizada na avaliação de impactes encontra-se descrita no capítulo 8 do 

presente Relatório Síntese. 

A Figura 1 sistematiza a metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental. 
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Figura 1 – Metodologia Geral do EIA. 

A presente versão do Relatório Síntese do EIA resulta da consolidação do EIA inicialmente apresentado 

com os elementos pedidos em aditamento a reformulação da L3, por causa do parecer recebido da 

Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (Anexo 4) e a reformulação dos apoios 12 a 15 da L4. 

2.3 ESTRUTURA DO EIA 

O EIA é constituído por 3 volumes, nomeadamente o Relatório Síntese que se apresenta no presente 

volume, um volume de Peças Desenhadas e um terceiro volume com o Resumo Não Técnico.  

O presente Relatório Síntese tem a seguinte estrutura: 

Introdução 

̶ identificação do projeto e da fase de desenvolvimento em que se encontra, do proponente, da 

entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, da responsabilidade pela 

elaboração do EIA e indicação do período da sua elaboração, do enquadramento do Projeto 

no regime de AIA em vigor e os antecedentes do EIA. 
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Objetivos e Estrutura do EIA 

̶ descrição dos objetivos do EIA, metodologia e apresentação da respetiva estrutura. 

Objetivos e Justificação do Projeto 

̶ descrição dos objetivos e da necessidade do projeto; 

̶ enquadramento do projeto com os instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor; e 

̶ antecedentes de desenvolvimento do projeto. 

Descrição do Projeto e Alternativas 

̶ localização do projeto; 

̶ descrição geral do projeto; 

̶ projetos complementares; 

̶ programação temporal; e 

̶ alternativas. 

Definição da Área de Estudo 

̶ definição da área de estudo para a caracterização do estado atual do ambiente e avaliação dos 

respetivos impactes. 

Caracterização do Estado Atual do Ambiente 

̶ caraterização do estado atual do ambiente suscetível de vir a ser afetado pelo projeto, para 

posterior análise dos respetivos impactes. O desenvolvimento dos dados e análises 

apresentados relativamente aos diversos fatores ambientais são proporcionais à relevância dos 

respetivos impactes. 

Evolução do Estado Atual do Ambiente sem Projeto (Opção 0) 

̶ descrição da evolução previsível do estado atual do ambiente na ausência do projeto, ou seja, 

caso não se venha a implementar o mesmo. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

̶ identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de 

desenvolvimento do projeto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas 
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associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e apreciação 

da sua significância, incluindo a identificação de avaliação; 

̶ avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projetos existentes, bem como de 

projetos associados como é o caso da instalação da linha elétrica aérea. 

Riscos – Ambiente e Saúde Humana 

̶ identificação e análise dos riscos ambientais e para a saúde humana associados ao projeto. 

Medidas de Minimização 

̶ descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando 

possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos. 

Monitorização 

̶ identificação dos parâmetros necessários monitorizar, apresentando as diretrizes a que 

obedecerá o plano geral de monitorização. 

Lacunas de Informação 

̶ resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos 

encontradas na compilação das informações requeridas. 

Conclusões 

̶ conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do projeto. 

Bibliografia 

̶ apresentação das referências bibliográficas utilizadas. 

3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica da Cerca tem como objetivo a produção de energia elétrica a 

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

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

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

Como se pode observar na figura que se segue, o potencial para produção de energia solar fotovoltaica 

em Portugal é dos mais elevados de toda a Europa. 
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Figura 2 – Potencial para produção de eletricidade solar fotovoltaica na Europa (PVGIS © European 

Communities, 2001-2008). 

A disponibilidade do recurso solar em Portugal é excelente quando comparada com a de outros países 

da Europa. Comparando valores relativos ao número médio anual de horas de Sol entre Portugal e um 

país do centro da Europa, por exemplo a Alemanha que tem liderado durante muitos anos a lista 

mundial no que respeita ao valor de potência instalada em sistemas fotovoltaicos, verifica-se que esses 

valores variam entre 2200 e 3000 no território nacional continental e 1200 e 1700 na Alemanha 

(Collares-Pereira, 1998). 

A problemática associada a este tipo de empreendimentos está intimamente ligada à gestão e 

exploração de um recurso energético natural e renovável. É fundamental a consciencialização da 

importância da utilização das energias renováveis em substituição da queima de combustíveis fósseis, 

através de uma mudança de atitude compatível com um desenvolvimento sustentável. 

O consumo ao ritmo atual dos recursos de combustíveis fósseis coloca diversos problemas importantes, 

a saber: 

̶ exaustão de recursos, uma vez que os combustíveis fósseis são recursos finitos e 

consequentemente esgotáveis. Sendo que, pelo contrário, as energias renováveis resultam de 

fluxos inesgotáveis de energia a partir do sol, do vento, da água, entre outros; 

̶ poluição ambiental associada à sua transformação e consumo, que põe em risco o equilíbrio 

natural à escala local, regional e planetária, ou seja, atualmente atingiu-se a capacidade, 
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igualmente finita, que a natureza possui de absorver os excessos que produzimos. As emissões 

das centrais termoelétricas associadas à utilização de energia fóssil convencional são em parte 

responsáveis por situações como o efeito de estufa e chuvas ácidas. 

Perante os problemas acima referidos e a disponibilidade inquestionável de recursos endógenos, o 

desenvolvimento da produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis reveste-se de extrema 

importância tanto em termos ambientais, nomeadamente em matéria de limitação das emissões de 

gases responsáveis pelas alterações climáticas, como também no contexto energético atual de 

Portugal e da Europa, no que diz respeito à diminuição da dependência face ao exterior relativamente 

ao abastecimento de energia. 

Assim, tem-se assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas e 

ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais e 

energéticos. 

O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional 

no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas. A construção desse quadro 

estratégico fundamenta-se numa série de premissas, entre elas encontra-se a convicção política, 

científica e técnica de que as alterações climáticas são uma realidade e uma prioridade nacional, face 

aos seus impactos futuros sobre a nossa sociedade, economia e ecossistemas. São cada vez mais os 

estudos científicos e as instituições internacionais que demonstram as mudanças no sistema climático 

global. 

Os estudos efetuados também indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (QEPiC). 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) serem a 

causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis 

atuais de emissões de GEE provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará mais 

provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas (QEPiC). 

É necessário agir agora para evitar os piores dos seus impactes expetáveis e os custos associados à 

adaptação das nossas sociedades e economias a esses impactes. Os custos da inação são superiores 

no médio e longo prazo, podem reduzir as opções de mitigação e adaptação no futuro e podem colocar 

em causa o sucesso em limitar o aumento da temperatura média global a um máximo de 2°C sobre a 

média pré-industrial (QEPiC). 

Em 2016, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas (CQNUAC), Portugal assumiu o objetivo de atingir a Neutralidade Carbónica até 2050, tendo 
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desenvolvido e aprovado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) que estabeleceu a 

visão, as trajetórias e as linhas de orientação para as políticas e medidas a concretizar nesse horizonte 

temporal. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 constituiu a Estratégia de desenvolvimento a 

longo prazo com baixas emissões de gases com efeito de estufa submetida à CQNUAC a 20 de 

setembro de 2019 (Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 – PNEC 2030, 2019). 

Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio de longo prazo, 

sendo que apenas reduções globais de emissões programadas a longo prazo – pelo menos num 

horizonte até 2050 – na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão repor a humanidade 

numa trajetória compatível com aquele objetivo (QEPiC). 

Este desafio requer ação política articulada a vários níveis, seja em termos de mitigação (redução de 

GEE) ou adaptação aos seus impactes (QEPiC). 

Atingir a neutralidade carbónica em 2050 significa o abandono progressivo de um modelo económico 

linear, sustentado nos combustíveis fósseis, apostando numa economia que se sustenta nos recursos 

renováveis e que utiliza os recursos de forma eficiente, prosseguindo com modelos de economia 

circular, que valoriza o território e promove a coesão territorial. 

Embora todos os setores de atividade contribuam para a redução de emissões, na próxima década é o 

setor da energia aquele que dará um maior contributo, assumindo na transição energética um papel 

especialmente relevante no contexto da transição para uma sociedade descarbonizada. 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem 

um instrumento fundamental e uma opção inadiável, de forma a viabilizar o cumprimento dos 

compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o 

cumprimento da Diretiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia elétrica com base 

em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objetivos 

estabelecidos pelo Governo Português (QEPiC). 

A transição energética em Portugal passará indiscutivelmente pelo setor da eletricidade. Portugal tem 

um enorme potencial para o desenvolvimento de um setor electroprodutor fortemente descarbonizado, 

quer pela disponibilidade de recursos endógenos renováveis, como a água, o vento, o sol, a biomassa 

e a geotermia, quer pelo facto de ter desenvolvido um sistema elétrico fiável e seguro capaz de lidar 

com a variabilidade que a forte aposta nas renováveis foi introduzindo e que deverá ser alvo de uma 

evolução importante na próxima década. A aposta para o horizonte 2030 para o setor electroprodutor 

passa, sobretudo, pela energia solar e, embora com menor expressão, pela energia eólica (Plano 

Nacional Energia e Clima 2021-2030 – PNEC 2030, 2019). 

No caso do solar, e em particular do solar fotovoltaico, os preços da tecnologia altamente competitivos 

quando comparados com outras soluções convencionais conjugados com a abundância do recurso, 
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fazem do aproveitamento desta fonte de energia uma opção com fortes benefícios para os 

consumidores (Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 – PNEC 2030, 2019). 

No sentido de reforçar a capacidade instalada de origem renovável, em particular para o solar 

fotovoltaico, Portugal decidiu-se pela via dos leilões de atribuição de capacidade de receção na rede 

com três grandes objetivos: (i) dar maior clareza e previsibilidade aos processos de licenciamento para 

produção de energia; (ii) criar um mecanismo de atribuição de capacidade que responda 

adequadamente ao facto de termos um recurso público escasso que tem de ser gerido enquanto tal; 

(iii) garantir que, por cada ponto de rede a leilão, os vencedores são os projetos que mais contribuem 

para baixar a tarifa de eletricidade paga pelos consumidores (Plano Nacional Energia e Clima 2021-

2030 – PNEC 2030, 2019).  

Neste sentido, Portugal realizou o primeiro leilão em 2019, específico para o solar fotovoltaico, com um 

total de 1400 MW repartidos por 24 lotes. Os resultados do primeiro leilão em Portugal, que garantiram 

os preços mais baixos da Europa e mínimos mundiais com tradução direta em ganhos efetivos para os 

consumidores, permitem traçar um caminho cujos resultados alcançados deixam antever o potencial 

multiplicador deste mecanismo em futuras licitações e do seu considerável e necessário contributo para 

atingir os objetivos nacionais em matéria de energias renováveis (Plano Nacional Energia e Clima 2021-

2030 – PNEC 2030, 2019). 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca é um dos projetos que resulta do leilão realizado em 2019, 

específico para o solar fotovoltaico. 

Assim, é no contexto explanado anteriormente que o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca se 

enquadra, no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço das 

energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto 

das políticas europeias de combate às alterações climáticas (Plano Nacional Energia e Clima – PNEC 

2030, 2019): 

̶ A União Europeia aprovou metas ambiciosas que visam alcançar, em 2030: (i) 32% de quota 

de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto, (ii) 32,5% de redução do 

consumo de energia, (iii) 40% de redução das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990, e (iv) 15% de interligações elétricas. 

̶ As metas intercalares para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia 

em Portugal são: de 34% para o ano 2022; de 38% para o ano 2025; de 41% para o ano de 

2027; e de 47% para o ano de 2030; 

̶ Em termos de consumo de eletricidade a meta para as energias renováveis para Portugal é de 

80% em 2030; 

̶ A perspetiva de evolução da capacidade instalada para a solar em Portugal é de 8,1-9,9 GW 

em 2030; 
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̶ O Contributo indicativo nacional em matéria de eficiência energética para o cumprimento da 

meta de 32,5% de eficiência energética da União em 2030 será de 35%; 

̶ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar 

uma meta de -45% a -55% em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 

compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos 

europeus e com o Acordo de Paris; 

̶ Alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, o que implica uma redução de 

emissões de Gases com Efeito Estufa (GEE) entre 45% e 55% até 2030, entre 65% e 75% até 

2040 e entre 85% e 90% até 2050, em relação a 2005. Estabelecer como um dos principais 

vetores de descarbonização a concretização da transição energética, aumentando muito 

significativamente a eficiência energética em todos os setores da economia, apostando na 

incorporação de fontes de energia renováveis endógenas nos consumos finais de energia 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho de 2019 que aprova o Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

O presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de outros poluentes 

associados à produção de energia elétrica por outras fontes, nomeadamente a termoelétrica. Estima-

se que a Central Fotovoltaica da Cerca permitirá evitar a emissão anual de cerca de 120 280 t/ano de 

CO2, com base nas emissões do Sistema Electroprodutor Nacional, que resultam dos dados do 

consumo das diversas fontes de energia primária (Gás Natural, Hulha, etc.) nas centrais produtoras de 

energia elétrica (Grandes Térmicas, Cogeração e Outras Térmicas) em Portugal, cujo valor em 2016 

foi de 310 t CO2/GWh, segundo consta no relatório da DGEG relativo a Energia em Portugal (DGEG, 

2018). 

A propósito dos aspetos ligados aos efeitos poluentes da produção de energia, também não se pode 

deixar de fazer uma referência, apesar de constituir um efeito colateral aos outros anteriormente 

referidos, ao benefício que é induzido pelo abrandamento nas atividades de extração de combustíveis 

fósseis destinados às instalações convencionais de produção de energia e no seu transporte para os 

locais de consumo, com todos os riscos inerentes. 

3.2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO E CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EXISTENTE E EM VIGOR 

Apresenta-se de seguida no Quadro 2 os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e abrangidos pela 

área de estudo do projeto. 

Quadro 2 – Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor nos concelhos que abrangem a área do projeto. 

Âmbito Instrumento Designação Dinâmica Publicação D.R. Data D.R. 

Nacional PNPOT 
Programa Nacional da política de 

Ordenamento do Território 

Revisão LEI n.º 99/2019 5-09-2019 

2.ª Retificação DECL RECT n.º 103-A/2007 2-11-2007 
1.ª Retificação DECL RECT n.º 80-A/2007 7-09-2007 
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Âmbito Instrumento Designação Dinâmica Publicação D.R. Data D.R. 

1.ª Publicação LEI n.º 58/2007 4-09-2007 
PNA Plano Nacional da Água Revisão DL n.º 76/2016 9-11-2016 

PRN Plano Rodoviário Nacional 

2.ª Alteração DL n.º 182/2003 16-08-2003 
1.ª Alteração LEI n.º 98/99 26-07-1999 

1.ª Retificação DECL RECT n.º 19-D/98 31-10-1998 
2.ª Revisão DL n.º 222/98 17-07-1998 

Regional 

PROT 
Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Oeste e Vale do Tejo 

1ª Retificação DECL RET n.º 71-A/2009 02-10-2009 
1ª Publicação RCM n.º 64-A/2009 06-08-2009 

PROF 
Plano Regional de Ordenamento 

Florestal de Lisboa e Vale do Tejo 
1ª Retificação DECL n.º RET 13/2019 12-04-2019 

Revisão PORT n.º 52/2019 11-02-2019 

RN Rede Natura 2000 1.ª Publicação RCM n.º 115-A/2008 21-7-2008 

PGRH 
Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras 
Oeste (RH5) 

1ª Retificação DECL RET n.º 22-B/2016 18-11-2016 

1ª Publicação RCM n.º 52/2016 20-09-2016 

PGRI 

Plano de Gestão de Risco de 
Inundações da Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 
Oeste 

1ª Retificação DECL RET n.º 22-A/2016 18-11-2016 

1ª Publicação RCM n.º 51/2016 20-09-2016 

Municipal 

PDM 
Plano Diretor Municipal de 

Alenquer 

1ª Correção 
Material 

Aviso n.º 1488/2019 25-01-2019 

3ª Alteração Aviso n.º 16767/2018 19-11-2018 

2ª Alteração por 
Adaptação 

Aviso n.º 5086-A/2010 10-03-2010 

1ª Alteração RCM n.º 119/98 09-10-1998 

1ª Publicação RCM n.º 13/95 14-02-1995 

PP 

Plano Pormenor Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico da 

quinta da Abrigada 
1ª Publicação RCM n.º 77/99 22-07-1999 

Plano Pormenor Quinta da 
Puceteira 

1ª Publicação EDITAL n.º 640/2011 04-07-2011 

PDM Plano Diretor Municipal da 
Azambuja 

Suspensão da 
Iniciativa do 
Município 

AVISO n.º 18298/2019 15-11-2019 

3ª Alteração AVISO n.º 12697/2019 08-08-2019 
1ª Retificação DECL RET n.º 12/2015 07-01-2015 
1ª Correção 

Material AVISO n.º 13222/2012 03-10-2012 

2ª Alteração por 
Adaptação AVISO n.º 5053/2010 10-03-2010 

1ª Alteração RCM n.º 3/97 11-01-1997 
1ª Publicação RCM n.º 14/95 16-02-1995 

PP Plano Pormenor Quinta de Vale 
de Lobos 

1ª Publicação EDITAL n.º 642/2011 04-07-2011 

PMDFCI 
Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios 

1.ª Alteração DESP n.º 1222-B/2018 02-02-2018 
1.ª Publicação DESP n.º 443-A/2018 09-01-2018 
Na sua atual 

redação 
DL n.º 124/2006 28-06-2006 

De forma a evitar duplicação de informação remete-se a análise dos Instrumentos de Planeamento que 

se encontram em vigor, à data de elaboração do EIA, para o capítulo 6.11. 

http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
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3.3 ANTECEDENTES DO PROJETO 

O Decreto-Lei n.º 72/2006, de 23 de agosto, na sua redação atual, estabelece que a atribuição de 

reserva de capacidade de injeção na RESP pode ser realizada através de um procedimento 

concorrencial. 

Em 06 de junho de 2019, através da publicação em Diário da República, do Despacho nº. 5532-B/2019, 

foi aberto um procedimento concorrencial, sob a forma de leilão eletrónico, para atribuição de reserva 

de capacidade de injeção de energia solar fotovoltaica. 

Na sequência do referido leilão, onde foram colocados em concurso 1400 MVA de capacidade de 

injeção na rede, foram atribuídos 1292 MVA, dos quais 142 MVA vieram a ser atribuídos à Fotovoltaica 

Lote A, com ligação a 400 kV ao Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo, conforme título de 

reserva de capacidade que consta do Anexo 4. 

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

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)). 

As linhas elétricas situam-se no distrito de Lisboa: 

̶ Linha Elétrica 1: concelho de Azambuja, freguesias de Aveiras de Baixo, Azambuja e Vila Nova 

da Rainha; 

̶ Linha Elétrica 2: concelho de Azambuja, freguesia de Vila Nova da Rainha, e também um 

pequeno troço no concelho de Alenquer, União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e 

Triana); 

̶ Linha Elétrica 3: concelho de Alenquer, União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e 

Triana); 

̶ Linha Elétrica 4: concelho de Azambuja, freguesia de Vila Nova da Rainha e concelho de 

Alenquer, União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 

No Desenho 1 apresenta-se a localização do projeto à escala regional e nacional e seu enquadramento 

administrativo. No Desenho 2 apresenta-se a localização das infraestruturas do projeto. 
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4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

4.2.1 Energia Solar Elétrica 

A energia da radiação solar pode ser convertida diretamente em energia elétrica através de células 

fotovoltaicas. 

O efeito fotovoltaico consiste, na transformação de energia solar em energia elétrica, ou seja, na 

transformação de energia que proporcionam os fotões incidentes sobre os materiais semicondutores 

em eletricidade. Os átomos absorvem os fotões e transferem a sua energia para os eletrões, que assim 

se libertam e através de um campo elétrico interno são conduzidos para os contactos, produzindo assim 

a corrente na célula fotovoltaica (Valente, 2011). 

As células fotovoltaicas são fabricadas em silício ou noutro material semicondutor (que produzem uma 

corrente elétrica quando atingidos pela radiação luminosa), e encapsuladas em módulos, que depois 

se ligam em número variável, em série e em paralelo, constituindo um gerador fotovoltaico (Valente, 

2011). 

A energia elétrica produzida por via fotovoltaica pode ser utilizada imediatamente em corrente contínua, 

ou armazenada em baterias. Em qualquer dos casos a energia elétrica em corrente contínua pode ser 

transformada em corrente alternada através de inversores, designando-se por sistema fotovoltaico, ao 

conjunto dos componentes que constituem este sistema. Geralmente os sistemas fotovoltaicos cuja 

rede elétrica recetora é a rede pública de eletricidade são designados por centrais fotovoltaicas. 

A Central Fotovoltaica da Cerca será fundamentalmente composta pelos módulos fotovoltaicos (ou 

geradores solares), instalados em estruturas de seguimento solar e distribuídos ao longo da 

correspondente área de implantação. 

 

Figura 3 – Central Fotovoltaica com tecnologia do mesmo tipo que se pretende instalar. 

Os módulos serão ligados entre si, formando séries de várias unidades, as quais serão ligadas a 

conversores (ou inversores) e estes a postos de transformação (PT’s), instalados em compartimentos 
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pré-fabricados e posicionados estrategicamente ao longo do terreno de modo a minimizar as perdas 

elétricas. Estes PT’s serão ligados a uma Subestação, através de uma rede subterrânea de média 
tensão (30 kV), sendo esta constituída por cabos monopolares dispostos em vala. 

O acesso ao local de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca na Área C1 será feito 

preferencialmente a partir da estrada nacional EN3, junto ao km 16,7, através de um acesso à Quinta 

da Cerca já existente. Existe ainda um acesso alternativo junto ao km 17,8 da mesma EN3. Nesse 

cruzamento seguindo a indicação para “Vale da Pedra” e após percorrer aproximadamente 1600 
metros, encontra-se, do lado direito, um outro acesso. Seguindo este último acesso por mais 670 

metros encontra-se um caminho já existente, através do qual será igualmente possível aceder à Área 

C1. 

O acesso à Área C2 far-se-á a partir da EN3. Ao km 2,8 da EN3, junto à localidade de C. Pinheiro há 

um cruzamento que permite o acesso à estrada municipal EM522 em direção a Camarnal. No 

cruzamento com a EM522, seguindo-se pela direita e percorrendo aproximadamente 2 km, encontra-

se um cruzamento junto a localidade de Camarnal. Nesse cruzamento existe um caminho público que 

se desenvolve no sentido Oeste-Este e percorrendo-o por cerca 1,2 km no sentido Este, encontra-se 

um outro cruzamento. Seguindo o caminho público que agora se desenvolve no sentido Norte-Sul, 

agora para Norte por 2,5 km encontra-se a entrada da Área C2, junto à futura subestação de Paul da 

Ota. 

O acesso à Área C3, será feito a partir da EM522 que deriva da EN3, e que dá acesso diretamente à 

entrada na propriedade onde se insere o projeto, que está previsto que seja feito na zona da 

extremidade sudoeste. Também junto a Camarnal há um caminho público, que se desenvolve no 

sentido Norte-Sul, e a partir deste será possível aceder à parte Norte da Área C3. 

4.2.2 Gerador Fotovoltaico 

Os módulos fotovoltaicos previstos são do tipo bifacial, constituídos por cristais de silício monocristalino, 

com uma potência nominal de 440 Wp, com dimensões de aproximadamente 2,1 x 1,1m, cujo aspeto 

é o que se apresenta na figura seguinte. Prevê-se a instalação de aproximadamente 458 mil módulos 

fotovoltaicos interligados em série de grupos chamados strings. 
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Figura 4 – Módulo Fotovoltaico 440 Wp, e dimensões tipo dos módulos fotovoltaicos previstos instalar na 

Central Fotovoltaica da Cerca 

4.2.3 Estruturas de Suporte dos Módulos Fotovoltaicos (Trackers Solar) 

Os módulos fotovoltaicos serão instalados em estruturas chamadas seguidores solares (trackers), que 

se movem num eixo horizontal orientado de Norte a Sul e acompanham automaticamente a posição do 

Sol no sentido este-oeste ao longo do dia, de forma a maximizar a produção de energia. 

 

   
Figura 5 – Estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos, com mecanismo que permite a rotação em 

um eixo. 
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As estruturas destinadas ao suporte e fixação dos módulos fotovoltaicos serão metálicas, com o 

adequado tratamento anticorrosivo, sendo os respetivos apoios cravados diretamente no solo. Serão 

dimensionadas de modo a suportar todos os esforços, quer em termos de peso dos módulos, quer os 

provocados pelas condições atmosféricas, nomeadamente a ação do vento. Caso se verifiquem rajadas 

de vento superiores a 60 km/h o autómato que controla a orientação dos painéis atua no sentido de 

reposicionar os módulos na posição horizontal minimizando os esforços provocados pela ação do vento 

na estrutura.  

Estas estruturas servirão ainda para colocação de esteiras de cabos e fixação das caixas de ligação 

dos agrupamentos das séries de painéis, bem como os para fixação dos inversores. 

Os principais elementos que constituem o seguidor solar são: 

 Fundações: perfis metálicos em aço galvanizado cravados diretamente no solo a uma 
profundidade média de 3 metros. Não se prevê a necessidade de utilização de betão para 
fixação do perfil ao solo. 

 Estrutura de suporte: formada por diferentes tipos de perfis galvanizados de aço e alumínio. 

 Elementos de fixação e parafusos. 

 Elementos de reforço. 

 Autómato de seguimento solar, com um ângulo de rotação de ± 60º 

 Sistema de comunicação interna via wireless. 

A estrutura terá as seguintes características: 

 A composição de cada seguidor poderá agrupar um total de 87 módulos PV (1Vx87) ou 58 
módulos PV (1Vx58), com comprimentos de 93 m e 62 m respetivamente. Cada seguidor terá 
entre 8 a 12 perfis metálicos para fixação ao sol. Estas características poderão sofrer alterações 
consoante o fabricante selecionado. A distância entre o eixo de estruturas vizinhas, medidas 
no sentido Este-Oeste, será de 6 m. 

 A altura da estrutura será da ordem dos 2,5 metros.  

 Os seguidores serão autoalimentados através de um módulo fotovoltaico. 

 Os seguidores comunicam entre si através de uma rede wireless. 

O aspeto após instalação é a que se pode observar nas imagens que se seguem. 

Note-se que foram selecionados seguidores de célula única, por oposição a dupla célula, o que reduz 

praticamente para metade a altura dos painéis na posição vertical. 
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Figura 6 – Seguidor de célula única 1V. 

4.2.4 Inversor Fotovoltaico 

O inversor fotovoltaico é o equipamento responsável pela conversão da corrente DC de baixa tensão 

gerada pelos módulos fotovoltaicos, em corrente alternada de baixa tensão na mesma frequência da 

rede geral. O circuito de saída dos inversores será conectado no quadro de baixa tensão do 

transformador instalado nos PT’s, que por sua vez será responsável por elevar a tensão estabelecida 

no sistema interno de média tensão da central fotovoltaica. 

Está prevista a instalação de 658 inversores, com potência nominal de 230 kVA, cuja especto é o que 

se representa na imagem seguinte. 
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Figura 7 – Inversor. 

4.2.5 Postos de Transformação 

Os Postos de Transformação (PT) são do tipo pré-fabricados que abrigam os equipamentos 

responsáveis por concentrar, transformar e elevar a tensão da energia gerada nos campos 

fotovoltaicos, fundamentalmente constituída por: 

 quadro de baixa tensão onde ligam todos os geradores e transformador de serviços auxiliares 
e equipado com dispositivos de corte e proteção; 

 transformadores 0,8/30 kV, isolados a óleo; 

 celas de média tensão de 36 kV, de corte em meio de gás isolante SF6, ou vácuo; 

 transformador de serviços auxiliares; 

 quadro geral de baixa tensão para serviços auxiliares; 

 sistema de alimentação ininterrupta para circuitos especiais mediante falha de rede (proteções, 
comando e controlo, comunicações, etc. 

No presente projeto foram considerados um total de 29 PT distribuídos estrategicamente distribuídos 

ao longo da central, por forma a minimizar as perdas de transporte. A sua localização teve ainda em 

consideração a instalação dos mesmos junto aos acessos internos da central, e ainda critérios de 

seletividade e seccionamento da instalação em grupos de ramais.  

As suas dimensões exteriores são aproximadamente 10,00m x 3,00m x 3,15m (comprimento, largura, 

altura), devendo ser ajustadas às dimensões finais dos equipamentos a fornecer (Figura 8). 
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Figura 8 – Estrutura prefabricada que contém o transformador. 

4.2.6 Sistema de Conexão Elétrica 

A instalação é dividida eletricamente em duas seções: seção de corrente DC (até o inversor) e seção 

de corrente alterna. 

O sistema DC inclui os seguintes equipamentos: conjunto de módulos ligados em série; cabos de 

corrente contínua; e inversor. 

O circuito DC consiste em cabos de polo positivo e negativo, que interligam os módulos solares aos 

inversores. Estes cabos podem estar dispostos ao ar livre (em bandejas ou fixadas diretamente na 

estrutura de suporte dos módulos) ou enterrados em tubo isolante em vala. 

Sempre que possível os cabos permanecem solidários às estruturas de suporte dos módulos 

fotovoltaicos, e quando enterrados são instalados em valas de cabos de profundidade 0,85 m e de 

largura 0,4 m (em casos pontuais a largura poderá ter 0,6 m). 

O sistema de corrente alternada (CA) inclui os seguintes equipamentos: Cabo de baixa tensão (BT); 

Postos de transformação; Quadro BT; Transformador; Cabos de média tensão (MT); e Celas MT. 

O centro de transformação possuirá um transformador BT/MT, que elevará a tensão de saída do 

inversor ao nível de tensão da rede de MT. 
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Os cabos de baixa tensão (BT-CA) serão usados para conectar os inversores aos PT. Os cabos serão 

instalados em valas a uma profundidade entre os 0,85 m e 1 m, e com larguras de 0,6 ou 0,8 m, 

dependentes do número de circuitos que estiverem em cada vala. 

A rede interna de média tensão (MT), que inclui a ligação dos PT às 2 subestações, será de 30 kV, 

sendo constituída por cabos monopolares secos (18/30 kV), estabelecidas por meio de valas, ao longo 

dos acessos ou de trajetos devidamente definidos e sinalizadas. 

Na mesma vala seguirão os cabos de fibra ótica, que constituem a rede interna de comunicações de 

voz e dados, cabo de terra e cabos de serviço auxiliares. 

Após o enchimento e tamponamento da vala e de forma a dar cumprimento ao Art. 123 do RSLEAT, 

serão executados pequenos marcos de sinalização exterior, estabelecidos ao longo da vala, indicando 

os seus locais de passagem, derivação e mudanças de direção. Estes marcos serão executados em 

betão ou alvenaria. Terão como dimensões de referência, 50 cm de altura e diâmetro de 15 cm. 

A rede de terra da instalação fotovoltaica será única e composta por um cabo de cobre, sem isolamento, 

enterrado e reforçado com varetas metálicas, que se estenderá por toda a central, formando uma malha 

à qual serão ligadas todas as estruturas e partes metálicas da instalação, assim como os anéis de 

ligação à terra dos edifícios prefabricados, das caixas de string e dos quadros elétricos. As partes 

metálicas da estrutura serão ligadas entre si por meio de ligações com cabo de cobre isolado, formando 

uma massa única que por sua vez se ligará à malha de terra enterrada. 

4.2.7 Subestações 

4.2.7.1 Subestações 30/60kV 

Em cada uma das Áreas C1 e C2 irá existir uma subestação 30/60kV para elevar a tensão, e fazer a 

transição da rede interna subterrânea para as linhas elétricas aéreas a 60 kV. 

O edifício de comando e a subestação tanto nas Áreas C1 como C2, localizam-se numa área pouco 

declivosa, tendo a implantação sido estudada de modo a que, quer pela área ocupada, quer pela sua 

volumetria, assuma uma expressão relativamente reduzida. 

Trata-se de um edifício industrial de um único piso térreo, com cobertura em terraço não visitável, e 

planta retangular, ocupando uma área coberta de cerca de 381,41 m2, destinada a albergar uma 

antecâmara de entrada, um hall de distribuição, uma sala de contagem, uma sala de quadros, uma sala 

de comando, economato, copa, uma instalação sanitária e uma área destinada a armazém (Anexo 10). 

A subestação, que é um espaço a céu aberto, implanta-se em área anexa ao edifício de comando e 

ocupa uma área de 717,12 m2. 
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Conforme é possível verificar nos detalhes de implantação do projeto de execução das subestações, 

cada subestação (ver Anexo 10) tem WC com chuveiro e Termoacumulador Elétrico, que constitui a 

forma de aquecimento das águas. Para mais fácil referência reproduz-se abaixo extrato do desenho de 

uma das subestações. 

 
Figura 9 – Extrato de implantação geral de subestação onde consta a localização de termoacumulador 

elétrico. 

4.2.8 Resumo das Características Gerais  

De seguida apresenta-se um Quadro com as características Gerais da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Quadro 3 – Quantificação de caraterísticas gerais da Central. 

 C1 C2 C3 Total 

Área de estudo (ha) 351,4 200,0 193,0 744,4 

Área de Implantação - Painéis Fotovoltaicos (ha) 47,64 42,40 13,37 103,41 

Área da Subestação a céu aberto (m2) 717,12 717,12 ---- 1434,24 

Área impermeabilizada 
(m2) 

Edifício de Comando 381,41 381,41 ---- 762,82 

29 Postos de Transformação 

(6,058 m x 2,438 m)  
---- ---- --- 428,3 

Cércea/altura das construções (m) 5 5 ---- ---- 

N.º de lugares de estacionamento 5 5 ---- 10 

Área de estacionamento 62.5 62.5 ---- 125 
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4.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

4.3.1 Estaleiro 

O estaleiro necessário para as obras a realizar ocupa uma área relativamente reduzida, tendo-se 

optado por dividir a zona de estaleiro entre as Áreas C1 e C2 (Desenho 2). A Área C3, por se encontrar 

numa área próxima ao núcleo 2 não tem previsto nenhuma zona de estaleiro. Procurou-se definir uma 

localização que reunisse condições adequadas, com acesso fácil e com uma topografia favorável que 

minimizasse a movimentação de terras e evitasse zonas de maior coberto vegetal, por forma a facilitar 

a posterior recuperação paisagística da área como tal utilizada. 

O estaleiro estará organizado nas seguintes áreas: 

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes em obra); 

 Área de deposição de resíduos: serão instaladas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de 
obra; 

 Áreas de armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): zona a 
ser impermeabilizada, coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Áreas de parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Áreas de deposição de materiais de construção; 

 Área de operações de manutenção dos equipamentos, a ocorrer in situ: zona impermeabilizada 
e com um sistema de recolha e/ou tratamento de efluentes decorrentes de eventuais derrames 
ou lavagens. 

Associado às duas áreas de estaleiro, definiu-se ainda zonas de armazenamento de materiais 

(Desenho 2), que na construção de uma central fotovoltaica tem especial relevância. Devido a elevada 

quantidade de equipamentos a instalar, torna-se necessário criar áreas de armazenamento 

relativamente próximas aos locais finais de instalação diminuindo o número de transportes internos e 

garantindo que o material se encontra disponível para o bom andamento do fornecimento das frentes 

de trabalho. 

4.3.2 Construção e Instalação da Central 

Os trabalhos de construção para execução da Central Fotovoltaica da Cerca podem ser classificados 

em: Obras de construção civil; Montagem Mecânica; Montagem Elétrica; e Ensaios e 

Comissionamento. 
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4.3.2.1 Construção Civil 

Critérios gerais do projeto de construção civil: 

 A limpeza e supressão vegetal em todas as áreas central será realizada apenas nas zonas 
onde tal se verifique ser necessário. 

 Os acessos a construir no interior da central fotovoltaica apresentarão um perfil transversal 
tipo, constituído por uma faixa de rodagem de 4,0 metros de largura. 

 Foi previsto um sistema de drenagem, o mais naturalizado possível, que assegura a 
manutenção do escoamento das águas pluviais. Por outro lado, nos acessos a construir ou a 
beneficiar, não serão utilizados materiais impermeabilizantes. 

 Foi considerada uma distância entre eixos de diferentes estruturas (pitch) de 6 metros, 
deixando um espaço livre entre filas de 3,60 metros aproximadamente. 

 A cablagem entre módulos e os inversores na mesma fila será fixada diretamente na estrutura 
existente, sem ocupação ao nível do solo. 

 O cabo DC de string deve ser fixado na própria estrutura por abraçadeiras e enterrado em tubo 
em valas de baixa tensão (BT) nos troços finais até o inversor. 

 Os cabos DC dos inversores aos centros de transformação serão enterrados diretamente em 
valas de baixa tensão (BT). 

 Os cabos entre os PTs e as Subestações da Quinta da Cerca e do Paul da Ota serão enterrados 
diretamente em vala de MT de acordo com as normas e as regras da boa arte. 

 A cablagem do perímetro do sistema de segurança será projetada enterrada em tubos na vala 
de acordo com as normas e regras da boa arte. 

 O sistema de terras da central conectará os elementos metálicos como estruturas fotovoltaicas, 
inversores, centros de transformação, sistema de segurança, vedação de perímetro ou 
qualquer outro corpo metálico ao solo (valas com cabo de cobre nu 50 mm²). 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem das estruturas metálicas de 

suporte dos painéis e restantes componentes serão construídas as subestações, com todas as 

atividades inerentes a uma obra de construção civil. 

4.3.2.1.1 Preparação das Áreas a Intervencionar 

Na preparação das áreas a intervencionar, nomeadamente dos acessos, da vala de cabos e das áreas 

de instalação dos módulos fotovoltaicos, será efetuada desmatação de toda a vegetação arbustiva e 

arbórea. Para além deste trabalho proceder-se-á ainda, no caso dos acessos e vala de cabos à 

decapagem dos solos, 
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Nas áreas de eucaliptal e pinhal, será ainda necessário a proceder à remoção dos troncos e raízes, e 

no seguimento desta será necessário regularizar os terrenos, mantendo a topografia do terreno que 

existia antes do início dos trabalhos. 

4.3.2.1.2 Acessos 

Os acessos (a beneficiar ou a construir) no interior da área vedada da central, apresentarão um perfil 

transversal tipo, constituído por uma faixa de rodagem de 4,0 m de largura. 

Os acessos foram projetados essencialmente na periferia das áreas vedadas e para acesso aos PT’s, 
e ao edifício de comando/subestação, de modo a permitir a instalação, operação e manutenção de 

todos os equipamentos. 

Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da terraplanagem, o 

pavimento será constituído por uma camada de fundação de material granular selecionado, com 0,2 m 

de espessura, sobre a qual existirão duas camadas de agregado britado de granulometria contínua, 

com 0,10 m de espessura cada, servindo uma delas de base e a outra de camada de desgaste. Esta 

estrutura de pavimento é adotada tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística do 

local em que os acessos se apresentarão com um pavimento de aspeto e coloração similar aos já 

existentes, e a pretensão de, dentro do possível, evitar a alteração das características de 

permeabilidade do terreno existente 

Os espaços entre filas de painéis deverão ser convenientemente compactados, por forma a permitir a 

circulação de máquinas para a montagem de estruturas de suporte e dos próprios painéis. 

4.3.2.1.3 Movimentações de terras 

As movimentações de terras neste projeto foram reduzidas ao mínimo e só estando previstas nas 

seguintes situações: 

 adequação de irregularidades topográficas pontuais necessárias para a instalação das 
estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 na zona de eucaliptal, após remoção de raizeiros para correção e preenchimento de 
irregularidades; 

 na zona com ocupação agrícola, poderá ser necessário fazer mobilização superficial de terras. 
Apenas nas zonas estritamente necessárias haverá movimentação de solos para 
regularização, pequenas correções para execução dos acessos por forma a garantir quer a 
plataforma, quer as inclinações previstas em projeto; 

 criação da plataforma para a área de subestação. 
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Nos casos em que haja necessidade de proceder a movimentação de terras procurar-se-á um balanço 

de terras nulo. 

4.3.2.1.4 Drenagem 

Encontra-se previsto um sistema de drenagem o mais naturalizado possível que assegura a 

manutenção do escoamento das águas pluviais, através da criação de valetas adjacentes aos acessos. 

Estas serão escavadas no terreno natural e apenas em zonas de maior declive se poderá equacionar 

o seu revestimento. Por outro lado, nos acessos a beneficiar ou a construir, não serão utilizados 

materiais impermeabilizantes.  

4.3.2.1.5 Vedação Perimetral 

Será executada uma vedação ao longo da periferia das Áreas que constituem a central fotovoltaica, 

com o traçado que se representa no Desenho 2. A vedação será constituída por prumos cravados 

diretamente no solo e rede metálica, na qual serão estabelecidas entradas estrategicamente colocadas 

munidas de portão.   

Genericamente serão utilizadas 2 alturas para a vedação, de 1,5 ou 2,0 metros. 

Na Área C1 da Quinta da Cerca o perímetro já se encontra parcialmente vedado por um muro 

perimetral, pelo que sempre que tal seja possível, utilizar-se-á essa infraestrutura existente para 

vedação da central, evitando trabalhos adicionais.  

Procurou-se ainda manter, sempre que possível, a localização atual da vedação existente no perímetro 

das propriedades, substituindo-a por uma nova vedação com as características exigidas em projeto. 

4.3.2.1.6 Fundações dos Módulos Fotovoltaicos 

As fundações das estruturas dos módulos serão executadas através de perfuração do solo a uma 

profundidade média de 3 metros, necessárias para alcançar a estabilidade e resistências adequadas. 

Não estão previstas fundações com recurso a betão. 

4.3.2.1.7 Vala de Cabos 

As valas serão abertas com recurso a meios mecânicos, podendo, no entanto, existir exceções em 

caso de travessias com circuitos de diversos tipos já instalados e, conforme anteriormente descrito, 

preveem diferentes profundidades e larguras consoante o tipo de cabos e número de circuitos que a 

constituem. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

29 

Serão instaladas em valas, sempre que aplicável, os circuitos de rede de terras, baixa e média tensão, 

rede de comunicações e de alimentação de serviços auxiliares. 

Após abertura da vala deve-se assegurar que o leito da vala se encontra liso e livre de pontas afiadas, 

saliências, pedras, etc. Serão então aplicadas as diversas camadas que constituem o circuito enterrado, 

e na parte superior será espalhada uma camada de terra vegetal, proveniente da escavação, garantindo 

o mesmo recobrimento vegetal existente antes da abertura da vala com a devida compactação. 

Durante o tempo em que as valas permanecem abertas, serão cumpridas todas as recomendações de 

balizagem, para asseguras as devidas condições de segurança de pessoas e bens. 

4.3.2.2 Montagem Mecânica 

Após a cravação mecânica dos perfis metálicos, que funcionam como fundação e suporte da viga 

principal, todas os demais componentes da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos são 

assemblados no próprio local de instalação. A assemblagem é realizada através de porcas e parafusos 

aplicando o binário recomendado pelo fabricante das estruturas. 

4.3.2.3 Montagem Elétrica 

O trabalho de montagem elétrica inclui a instalação elétrica de Baixa Tensão (BT) e Média Tensão 

(MT). 

Sempre que possível coexistem na mesma vala de cabos as diversas redes que constituem as 

instalações elétricas e de comunicação, separadas convenientemente, evitando-se desta forma a 

abertura de valas, minimizando o impacte causado pela abertura da vala de cabos (Fotografia 1). 

 
Fotografia 1 – Lançamento de cabo em vala. 
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4.3.3 Meios humanos 

Para a fase de construção da Central Fotovoltaica da Cerca estima-se que o número de trabalhadores 

afetos diretamente à construção do projeto varie entre cerca de 260 e 15, conforme a fase de 

desenvolvimento da obra. 

4.3.4 Materiais e energias utilizados 

Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de 

diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão, brita, areia, 

madeira, ferro, tijolos, aço, tinta etc., para a execução da subestação da Central, fundações e caminhos 

de acesso. 

No que diz respeito às componentes dos painéis fotovoltaicos, os principais tipos de materiais que os 

constituem são: 

̶ Vidro, silício; 

̶ Aro metálico; 

̶ Estruturas metálicas formada por diferentes tipos de perfis galvanizados de aço e alumínio; 

̶ Condutores de ligação em cobre e em alumínio. 

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão 

a gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns equipamentos. 

Refere-se ainda que durante a fase de construção, no estaleiro, e na fase de exploração, nas 

instalações sanitárias do edifício de comando será utilizada água da rede pública. 

4.3.5 Efluentes, Resíduos e Emissões 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

̶ águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro; 

̶ águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e construção civil. 
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Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, no 

entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no 

presente EIA esta situação será evitada. 

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos: 

̶ no que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, serão utilizadas instalações sanitárias 

amovíveis; 

̶ para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x 1 m), na qual será 

efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. A bacia será 

aberta na zona de estaleiro, e no final das betonagens a bacia será aterrada; 

̶ os efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer obra, 

serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito 

e transportados por uma empresa creditada pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

̶ resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

̶ resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno; 

̶ materiais inertes (terras) provenientes das escavações; 

̶ terra vegetal; 

̶ embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais 

resultantes das diversas obras de construção civil. 

O armazenamento temporário de resíduos será efetuado na zona destinada a estaleiro ou em eventuais 

zonas complementares de apoio ao estaleiro. 

Prevêem-se os seguintes destinos finais relativamente aos resíduos produzidos: 

̶ os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados integralmente nos 

aterros necessários executar ao longo dos caminhos de acesso; 

̶ a terra vegetal será armazenada junto às áreas de intervenção, em locais tanto quanto possível, 

planos e afastados de linhas de água; 

̶ os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados por uma empresa devidamente creditada pela Autoridade 

Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 
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̶ os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão enterrados em 

zonas intervencionadas, afastadas das linhas de água e de zonas húmidas; 

̶ nas zonas de eucaliptal após o corte dos eucaliptos, serão retiradas totalmente as respetivas 

raízes, sendo as mesmas transportados por uma empresa devidamente creditada pela 

Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente, prevendo-se o seu 

destino final para aparas de madeira. 

̶ incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria pesada 

e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

̶ poeiras resultantes das operações de escavação, movimentação de terras e da circulação de 

veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas; 

̶ gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

4.3.6 Recuperação Paisagística de Áreas Intervencionadas 

Após a conclusão dos trabalhos de construção civil, e montagem das infraestruturas constituintes da 

Central Fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as áreas intervencionadas, 

designadamente acessos, a área de implantação dos painéis, as zonas de valas para instalação dos 

cabos elétricos subterrâneos, bem como outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser 

intervencionadas durante a construção. 

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na paisagem, o 

restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação 

erosiva do vento e chuva. 

4.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

4.4.1 Funcionamento da central fotovoltaica 

A Central irá dispor de um sistema de comando que lhe permite um funcionamento completamente 

automático. A energia produzida nos painéis fotovoltaicos é encaminhada para os inversores/postos de 

transformação e esta por sua vez é transportada através das redes de média e alta tensão até a injeção 

na RESP. 

O sistema dispõe de um autómato programável existindo uma sala de comando, na subestação, para 

onde serão transmitidos os dados de todo o sistema em funcionamento. Nela existirão equipamentos 

de comunicações e meios informáticos que permitirão visualizar as informações recebidas, e dar-lhes 

o devido tratamento, não só em termos de operação, mas também em termos de arquivo, análise e 

estatística, e donde se fará a emissão de comandos. 
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O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através de comunicações de rede 

adequada e fiável, sendo possível a simples consulta do estado da instalação ou a receção de alarmes, 

mas também, a emissão de comandos. A Central Fotovoltaica da Cerca será ainda monitorizada em 

contínuo através de um centro de despacho. 

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

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

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

caso de avaria de algum dos componentes do projeto. 

Durante a fase de exploração, as atividades de manutenção limitam-se à: 

 Limpeza da vegetação, nomeadamente ao corte do estrato herbáceo que impeça o normal 
funcionamento da central 

 Supervisão, verificação, medição e testes aos equipamentos da instalação 

 Limpeza dos módulos fotovoltaicos 

 Reposição e reparação de equipamentos 

 Gestão de combustível nas correspondentes faixas em redor dos edifícios de comando. 

No que se refere à limpeza dos módulos fotovoltaicos, esta pode ser realizada de forma automática ou 

manual, com uma periodicidade média de 2 lavagens por ano, sendo que em situações de degradação 

da produção causada por sujidade dos módulos, poderá ser necessário aumentar a periodicidade nas 

áreas mais afetadas. Os painéis fotovoltaicos serão limpos com água, estando excluída a utilização de 

qualquer produto químico para limpeza dos painéis fotovoltaicos. 

4.4.2 Produção de Energia Elétrica 

A Central Fotovoltaica da Cerca terá uma potência instalada de 200 MWp, e estima-se uma produção 

média anual de energia de cerca de 388 208 MWh. 

4.4.3 Meios humanos 

Durante a fase de exploração, está prevista a existência de 2 trabalhadores diretos e 10 indiretos, 

associados à operação e manutenção da Central Fotovoltaica da Cerca. 

4.4.4 Efluentes, resíduos e emissões 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 
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̶ águas residuais provenientes das instalações sanitárias da subestação; 

̶ óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes da central; 

̶ água proveniente da limpeza dos painéis fotovoltaicos. 

 

 

̶ peças ou parte de equipamento substituído; 

̶ materiais sobrantes das manutenções (filtros, recipientes de lubrificantes, etc.); 

̶ resíduos sólidos urbanos provenientes da subestação; 

̶ resíduos vegetais provenientes do corte de vegetação na zona dos painéis fotovoltaicos. 

 

 

̶ ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento; 

̶ ruído resultante do tráfego. 

 

Salienta-se que na fase de exploração do Projeto Solar não são emitidos quaisquer poluentes 

atmosféricos, pois o processo de produção de energia através da tecnologia fotovoltaica não é 

responsável pela emissão de poluentes tais como: dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2), 

dióxido de carbono (CO2), partículas, escórias ou cinza de carvão, nem qualquer outro. 

Relativamente ao destino final/tratamento dos efluentes das instalações sanitárias será construída uma 

fossa estanque, e no que diz respeito aos restantes resíduos será garantido que os mesmos são 

integrados no circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente os 

indicados pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente. As águas de 

escorrência provenientes da limpeza dos painéis, irão diretamente para o terreno, uma vez que não 

apresentam qualquer tipo de contaminação. 

4.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Após o termo da sua vida útil, a central será desativada e os respetivos equipamentos removidos. 
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Nessa fase os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os originados na fase de 

construção, embora em menor quantidade por não ser necessário executar as escavações e 

betonagens do edifício, nem as movimentações de terra para nivelamento do terreno. 

Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem a central, nomeadamente o 

aço, ser reciclável. 

4.6 PROJETOS COMPLEMENTARES 

A interligação elétrica da Central Fotovoltaica da Cerca à rede elétrica recetora, constitui um projeto 

complementar de uma Central Fotovoltaica, assim como a subestação 60/400kV de Vila Nova da 

Rainha (Desenho 1). 

A Área C3 irá ligar à Área C2 através de uma linha elétrica a 30 kV (L3), com um troço aéreo com um 

comprimento de 0,9 km e um troço subterrâneo com um comprimento de 2,7 km. Conforme já referido, 

na Área C2 será implantada uma subestação 30/60kV e daqui partirá uma linha de 60kV (L2) com 4,3 

km, que transportará a energia produzida nas Áreas C2 e C3 até à Subestação de Vila Nova da Rainha. 

A Área C1 ligará igualmente à Subestação de Vila Nova da Rainha através de uma linha elétrica de 

60 kV (L1) com 11,8 km de comprimento. A partir da Subestação de Vila Nova da Rainha partirá uma 

linha elétrica a 400 kV (L4) com 4,8 km, que transportará toda a energia produzida pela Central até ao 

ponto de entrega, que se localiza no painel de 400 kV do Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo 

da REN (já existente). 

Assim, nos capítulos seguintes apresentam-se os seguintes projetos complementares: 

 L1: linha elétrica aérea a 60 kV para interligação da SE Quinta da Cerca à SE V.N. Rainha 

 L2: linha elétrica aérea a 60 kV para interligação da SE Paul da Ota à SE V.N. Rainha 

 L3: linha elétrica a 30 kV (composta por um troço aéreo e um troço subterrâneo) para 
interligação da Área 3 à SE Paul da Ota 

 L4: linha elétrica aérea a 400 kV para interligação da SE V.N. Rainha ao PCS Ribatejo – linha 
esta que passará a ser parte integrante da RESP 

 Subestação 60/400 kV denominada de Subestação (SE) de Vila Nova da Rainha 

Refere-se igualmente que no Anexo 9 apresenta-se uma análise preliminar efetuada a corredores 

alternativos para instalação das Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca, descrevendo-se os 

princípios que estiveram na base da escolha dos corredores de estudo do presente EIA. 

4.6.1 Caraterísticas Gerais das Linhas Elétricas 

Apresentam-se de seguida as principais caraterísticas das referidas linhas elétricas. 
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Os projetos de execução das linhas elétricas são apresentados em documento autónomo em paralelo 

com Relatório Síntese do EIA. 

4.6.1.1 Linhas Elétricas 60 kV (L1 e L2) 

Para estabelecer a ligação das Áreas C1 e C2 à Subestação de Vila Nova da Rainha a construir, serão 

construídas duas linhas aéreas, a 60 kV, para interligar as referidas instalações. 

O traçado previsto da Linha Elétrica 1 apresenta a extensão de 11 789 m e possui 52 apoios. Enquanto 

que a Linha Elétrica 2 apresenta a extensão de 4276 m e possui 21 apoios. 

Do ponto de vista técnico, a linha elétrica será constituída pelos elementos estruturais a seguir 

indicados, seguindo todos as normas regulamentares de âmbito nacional e internacional, 

nomeadamente: 

̶ Apoios em betão armado e respetivas armações em aço; 

̶ Apoios metálicos da família F, DR e GR para alta tensão; 

̶ Um cabo condutor por fase do tipo de ligas de alumínio com 479 mm2 de secção; 

̶ Um cabo de guarda do tipo OPGW com 219,70 mm2 de secção; 

̶ Isoladores de vidro temperado para 100 kN, do tipo U100BS; 

̶ Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima 

de 31,5 kA; 

̶ Fundações dos apoios constituídas por maciços monoblocos no caso dos apoios em betão 

armado; 

̶ Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes por sapatas em degraus 

e chaminé prismática no caso de apoios em aço. 

A conceção do projeto das Linhas Elétricas respeita as distâncias mínimas nas travessias de estradas, 

cursos de água, e outras linhas elétricas aéreas, bem como todos os restantes condicionantes 

representados no Desenho 19. 

Os traçados foram selecionados de forma a evitar a sobrepassagem de núcleos urbanos ou mesmo 

habitações ou pavilhões industriais, as classes de espaço condicionadas no PDM para este tipo de 

intervenção, os habitas da carta de habitats, as ocupações de solo mais sensíveis e todas as 

condicionantes indicadas no Desenho 19. O estudo de distribuição de apoios considerou a planta de 

condicionamentos, a carta de ocupação de solos, a carta de RAN e a fotografia aérea. Sempre que 

possível evitou-se a colocação de apoios em áreas mais sensíveis, mas quando tal não foi possível, e 
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particularmente em áreas de sobreiro, carvalho e olival, recorreu-se à fotografia aérea de detalhe para 

posicionar os apoios e determinar as alturas dos vãos de forma a preservar as árvores destas espécies. 

Preferencialmente colocou-os na orla das manchas ou junto a caminhos existentes. Em áreas de RAN, 

na inexistência de alternativas, procurou-se colocar os apoios junto às estremas dos terrenos ou junto 

a acessos existentes. Posteriormente foi feita validação de campo de forma a garantir as premissas de 

projeto. 

4.6.1.2 Linha Elétrica 30 kV (L3) 

No início do EIA foi desenvolvido um estudo preliminar de análise de corredores de linhas elétricas, 

cuja respetiva análise consta no Anexo 8. Conforme se pode observar no referido anexo, para a linha 

L3 foi estudado inicialmente um corredor de 400 m que difere do agora apresentado no EIA onde se 

previa instalar uma linha elétrica aérea. No entanto, dada a proximidade à Base Aérea da Ota, e após 

a receção do Parecer da Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (Anexo 4) foi necessário a 

que após o apoio n.º 6 da L3, a Linha Elétrica passasse a ser enterrada até à subestação da Área C2. 

De forma a cumprir este requisito e minimizar os impactes decorrentes da instalação de um cabo 

subterrâneo para a linha elétrica L3 foi estudado um novo corredor de 200 m. Os resultados dessa 

análise são os apresentados no presente Relatório Síntese, já que o traçado final do projeto de 

execução da linha elétrica L3 se desenvolve dentro deste corredor.  

Conforme se pode observar através do Desenho 02, o traçado proposto para o troço subterrâneo da 

Linha elétrica L3 irá acompanhar sempre um caminho de acesso existente em terra batida. Assim, o 

troço aéreo com 6 apoios irá desenvolver-se ao longo de 926,1 m, e o troço subterrâneo terá um 

comprimento de 2652,7 m. 

O troço aéreo da Linha elétrica L3 será constituído por um tipo de condutor e por um tipo de cabo de 

guarda de alumínio-aço, em toda a sua extensão. 

Do ponto de vista técnico, a linha elétrica será constituída pelos elementos estruturais a seguir 

indicados, utilizados habitualmente nas linhas de 30 kV da Rede da EDP Distribuição, seguindo todos 

as normas regulamentares de âmbito nacional e internacional, nomeadamente: 

̶ Apoios em betão armado e respetivas armações em aço; 

̶ Um cabo condutor por fase do tipo de alumínio-aço com 325 mm2 de secção; 

̶ Um cabo de guarda do tipo OPGW com 113 mm2 de secção; 

̶ Isoladores de vidro temperado para 100 kN, do tipo U100BS; 

̶ Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima de 

17,5 kA; 
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̶ Fundações dos apoios constituídas por maciços monoblocos no caso dos apoios em betão 

armado. 

O troço subterrâneo da Linha L3 será estabelecido entre o apoio 6 e a SE Paul da Ota. O troço 

subterrâneo será composto por um circuito de 3 cabos unipolares LXHIOLE (cbe) de 400 mm² de 

secção. 

A conceção do projeto da Linha Elétrica respeita as distâncias mínimas adequadas nas travessias de 

gasodutos e uma linha elétrica aéreas, bem como todos os restantes condicionantes representados no 

Desenho 19. 

O traçado foi selecionado de forma a evitar a sobrepassagem de núcleos urbanos ou mesmo 

habitações ou pavilhões industriais, as classes de espaço condicionadas no PDM para este tipo de 

intervenção, os habitas da carta de habitats, as ocupações de solo mais sensíveis e todas as 

condicionantes indicadas no Desenho 19. O estudo de distribuição de apoios e do traçado subterrâneo 

da linha elétrica considerou a planta de condicionamentos, a carta de ocupação de solos, a carta de 

RAN e a fotografia aérea. Sempre que possível evitou-se a colocação de apoios ou a instalação do 

troço subterrâneo em áreas mais sensíveis, mas quando tal não foi possível, e particularmente em 

áreas de sobreiro, recorreu-se à fotografia aérea de detalhe para posicionar os apoios e determinar as 

alturas dos vãos de forma a preservar as árvores destas espécies. Conforme se pode observar no 

Desenho 19 o troço subterrâneo da linha L3 segue quase na sua totalidade junto a um acesso existente 

e embora parte do seu traçado atravesse uma zona com sobreiros, este troço foi projetado de forma a 

não implicar abate destes. Salienta-se que nenhum dos apoios da linha elétrica irá afetar áreas 

classificadas como RAN e só um pequeno troço subterrâneo irá atravessar áreas classificadas como 

RAN. Relativamente a esta ocupação, salienta-se que, a vala segue junto a um acesso existente, nas 

extremas das parcelas agrícolas, não afetando a área cultivável. Posteriormente foi feita validação de 

campo de forma a garantir as premissas de projeto. 

4.6.1.3 Linha Elétrica 400 kV (L4) 

A Linha Elétrica 4, a 400 kV, situa-se no concelho da Azambuja, freguesia de Vila Nova da Rainha. 

Em relação à linha L4, três Promotores que se encontram a desenvolver projetos fotovoltaicos na área, 

apercebendo-se de que iriam passar com as linhas elétricas dos projetos muito próximas, chegaram a 

acordo para projeto de linha partilhada nos troços comuns. Desta forma o projeto inicial da L4 foi 

reformulado no troço comum que compreende os apoios 12 a 15. A referida alteração não implicou a 

saída de dentro do corredor estudado no âmbito do EIA (Figura 10). Alguns dos apoios do referido troço 

comum foram alterados para apoios de tipo duplo para permitir a instalação dos condutores da linha a 

400 kV (a sul) e da linha a 220 kV (a norte) dos outros promotores. Refira-se ainda que no caso dos 

apoios 13, 14 e 15 os mesmos já eram do tipo duplo por imposição da REN, que obriga a que na 

chegada ao Posto de Corte os apoios já sejam desta tipologia. 
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 Figura 10 – Alteração do Troço comum da Linha L4.  

Assim a ligação da Central Fotovoltaica da Cerca à RNT será feita através de uma linha aérea de terno 

simples, a 400kV desde a Subestação Vila Nova da Rainha até ao Posto de Corte e Seccionamento do 

Ribatejo. Esta linha terá uma extensão total de cerca de 4,8 km, com dois cabos condutores por fase 

(geminados), dispostos, sempre que possível, em apoios de esteira horizontal. 

Do ponto de vista técnico, a linha elétrica será constituída pelos elementos estruturais normalmente 

usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, nomeadamente: 

̶ Apoios reticulados em aço da família Q, utilizados em linhas aéreas simples, a 400 kV; 

̶ Apoios reticulados em aço da família DL e EL, utilizados em linhas aéreas duplas, a 400 kV; 

̶ Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 

em degraus e uma chaminé prismática; 

̶ Um cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (ZEBRA), para 220kV; 
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̶ Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), para 400kV; 

̶ Dois cabos de guarda, do tipo OPGW e ACSR 153 (DORKING); 

̶ Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

̶ Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 40 

kA (SE Carregado) e de 50 kA (PCS Ribatejo); 

̶ Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação. 

A conceção do projeto da Linha Elétrica respeita as condicionantes representadas no Desenho 19, 

nomeadamente, as distâncias mínimas nas travessias de Estradas Municipais, Estradas Nacionais, 

Rios e Cursos de Água, Linhas de Caminho de Ferro e Linhas Elétricas. No traçado da linha ocorrem 

interferências com servidões Aeronáuticas Civis e Militares, nomeadamente com o Aeroporto da Ota. 

Existe igualmente um cruzamento, com redes primárias e secundárias de abastecimento de gás. 

O traçado foi selecionado de forma a evitar a sobrepassagem de núcleos urbanos ou mesmo 

habitações ou pavilhões industriais, as classes de espaço condicionadas no PDM para este tipo de 

intervenção, os habitas da carta de habitats, as ocupações de solo mais sensíveis e todas as 

condicionantes indicadas no Desenho 19. O estudo de distribuição de apoios considerou a planta de 

condicionamentos, a carta de ocupação de solos, a carta de RAN e a fotografia aérea. Sempre que 

possível evitou-se a colocação de apoios em áreas mais sensíveis, mas quando tal não foi possível, e 

particularmente em áreas de sobreiro, carvalho e olival, recorreu-se à fotografia aérea de detalhe para 

posicionar os apoios e determinar as alturas dos vãos de forma a preservar as árvores destas espécies. 

Preferencialmente colocou-os na orla das manchas ou junto a caminhos existentes. Em áreas de RAN, 

na inexistência de alternativas, procurou-se colocar os apoios junto às estremas dos terrenos ou junto 

a acessos existentes. Posteriormente foi feita validação de campo de forma a garantir as premissas de 

projeto. 

No Desenho 31 apresenta-se a sobreposição gráfica dos contornos lineares da área de trabalho, cerca 

de 400 m2, associada à implantação de cada apoio da linha elétrica aérea L4, assim como a da área 

da base do apoio, com a imagem do orto à Escala 1:1000. Nesse desenho é ainda apresentada a 

representação gráfica do traçado de todos os acessos que estejam previstos realizar, sobretudo, os a 

construir. 

4.6.1.4 Balizagem Aérea 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de 

guarda do tipo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção, de modo a que a projeção 
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segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 

metros.  

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a 

realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja 

internacional. 

A balizagem noturna consiste na colocação de balizadores nos condutores superiores, próximo das 

fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com 

díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de 
energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos terão de 

emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

De acordo com o traçado desenvolvido para a Linha Elétrica L1, não se verifica necessidade de efetuar 

balizagem aérea para aeronaves. 

De acordo com o traçado desenvolvido para a Linha Elétrica L2, prevê-se a utilização de balizagem 

diurna no vão que liga o apoio 9 ao apoio 10 e balizagem noturna nos apoios adjacentes ao vão, devido 

ao cruzamento da linha com a autoestrada A1. Considerando que esta linha se encontra inserida dentro 

da área de proteção/servidão do Aeroporto da Ota, verifica-se a necessidade de aplicar balizagem 

diurna nos vãos e apoios compreendidos, inclusive, entre o apoio 1 e o apoio 16. 

Considerando que a Linha Elétrica L3 se encontra inserida dentro da área de proteção/servidão do 

Aeroporto da Ota, verifica-se a necessidade de aplicar balizagem diurna nos vãos e apoios 

compreendidos, inclusive, entre o apoio 1 e o apoio 6. 

Relativamente à Linha Elétrica L4, foram definidos vãos onde será instalada balizagem diurna e 

noturna, e não foram identificadas situações onde existe necessidade de uso de balizagem diurna de 

apoios.  

4.6.1.5 Campos Eletromagnéticos 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público 

em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz - 300 GHz (Doc. Refª 1999-

1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to 
electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação 

da Portaria 1421/2004 de 23 de novembro e com DL 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa 

os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os 

níveis de referência, de acordo com o indicado no Quadro 4, para a exposição do público em geral e 

que são os seguintes: 
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Quadro 4 – Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz. 

Características de Exposição Campo Elétrico 

[kV/m] (RMS) 

Características de Exposição 

[μT] (RMS) 

Público Permanente 5 100 

Nas linhas da Rede Nacional de Transporte, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os 

registos conhecidos, não ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem 

fundamentada por análise comparativa com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares 

em todo o mundo. 

4.6.1.5.1 Medidas implementadas no projeto para minimização da exposição aos campos 

eletromagnéticos das Linhas Elétricas 

Linha L1 e L2 (60 kV) 

Consta do ponto 8.3.3. Minimização da exposição a campos eletromagnéticos da memória do projeto 

de execução da Linha L1 e L2, os campos são caracterizados nos subpontos anteriores do ponto 8 e 

no anexo II: 

“O conceito Campo Elétrico foi introduzido para descrever as forças que se exercem entre cargas. Uma 

carga elétrica exerce forças em todas as cargas na proximidade desta, ou seja, a força entre duas 

cargas elétricas Qa e Qb resulta da interação de Qb com o campo de Qa na posição de Qb, ou vice-

versa. Para o cálculo do Campo Elétrico em linhas aéreas de transmissão de energia, considera-se que 

os condutores são paralelos entre si e ao solo e que são de extensão infinita. Quanto ao conceito de 

Campo Magnético, o mesmo foi introduzido para descrever a força que as cargas elétricas em 

movimento exercem sobre materiais magnéticos.  

Os campos elétrico e magnético associados à presença de linhas de distribuição de energia, são 

campos de frequência muito baixa (50 Hz), e são essencialmente determinados pelo nível de tensão 

das linhas e pelas cargas que as mesmas alimentam.  

Na generalidade dos casos das linhas aéreas de distribuição de energia, dado o comprimento dos vãos, 

as considerações efetuadas não introduzem erros de cálculo significativos. São desprezados os apoios 

e outras peças metálicas, e, portanto, condutoras, na proximidade da linha, uma vez que estes 

elementos distorcem as linhas de campo elétrico. No entanto, a presença destes elementos é favorável 

à diminuição e atenuação do campo elétrico, sendo esta uma das razões da utilização de apoios do 

tipo metálico no troço de linha com maior proximidade às zonas habitacionais.  

Para além desta medida minimizadora do campo elétrico, adotou-se a utilização de apoios com alturas 

úteis mais elevadas de forma a permitir a redução do campo elétrico e do campo magnético. Quanto à 

disposição de fases, para o nível de tensão da linha em projeto igual a 60 kV e considerando a gama 

de esforços aplicados pelos condutores às estruturas, encontramo-nos restritos à tipologia e geometria 
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das estruturas que se encontram atualmente licenciadas e que impõe uma disposição de fases em 

galhardete.  

Numa análise geral conservativa, em todo o traçado, uma pessoa deslocando-se a pé (1,8 m) no solo 

ao longo do perfil longitudinal da linha, fica no máximo apenas sujeita a um valor inferior a 9.8% do 

valor limite recomendado pela União Europeia. Numa análise conservativa, considerando uma distância 

de condutores inferiores ao solo igual a 10 m, verifica-se que a linha não produzirá a 1,8 m do solo um 

valor de campo elétrico superior a 0,49 kV/m e um campo magnético superior a 20,88 μT, que 
corresponde a cerca de 9,8 % e 20,9 % respetivamente aos valores definidos como limite de exposição 

a campos elétricos e magnéticos, justificando o sucesso da opção técnica utilizada para este troço de 

linha em particular.  

Pode se concluir que num determinado ponto junto de uma linha aérea o campo elétrico associado é 

sensivelmente constante, mas o campo magnético é variável ao longo do dia consoante o diagrama de 

cargas que a linha está afeta. A intensidade do campo elétrico será tanto maior quanto mais elevada 

for a tensão da linha, será tanto menos quanto mais afastado da linha se encontrar o ponto de análise. 

Quanto ao campo magnético, a intensidade de campo produzido por uma linha aérea num determinado 

ponto de na análise do seu traçado varia em função das variações de corrente na linha e diminui com 

o aumento da distância do ponto referido aos condutores. Verifica-se, que a linha em analise terá um 

baixo trânsito de potência, minorando diretamente este efeito.  

Em função dos estudos científicos sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos de frequência 

industrial na saúde das pessoas em exposição permanente e atualmente cientificamente comprovados, 

conclui-se que a linha projetada não apresenta nenhum risco para a saúde das populações na 

vizinhança da linha.” 

Linha L4 (400 kV) 

“Como resultado do estudo das Grandes Condicionantes Ambientais é escolhido um corredor que se 
considera como o que melhor minimiza os impactes nos diversos fatores ambientais. Foi explicitamente 

dada particular atenção à existência de áreas urbanas e procurou-se que o corredor se mantivesse 

afastado daquelas. 

Para o corredor escolhido realizou-se o respetivo levantamento aerofotogramétrico e produziu-se 

cartografia atualizada à escala 1:2000, que permitiu desenvolver o traçado da linha no seu interior de 

modo a garantir um maior afastamento de eventuais “infraestruturas sensíveis” isoladas que possam 
existir no interior do corredor. 

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre 

distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 14 m (para linhas de 400 kV), e também aos restantes 

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

regulamentarmente. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse 
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nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018) no interior da zona de 
proteção da linha. 

Ao longo do traçado da linha foram ainda identificadas zonas especiais, caracterizadas 

designadamente por serem zonas de povoamento disperso, com potencial para virem a ser 

humanizadas (zonas de lazer, com fáceis vias de acesso), de atividade agrícola intensa, para serem 

objeto de medidas especificas. 

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

designadamente para a corrente máxima e tensão máxima e altura mínima ao solo que ocorra na linha 

ainda que a probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito 

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

Quando se trata de linhas simples, como é o caso da Linha V. Nova da Rainha – Ribatejo, a 400 kV, 

caso viesse a cruzar zonas especiais, seriam utilizadas adicionalmente as seguintes medidas 

mitigadoras: 

 Alteamento do troço da linha (os apoios terão uma altura acima da necessária para dar 

cumprimento ao critério REN); 

 Utilização apoios compactos (distâncias entre fases mais reduzidas) o que implicaria vãos mais 

curtos; 

 Colocação de apoios de linhas duplas, mas em que apenas serão utilizados 3 braços 

(configuração em triângulo). 

No entanto decorrente da análise do traçado, para este tema em concreto, verifica-se não ser 

necessário a adoção na Linha V. Nova da Rainha – Ribatejo, a 400 kV, de nenhuma das medidas 

adicionais atrás referidas”. 

Face ao exposto considera-se estar reunida a informação necessária para dar resposta ao solicitado 

no artigo 5.º do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro. 

4.6.1.5.2 Campo Elétrico 

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um 

dos cabos da linha. No presente caso considerou-se em simultâneo as diversas configurações dos 

apoios utilizados e dois cabos de guarda, estes supostos ao potencial do solo. A disposição geométrica 

dos cabos corresponde à família de apoios considerada em cada caso da linha em análise, 
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considerando uma distância ao solo que corresponde à distância média absoluta em todo o projeto1. 

Os valores que se obtiveram correspondem, portanto a valores máximos absolutos do campo elétrico, 

nos planos horizontais em que foram calculados e que correspondem, sensivelmente ao nível do solo 

e ao nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo). 

Apresenta-se no Quadro 5, os resultados obtidos para as Linhas Elétricas L1, L2 e L4 que, como se 

verifica, estão dentro dos limites apresentados no Quadro 4. 

Quadro 5 – Resultados dos cálculos do campo elétrico da L1, L2 e L4. 

Linha Elétrica  

Altura média dos cabos 
ao solo [m] 

Campo Elétrico 
Máximo 

(Nível do solo) 

[kV/m] 

Campo Elétrico Máximo 

(a 1.8m do solo) 

[kV/m] 

1 10,00 ---- 0,49 

2 10,00 ---- 0,49 

4 20,00 2,21 2,24 

4.6.1.5.3 Campo Magnético 

Apresenta-se de seguida o campo magnético foi calculado para as Linhas Elétricas L1, L2 e L4 usando 

um modelo bidimensional geometricamente idêntico ao descrito para o campo elétrico. 

Com a configuração imposta pelos apoios utilizados, o valor máximo da densidade de fluxo magnético 

a 1,8 m do solo é o indicado no Quadro 6. 

Quadro 6 – Resultados dos cálculos do campo magnético da L1, L2 e L4. 

Linha Elétrica 
Altura média dos cabos ao solo [m] Densidade de Fluxo Magnético 

(a 1,8m do solo) [μT] 

1 10 20,88 

2 10 20,88 

4 20,00 22,98 

Salienta-se o facto de que mesmo no caso da Linha Elétrica a 400kV, os valores da indução magnética 

decaem rapidamente e para o caso mais desfavorável a 30 m do eixo da linha não excedem 8,3 µT/kA. 

Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados no Quadro 4, mesmo 

numa perspetiva de exposição pública permanente. 

                                                      

1 Quer dizer, é a distância média considerando a menor distância ao solo e o efeito da flecha expectável 

num vão. 
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4.6.2 Fase de Construção das Linhas Elétricas 

4.6.2.1 Estaleiro 

Para a execução da obra de construção das Linhas Elétricas será necessário montar um estaleiro com 

uma área de cerca de 15 000 m2 (100 m x 150 m). A localização habitual e preferencial do estaleiro de 

uma linha elétrica desta dimensão corresponde a zonas já afetadas na proximidade da linha. No 

entanto, foram definidos todos os condicionamentos à sua localização no capítulo de medidas de 

minimização. 

A área afeta ao estaleiro inclui para além de contentores de apoio para escritórios, terá igualmente uma 

zona destinada a armazenamento temporário de materiais diversos, tais como resíduos e inertes, 

apoios, cabos em bobinas, isoladores, material de ligação à terra e dispositivos de sinalização aérea, 

e uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio serão desmanteladas no final da 

fase de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de acordo 

com as medidas de minimização apresentadas no capítulo correspondente. 

4.6.2.2 Acessos 

A montagem dos apoios implica numa fase anterior ao início da obra, a definição dos caminhos de 

acesso ao local de implantação dos mesmos, através de reconhecimento de campo. Segue-se a 

sinalização do traçado dos caminhos de acesso e abertura dos mesmos. 

Sempre que possível são utilizados ou melhorados os caminhos de acessos existentes. A abertura de 

novos caminhos é efetuada quando não existem caminhos na zona envolvente ao local previsto para o 

apoio, ou quando as características dos caminhos existentes não permitem a circulação da maquinaria 

prevista utilizar para a obra. Na definição dos locais de desenvolvimento dos caminhos a abrir, tem-se 

em consideração a ocupação do solo e o acordado com os proprietários dos terrenos. 

Os caminhos para um projeto desta natureza terão uma largura máxima de 4 m, de forma a possibilitar 

a passagem de gruas para montagem dos apoios. No entanto, estarão longe de ter as características 

dos acessos da central. Aqui, apenas se fará a regularização dos terrenos, sem necessidade de 

pavimentação adicional. 

No Desenho 2 encontra-se assinalada a rede de acessos a melhorar e a construir aos vários apoios 

das linhas elétricas. 
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4.6.2.3 Construção civil 

Após a fase anterior de reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos, seguem-se os trabalhos 

de topografia nos locais previstos para implantação dos apoios, que incluem a piquetagem e marcação 

dos caboucos das fundações dos apoios. 

Uma vez terminada a marcação dos caboucos, procede-se à desmatação e o abate de arvoredo 

existente na envolvente dos locais de implantação dos apoios. 

A abertura dos caboucos dos apoios é realizada com o recurso a uma retroescavadora. O 

dimensionamento dos caboucos é determinado caso a caso, de acordo com as características 

geológicas do local. 

Segue-se a fase de construção dos maciços de fundação e montagem das bases dos apoios que 

envolve operações de betonagem em cada uma das fundações, que são constituídas por maciços de 

betão independentes (Figura 11).  

 

 

Figura 11 – Execução das fundações dos apoios de uma linha elétrica. 
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Uma vez respeitado o período de cura do betão, conclui-se a montagem da base do apoio, cobrindo-a 

de seguida com a terra vegetal resultante da escavação necessária para a execução da fundação dos 

apoios. 

4.6.2.4 Montagem dos apoios 

A montagem dos apoios inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, 

reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. 

Todas as peças são transportadas para o local e levantadas com recurso a gruas, desenvolvendo-se 

todas estas atividades na referida área desmatada previamente, na envolvente do local de implantação 

dos apoios (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Montagem da estrutura metálica de apoios de Linha Elétrica. 
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4.6.2.5 Faixa de proteção/segurança 

Sempre que necessário, é constituída uma faixa de proteção, onde se procede ao corte ou decote de 

árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 

de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLAT). 

Geralmente a desflorestação é efetuada apenas no caso de povoamentos florestais de eucalipto e 

pinheiro. As restantes espécies florestais são objeto, caso possível, de decote para cumprimento das 

distâncias mínimas de segurança. Esta atividade é efetuada com recurso a motosserras. 

4.6.2.6 Colocação dos cabos 

A colocação dos cabos inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores 

e de guarda. Esta operação é realizada com os cabos em tensão mecânica assegurada por maquinaria 

específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e desenvolve-se 

igualmente na área desmatada, na envolvente da área de implantação de cada apoio ou a meio vão da 

linha. 

Nos cabos serão ainda colocados dispositivos de balizagem aérea, sempre que aplicável. 

4.6.2.7 Recuperação paisagística 

Na fase final de construção, terminada a montagem dos apoios e restantes obras anteriormente 

descritas, é necessário proceder à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, 

nomeadamente das áreas de desmatação em torno do local de implantação de cada apoio, dos 

caminhos de acesso abertos e reabilitados, a zona de estaleiro e de armazenamento de diversos tipos 

de materiais. 

Os principais objetivos da recuperação paisagística deverão ter em consideração a minimização do 

impacte paisagístico, o estabelecimento dos solos evitando que estes estejam muito tempo 

descobertos, sujeitos a chuvas intensas e ventos fortes, prevenindo assim possíveis ações erosivas, 

assim como, a colocação de terra vegetal para o restabelecimento da vegetação autóctone. 

4.6.2.8 Materiais e energias utilizadas 

Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção da linha elétrica será necessário 

a utilização de diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão, 

brita, areia, madeira, ferro, chapas de aço, etc., para a execução das fundações dos apoios. 

No que diz respeito à linha elétrica, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

̶ aço das estruturas dos apoios da linha elétrica; 
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̶ aço ou alumínio dos cabos condutores e de guarda da linha elétrica; 

̶ vidro, cerâmica, e acessórios metálicos dos isoladores; 

̶ plástico para os dispositivos de balizagem aérea. 

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão 

a gasóleo das máquinas (veículos, gruas e retroescavadoras) e de alguns equipamentos (motosserras). 

4.6.2.9 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

 

̶ águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro; 

̶ águas residuais provenientes das operações de betonagem dos maciços. 

 

 

Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, no 

entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no 

presente EIA esta situação será evitada. 

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos: 

̶ no que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, serão utilizadas instalações sanitárias 

amovíveis; 

̶ para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x 1 m), na qual será 

efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. A bacia será 

aberta junto a cada apoio, e no final da betonagem dessa fundação, todo o material será 

incorporado na respetiva plataforma; 

̶ os efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer obra, 

serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito 

e transportados por uma empresa creditada pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência 

Portuguesa do Ambiente. 
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̶ resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

̶ resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno do local de implantação 

dos apoios, e ramos e troncos resultantes do corte e decote de arvoredo da faixa de proteção; 

̶ materiais inertes (terras e pedras) provenientes das escavações; 

̶ terra vegetal;  

̶ troços de varões de aço e fios de aço de ligação entre os elementos da armadura dos maciços 

de fundação dos apoios; 

̶ porcas, parafusos e anilhas perdidos/caídos das embalagens durante a montagem e 

levantamento dos apoios; 

̶ limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais soldaduras, pequenos troços de cabos de 

aço e de alumínio, de varões e de chapas de aço resultantes de atividades de serralharia de 

apoio à construção da linha elétrica; 

̶ vidro e acessórios metálicos de isoladores acidentalmente partidos; 

̶ bobinas de madeira e elementos de proteção dos cabos em plástico e em papel resultantes do 

desenrolamento de cabos; 

̶ pequenos troços de cabo e fios de alumínio e de aço resultantes da união, fixação e regulação 

dos cabos; 

̶ embalagens plásticas, metálicas e de cartão. 

O armazenamento temporário de resíduos será efetuado na zona destinada a estaleiro ou em eventuais 

zonas complementares de apoio ao estaleiro. 

Prevêem-se os seguintes destinos finais relativamente aos resíduos produzidos: 

̶ os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados integralmente nos 

caboucos após a betonagem dos maciços, e compactados de forma a preencher todos os 

espaços vazios. Poderão igualmente ser utilizados nos aterros necessários executar na 

plataforma de implantação do apoio e, ainda, eventualmente ao longo de caminhos de acesso 

que tenham sido intervencionados para acesso ao local de implantação do apoio; 

̶ a terra vegetal será armazenada junto às áreas de intervenção, em locais tanto quanto 

possíveis planos e afastados de linhas de água, para posterior utilização na recuperação das 

áreas intervencionadas; 
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̶ os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados por uma empresa devidamente creditada pela Autoridade 

Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 

̶ os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão enterrados em 

zonas intervencionadas, afastadas das linhas de água e de zonas húmidas. 

 

̶ incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria pesada 

e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

̶ ruído provocado pela eventual utilização de explosivos no desmonte de rocha para a abertura 

dos caboucos das fundações dos apoios; 

̶ poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e equipamentos 

em superfícies não pavimentadas; 

̶ gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

 

4.6.3 Fase de Exploração das Linhas Elétricas 

4.6.3.1 Funcionamento e manutenção 

Durante o período de exploração das Linhas Elétricas, serão executadas diversas atividades de 

manutenção, de conservação e de pequenas alterações. 

São efetuadas atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha para deteção de 

situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento das 

linhas, com a periodicidade de 1 a 5 anos em função do tipo de inspeção a realizar. 

No que respeita a ações de manutenção preventiva na linha elétrica, referem-se as seguintes: 

̶ Verificação/medição dos circuitos de terra; 

̶ Inspeção visual aos postes (ver pontos de corrosão, faltas de parafusos, ferragem 

danificada/empenada); 

̶ Inspeção visual às cadeias de isolamento (amarração e/ou suspensão) (ver sobretudo 

isoladores partidos); 

̶ Inspeção visual aos cabos condutores/guarda; 
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̶ Verificação de pontos quentes nas uniões/pinças de compressão/aperto mecânico. 

Para além das referidas ações é necessário garantir a execução do Plano de Manutenção da Faixa de 

Proteção, que implica intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do 

arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento das linhas. 

É efetuado igualmente observação da faixa de proteção para deteção precoce de situações suscetíveis 

de afetar o funcionamento da linha, incidindo sobre a inspeção regular das zonas de expansão urbana 

situadas na faixa de proteção. 

A manutenção corretiva, caso exista, será ajustada à dimensão da avaria, ocorrendo a substituição de 

componentes deteriorados/danificados, como por exemplo cadeias de isoladores. 

Refira-se ainda que poderá existir necessidade de proceder a alterações impostas pela construção de 

edifícios ou de novas infraestruturas. 

4.6.3.2 Materiais e energias produzidos 

A exploração das linhas não será responsável pela produção direta de nenhum tipo de material ou 

produto, mas pelo transporte de energia elétrica, através de cabos aéreos, produzida pela Central 

Fotovoltaica da Cerca. 

4.6.3.3 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

 

̶ óleos e produtos afins utilizados em ações de lubrificação. 

 

 

̶ materiais sobrantes das manutenções (perfis metálicos danificados, pontas de cabos, etc.); 

̶ peças ou parte de equipamento substituído (vidro, cerâmica e acessórios metálicos dos 

isoladores acidentalmente partidos, embalagens em madeira e em plástico); 

̶ ramos e troncos resultantes do corte de arvoredo efetuado no âmbito da manutenção da faixa 

de proteção da linha elétrica. 
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̶ ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento, e manutenção, 

assim como da circulação de veículos associados a estas atividades; 

̶ ruído emitido pelo funcionamento da linha elétrica a 400 kV; 

̶ ozono emitido em resultado do efeito de coroa da linha elétrica a 400 kV. 

Relativamente ao destino final/tratamento dos resíduos será da responsabilidade de quem estiver a 

fazer a manutenção da linha elétrica garantir que os mesmos são integrados no circuito adequado de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente os indicados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

4.6.4 Fase de Desativação da Linha Elétrica 

O fim de vida das Linhas de Transporte de Energia Elétrica não é, em geral, determinado pela 

deterioração dos componentes, mas pelas exigências do serviço que assegura. Para além das 

atividades de manutenção geral, podem ocorrer outras com objetivos diversos, em particular, quando 

se verifica um aumento de trânsito que não é comportável pelas linhas existentes, estas podem ser 

objeto de intervenção para aumento de capacidade de transporte. Nesta operação, alguns troços de 

linhas poderão ser desmontados. 

No caso das linhas estabelecidas exclusivamente para alimentação de consumidores específicos ou 

para o transporte de centrais produtoras, como é o caso da Central Fotovoltaica da Cerca é previsível 

a sua desativação e subsequente desmontagem, mas apenas e quando os consumidores ou as centrais 

que justificam a sua existência, cessarem a atividade. 

A desativação de uma linha elétrica de transporte implica a execução das seguintes ações: 

̶ Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

̶ Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios; 

̶ Desmontagem dos apoios. 

Nesta fase os efluentes, resíduos e emissões serão de natureza semelhante que os originados na fase 

de construção, com exceção do facto de não ser necessário proceder à execução de betonagens das 

fundações dos apoios da linha elétrica e desmatações e corte de árvores. 

Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem a linha elétrica serem 

recicláveis: 

̶ Desmontagem dos cabos e acessórios – cabos (enrolados em bobinas) e acessórios, metálicos 

e plásticos, para reciclagem; 
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̶ Desmontagem das cadeias – isoladores de vidro e cerâmica (embalados) e acessórios 

metálicos para reciclagem; 

̶ Desmontagem dos apoios – perfilados, chapas e parafusos (embalados) para reciclagem; 

̶ Resíduos sólidos urbanos resultantes da presença e circulação do pessoal afeto à 

desmontagem. 

4.6.5 Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha 

A subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha irá elevar a tensão, e fazer a transição das linhas 

elétricas aéreas a 60 kV para uma linha elétrica 400 kV, que será a tensão de ligação à rede elétrica 

recetora, no Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo. 

O edifício de comando e a subestação localizam-se numa área pouco declivosa. O edifício foi projetado 

de modo a que, quer pela área ocupada, quer pela sua volumetria, assuma uma expressão 

relativamente reduzida. A arquitetura do edifício de comando caracteriza-se por uma grande 

sobriedade, tanto formal e volumétrica, como no tipo de materiais utilizados, inserindo-se na topografia 

e paisagem envolvente. 

Trata-se de um edifício industrial de um único piso térreo, com cobertura em terraço não visitável, e 

planta retangular, ocupando uma área coberta de cerca de 224 m2, destinada a albergar, um hall de 

distribuição, uma sala de quadros, sala de telecomunicações, sala de reuniões, copa, uma instalação 

sanitária, armazém e uma área destinada ao grupo de diesel. 

A subestação, que é um espaço a céu aberto, ocupa uma área de 2010 m2. A área total ocupada pela 

construção, incluindo a subestação, estacionamento e zonas envolventes, é de cerca de 4676,40 m2. 

Toda a área que diz respeito ao edifício de comando e subestação, será protegida por um muro 

perimetral em betão, de altura variável, com vedação em rede do tipo “Bekaert”, incluindo portão. A 

altura desta proteção será de 2,44 m. 

No Quadro seguinte apresenta-se um resumo das características gerais da subestação de Vila Nova 

da Rainha (60/400 kV). 

Quadro 7 – Quantificação de caraterísticas gerais da Subestação de Vila Nova da Rainha (60/400 kV) 

Subestação de Vila Nova da Rainha (60/400 kV)  

Área coberta/impermeabilizada (m2) 224 

Área a céu aberto (m2) 2010 

Cércea/altura das construções (m) 5,3 

N.º de lugares de estacionamento 10 

Área de estacionamento (m2) 125 

Área Total (m2) 4677 
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4.7 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

4.7.1 Fase de construção 

Estima-se que a fase de construção da Central Fotovoltaica da Cerca decorra durante um período de 

15 meses. Apresenta-se de seguida, um cronograma da fase de construção do projeto, que deve ser 

encarado apenas como um cronograma base exemplificativo, sujeito posteriormente, se necessário, a 

alterações. 

Quadro 8 – Programação temporal da fase de construção. 

 

4.7.2 Fase de exploração 

A fase de exploração (vida útil) prevista para um projeto deste tipo é de 35 anos. 

4.8 ALTERNATIVAS 

As condições necessárias à viabilidade técnica/económica de um projeto desta natureza, estão 

relacionados com o potencial solar disponível, a existência de terrenos para arrendar e a possibilidade 

de ligação à rede elétrica recetora. A decisão de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca neste 

terreno, resultou da análise prévia por parte do promotor do projeto relativamente aos fatores 

mencionados anteriormente, e ao levantamento preliminar de eventuais condicionantes ambientais. 

Note-se que a Central é desenvolvida para o ponto de ligação definido pela DGEG e não em qualquer 

outro. 

Salienta-se o facto de que também relativamente às Linhas Elétricas foram previamente analisados 

vários corredores alternativos para instalação das Linhas Elétricas, cuja respetiva análise consta no 

Anexo 8. 
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5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A caracterização da área de estudo visa descrever o estado do ambiente da área onde se prevê que, 

direta ou indiretamente, se podem sentir os efeitos da implementação do projeto de forma a poder servir 

como situação de referência para a identificação e avaliação dos impactes, positivos e negativos, 

decorrentes da concretização do projeto, bem como perspetivar a evolução da área sem projeto. 

Numa fase preliminar, ao nível de estratégia, foram definidas as perspetivas de abordagem do presente 

Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor e tendo por base a natureza, 

componentes e localização do projeto em análise. 

Assim, a análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do projeto 

da Central Fotovoltaica da Cerca, fundamentou a seleção da área de estudo para a caracterização do 

estado atual do ambiente e avaliação dos respetivos impactes. 

Face ao âmbito do estudo e à natureza, componentes e localização do projeto em análise, e tendo por 

base a metodologia a aplicar, definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de abordagem mais 

ou menos detalhada, consoante os fatores ambientais em análise. Assim, consideraram-se os 

seguintes níveis de abordagem: 

- um primeiro nível de abordagem bastante detalhado, por forma a avaliar fundamentalmente os 

impactes ambientais que deverão ocorrer durante a fase de construção do projeto. Para isso 

considerou-se o espaço correspondente ao terreno afeto à implantação do projeto (cerca de 

744 ha) e corredores de 400 m de largura para a instalação das linhas elétricas; 

- num segundo nível em escala de abordagem menos detalhada, e para questões que extravasam 

o contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do nível socioeconómico da região, 

paisagem e fauna, entre outros, considerou-se uma área um pouco mais vasta por forma a avaliar 

fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na fase de exploração. Para os 

descritores cuja análise incide numa zona mais abrangente, as áreas de estudo são 

apresentadas no respetivo capítulo. 

6 DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

6.1 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.1.1 Considerações Gerais 

Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis que 

traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis designadas por 

elementos climáticos, são observadas/registadas em estações climatológicas. 
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Para a caracterização do clima na área do projeto recorreu-se à informação disponibilizada pelo 

Instituto de Meteorologia tendo-se utilizado as normais climatológicas referentes à Estação 

Climatológica de Santarém – Escola Agrícola, que se situa à Latitude 39º 15’ N; Longitude 8º 42’ W; 

Altitude 59 m. 

A estação climatológica de Santarém está situada a Nordeste da área de implantação da Central 

Fotovoltaica da Cerca, a cerca de 16 km. 

Os registos constantes nas normais climatológicas consultadas, referem-se a um período de 30 anos, 

compreendido entre os anos de 1961 e 1990, o que se considerou suficiente para o fim em vista. 

Para os parâmetros temperatura e precipitação foram ainda utilizados os dados disponibilizados pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.), compreendidos entre 1971 e 2000, para 

a referida estação climatológica. 

6.1.2 Temperatura 

A temperatura do ar, observada ou medida, na camada de ar que está em contacto com a superfície 

do terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros fatores, entre os quais 

se destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de grandes superfícies de água 

e a circulação geral atmosférica. A temperatura do ar é também um elemento climático muito importante 

pois exerce forte influência sobre os processos biológicos e sobre todas as atividades humanas. 

A temperatura e a disponibilidade hídrica são os principais fatores limitantes à atividade animal e 

vegetal. Admite-se, geralmente, que o período de repouso das plantas corresponde aos meses de 

temperatura inferior a 10°C. Na área em estudo esta situação ocorre, essencialmente, nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro. 

 
Figura 13 – Temperatura mínima, média e máxima do ar na EC de Santarém (período entre 1961 e 1991). 
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Quadro 9 – Temperaturas mínimas, máximas e médias diárias [médias mensais] (°C) observadas na EC 
de Santarém. 

Santarém – Escola Agrícola. Período (1961-1990) 

TEMPERATURA 
MÉDIA DO AR 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Máxima 14,5 15,6 17,9 19,7 22,8 26,9 30,0 30,5 28,5 23,3 17,8 14,7 21,8 

Mínima 5,3 6,3 7,2 8,6 10,6 13,3 15,2 15,2 14,4 11,9 8,3 5,9 10,2 

Média 9,9 10,9 12,6 14,2 16,7 20,1 22,6 22,8 21,4 17,6 13,0 10,3 16,0 

Como se pode ver no gráfico anterior, nesta região, o Verão é quente, com temperaturas médias em 

julho e agosto superiores a 30°C e o Inverno com a média das mínimas do mês mais frio inferior a  

6ºC. 

Considerando os desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual é 

possível dividir o ano em dois períodos de igual duração: 

 Período mais quente (desvios positivos) de maio a outubro; 

 Período mais frio (desvios negativos) de novembro a abril. 

A amplitude térmica traduz a variação que se verifica entre as temperaturas mínimas e as temperaturas 

máximas. 

A amplitude térmica diária é muito elevada, sendo máxima nos meses de Verão, fundamentalmente 

devido ao forte arrefecimento noturno, motivado pela fraca nebulosidade desses meses, e às elevadas 

temperaturas que se fazem sentir durante o dia. 

A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a diferença entre 

os valores da temperatura média do ar no mês mais quente e no mês mais frio (World Meteorological 

Organization, 1966), é de 13ºC. 

De acordo com os dados do IPMA, I.P. as médias da temperatura média entre 1971 e 2000 são 

superiores a 0,3ºC no mês de janeiro a 0,4ºC no mês de setembro e a 0,5ºC no mês de outubro, quando 

comparadas com os valores das médias da temperatura média no período entre 1961 e 1990. 
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Figura 14 – Temperatura do ar, Normais Climatológicas na EC de Santarém (período entre 1971 e 2000). 

Quadro 10 - Temperatura do ar, Normais Climatológicas na EC de Santarém (período entre 1971 e 2000) 

TEMPERATURA DO AR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Média da temperatura máxima 14,3 15,8 18,4 19,6 22,3 26,7 30,0 30,2 28 22,7 18,0 15,0 

Média da temperatura mínima 4,9 6,2 7,3 8,6 10,6 13,3 15,2 15,3 14,1 11,6 8,4 6,5 

Média da temperatura média 9,6 11,0 12,9 14,1 16,5 20,0 22,6 22,7 21,0 17,1 13,2 10,8 

Máxima da temperatura máxima 20,6 24,8 29,0 31,6 36,0 43,5 43 40,5 40,2 33,6 26,5 23,0 

Mínima da temperatura mínima -4,4 -3,5 -3,5 0 4,0 7,0 9,0 8,5 7,0 -0,5 -3,7 -3,2 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.), https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1971-2000/#132 

6.1.3 Precipitação 

O valor de precipitação média anual na estação climatológica de Santarém – Escola Agrícola (no 

período entre 1961 e 1990), foi de 716,6 mm. Com o valor máximo em fevereiro (104,3 mm) e o valor 

mínimo em agosto (5,2 mm). 

Assim, de acordo com os valores apresentados no gráfico e no quadro que se seguem, conclui-se que 

o período chuvoso na região decorre, em ano médio, entre outubro e fevereiro, apresentando, assim, 

uma duração de 5 meses, durante os quais ocorrem cerca de 66,5% da precipitação total anual. 

Repartindo-se a restante precipitação pelos períodos de transição (32%) e 1,5% no bimestre seco (julho 

e agosto). 
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Figura 15 – Gráfico da precipitação média. 

 

Quadro 11 – Precipitação média mensal (mm). 

E.C. SANTARÉM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Dados entre 1961 e 1990 92,6 104,3 62,8 62,2 47,5 25,5 5,4 5,2 31,5 78,7 101,8 99,1 716,6 

Dados entre 1971 e 2000 92,5 79,3 50,0 65,7 56,2 22,5 7,3 6,2 36,2 84,3 92,2 104,1 696,5 

No que respeita aos valores médios mensais de precipitação registados no período entre 1961 e 1990 

na estação de Santarém (Escola Agrícola), a situação é a seguinte: 

- o valor de precipitação médio anual nesta estação é de 716,6 mm; 

- os meses mais chuvosos são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, com uma 

precipitação média de 78,7 mm; 101,8 mm; 99,1 mm; 92,6 mm e 104,3 mm, respetivamente; 

- os meses mais quentes, julho e agosto, são também os meses mais secos, com uma precipitação 

média de 5,4 mm e 5,2 mm, respetivamente; 

- distingue-se um bimestre seco (julho e agosto) separado por um semestre húmido (outubro a 

março) e dois períodos de transição (abril a junho e setembro). 

O valor da precipitação médio anual diminuiu cerca de 20,1 mm para o período entre 1991 e 2000, 

quando comparado com o período entre 1961 e 1990. 
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Figura 16 – Gráfico Termo pluviométrico. 

6.1.4 Humidade Relativa do Ar 

Este é o elemento climático mais utilizado para descrever o estado higrométrico do ar. 

As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações de 

temperatura e pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de temperatura 

provoca, regra geral, uma variação da humidade relativa em sentido contrário.  

A distribuição espacial dos valores da humidade do ar, bem como a sua variação à escala temporal, é 

muito condicionada pela ação de diversos fatores locais. Os valores máximos ocorrem durante a 

madrugada e são menores durante a tarde. A variação anual da humidade relativa é elevada traduzindo 

assim a continentalidade da zona em estudo (Figura 17 e Quadro 12). 
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Figura 17 – Gráfico de humidade relativa do ar (9h00).  

 
Quadro 12 – Humidade relativa do ar (%) 

SANTARÉM – ESCOLA AGRÍCOLA                                                                                                                           PERÍODO (1961-1990) 

HUMIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

9H00 90,6 88,2 81,5 77,2 71,4 69,4 65,9 66,9 75,4 81,4 88,5 90,1 78,9 

6.1.5 Geada 

A formação de geadas encontra-se dependente de fatores globais e locais. As condições gerais são 

constituídas por advecção de massas de ar frio associadas a céu limpo e vento fraco. Os fatores locais 

mais importantes são a natureza e o estado do solo, o tipo de vegetação, a exposição e a altitude. 

Existem dois tipos de geada. A vulgarmente designada por “geada branca”, deve-se fundamentalmente 

ao arrefecimento noturno, motivado por emissão de radiação de grande comprimento de onda. O outro 

tipo de geada, que é vulgarmente designado por “geada preta”, é originado pelo arrefecimento noturno, 

motivado essencialmente pela advecção de massas de ar seco e muito frio, embora nessas 

circunstâncias se verifique, também emissão de radiação. Neste caso, as plantas aparecem 

“queimadas” pelo frio, sem se terem formado sobre elas cristais brancos de gelo. 
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Quadro 13 – Número médio de dias com geada 

Santarém – Escola Agrícola                                                                              Período (1961-1990) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Dias 4,2 1,8 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0,1 1,1 3,5 11,6 

Verifica-se que em média ocorrem cerca de 12 dias de geada por ano, com especial incidência nos 

meses de novembro a fevereiro (Quadro 13). 

6.1.6 Vento 

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por fatores locais, particularmente 

nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a extrapolação dos 

valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição deverá ser feita sempre com 

prudência. 

Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento são a direção e sentido do vento referentes a oito 

rumos e o número médio de vezes, no mês e no ano, em que se verificou cada um dos rumos ou calma, 

que corresponde a uma velocidade do vento inferior a 1,0 km/h, e o valor médio da velocidade para 

cada rumo. 

Nesta região os ventos predominantes são de NW, embora não sejam os que atingem maior velocidade 

média (7,38 km/h). Com bastante frequência sopram também os ventos de NE e SW. Verifica-se uma 

fraca predominância dos ventos de N, E, SE e S. 

A velocidade média mensal varia entre 7,5 km/h em novembro e 5,4 km/h em julho, sendo a velocidade 

anual média de 6,4 km. Ventos fortes são muito raros nesta região. 

 
Figura 18 – Frequência do vento (%) na estação meteorológica de Santarém – Escola Agrícola. 
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Figura 19 –Velocidade do vento na estação meteorológica de Santarém – Escola Agrícola. 

6.1.7 Insolação 

A insolação, período durante o qual o sol está a descoberto num dado local, depende de vários fatores, 

nomeadamente, latitude, época do ano, exposição ao solo e nebulosidade. 

O valor da insolação pode ser expresso em horas por mês, atingindo um valor máximo de 402,8 h/mês, 

e um valor mínimo de 41,7 h/mês, nos meses de julho e janeiro, respetivamente. O valor anual médio 

é de 2670 horas. 

Os valores de insolação expressos em horas/mês para a Estação Meteorológica de Santarém – Escola 

Agrícola encontram-se representados no gráfico da figura seguinte. 

 
Figura 20 – Insolação média mensal (horas/mês) na estação de Santarém – Escola Agrícola. 
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6.1.8 Outras Variáveis Climáticas 

Nevoeiro/Geada 

O número total de dias (anual) com nevoeiro (20,3) é superior ao número de dias com geada (11,6). A 

existência de nevoeiro acompanha a estação húmida, embora no Verão ocorram dias de nevoeiro com 

baixa frequência. 

Orvalho 

Este elemento climático tem fraca representatividade (1,3 dias) e apresenta uma ocorrência mais ou 

menos constante ao longo de todo o ano, mas com maior incidência no período de setembro a março. 

Granizo e saraiva 

Estes elementos apresentam uma fraca representatividade ao longo do ano, sendo o valor médio da 

ordem dos 0,5 dias. 

Este conjunto de meteoros encontra-se representado na figura seguinte. 

 
Figura 21 – Número de dias mensal com ocorrência de nevoeiro, geada, orvalho, granizo e saraiva na 

estação meteorológica de Santarém – Escola Agrícola. 

6.1.9 Classificação Climática 

A noção de classificação climática pressupõe a ideia de estabilidade das características do próprio 
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continuam a ser úteis pois são um processo de descrever, através de índices climáticos, as principais 

características do clima de uma região. 

Estas classificações têm por fim caracterizar unidades climáticas nos seus elementos principais e de 

maior ação sobre a superfície terrestre, como são a temperatura e a precipitação. 

Entre outras classificações que têm sido apresentadas, a mais conhecida à escala mundial, é a de 

Köppen. Esta classificação é essencialmente empírica, isto é, cada tipo de clima é definido em função 

de valores fixos de elementos climáticos, que são a temperatura e a precipitação médias anuais e a 

sua distribuição ao longo do ano. Estes elementos refletem as condições climáticas gerais e as 

influências dinâmicas e sinópticas que predominam em cada região. 

Tomando como base o comportamento de variáveis meteorológicas, nomeadamente a temperatura do 

ar, a precipitação e a humidade atmosférica, é possível sintetizar a caracterização climática da área em 

estudo. Assim, segundo o sistema de classificação de Köppen o clima da área em estudo é temperado 

com Verão seco (Cs) e quente (a) ou seja do tipo Csa: 

- Cs – a temperatura média do ar do mês mais frio está compreendida entre - 3ºC e +18ºC; a 

estação seca coincide com a estação quente; a precipitação do mês mais chuvoso é superior a 

três vezes a precipitação do mês menos chuvoso. 

- a – Verão quente; a temperatura média do ar do mês mais quente é superior a 22ºC. 

Outra classificação muito utilizada é a classificação de Thornthwaite que se baseia em índices 

climáticos calculados a partir do estudo da evapotranspiração potencial e do balanço hídrico ao longo 

do ano, refletindo as condições de humidade ou de aridez de determinada zona. Para a zona em 

estudo, e segundo esta classificação, o clima da área em estudo é do tipo B1B’1sa’: 

- B1 – húmido; 

- B’1 – mesotérmico; 

- s – moderada deficiência de água no verão; 

- a’ – pequena concentração da eficiência térmica na estação quente. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

68 

6.1.10 Alterações Climáticas 

6.1.10.1  Enquadramento Geral 

O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) encontra-se vertido na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que estabelece a visão e os objetivos da política climática 

nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, 

resiliente e de baixo carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal. 

No QEPiC são emanadas orientações e é estabelecido um quadro integrado, complementar e 

articulado de instrumentos de política climática no horizonte 2030. 

O QEPiC, que pretende dar respostas às alterações climáticas numa ótica integrada de adaptação e 

mitigação, tem um alcance abrangente, designadamente: 

- Aprova o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030); 

- Aprova a segunda fase Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 

2020); 

- Determina que Portugal deve reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa para 

valores de - 18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, face a valores de 2005, 

contingentado aos resultados das negociações europeias; 

- Cria a Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC), confere-lhe 

atribuições e regulamenta o seu funcionamento, entre outros aspetos; 

- Revoga as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 59/2001, de 30 de maio, e n.º 24/2010, de 

18 de março. 

A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes objetivos: 

i) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, 

contribuindo para o crescimento verde; 

ii) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE); 

iii) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

iv) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação; 

v) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 
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vi) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação 

individual e coletiva; 

vii) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

viii) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

ix) Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos 

nos domínios setoriais. 

O QEPiC estabelece políticas nacionais de mitigação de alterações climáticas que visam promover a 

transição para uma economia competitiva e de baixo carbono, designadamente através da redução de 

emissões de GEE de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de GEE de 30% a 40% em 

2030 em relação a 2005 e colocando Portugal numa trajetória de redução de emissões de longo prazo, 

em linha com os objetivos europeus. 

Quanto às políticas de adaptação às alterações climáticas que decorrem da necessidade de resposta 

aos efeitos das alterações, e que assentam no princípio de que uma atuação tardia se traduzirá no 

agravamento dos custos da adaptação, estas destinam-se a promover a resiliência do território e da 

economia, reduzindo as vulnerabilidades aos efeitos das alterações climáticas e tirando partido das 

oportunidades geradas. Neste contexto releva-se o facto de a generalidade dos estudos científicos 

mais recentes apontar a região do sul da Europa como uma das áreas potencialmente mais afetadas 

pelas alterações climáticas, encontrando-se Portugal entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. 

Em 2016, na Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 

Portugal assumiu o objetivo de atingir a Neutralidade Carbónica até 2050, tendo desenvolvido o Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050 que estabeleceu a visão, as trajetórias e linhas de orientação para 

as políticas e medidas a concretizar para este horizonte temporal. Em linha com as conclusões do 

Relatório Especial do IPCC sobre 1,5ºC, concluiu-se que o período até 2030 é essencial para o 

alinhamento da economia nacional com uma trajetória de neutralidade carbónica, tendo sido por isso 

estabelecidas metas ambiciosas (alterando as metas anteriormente definidas no QEPiC), mas 

exequíveis, e que estão vertidas no Plano Nacional Energia e Clima 2030 que constitui a peça essencial 

para a definição do rumo de Portugal rumo a um futuro neutro em carbono, sendo de destacar as 

seguintes metas: 

 As metas intercalares para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia 

em Portugal são: de 34% para o ano 2022; de 38% para o ano 2025; de 41% para o ano de 

2027; e de 47% para o ano de 2030; 

 Em termos de consumo de eletricidade a meta para as energias renováveis para Portugal é de 

80% em 2030; 
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 A perspetiva de evolução da capacidade instalada para o Solar Fotovoltaico em Portugal é de 

5,3 - 6,4 GW para o ano de 2025 e de 7,9 - 9,3 GW em 2030; 

 O Contributo indicativo nacional em matéria de eficiência energética para o cumprimento da meta 

de 32,5% de eficiência energética da União em 2030 será de 35%. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente: 

 O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

“salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é 

inequívoco” (sítio APA). 

 Os dados obtidos através dos estudos mais abrangentes já realizados (Projetos SIAM, SIAM_II 

e CLIMAAT_II), compreendendo uma análise integrada da evolução climática em Portugal 

Continental, Açores e Madeira durante o século XX, permitem inferir as seguintes tendências no 

clima nacional (sítio APA; e F. D. Santos e P. Miranda): 

 “Observações meteorológicas realizadas em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira indicam que o clima português sofreu, ao longo do século XX, uma 

evolução caracterizada por três períodos de mudança da temperatura média, com 

aquecimento em 1910-1945, seguido de arrefecimento em 1946-1975 e por um aquecimento 

mais acelerado em 1976-2000; 

 Outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, como é o caso da 

nebulosidade, da insolação e da humidade relativa, mostrando que o processo de 

aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água; 

 Em Portugal Continental as séries temporais de temperatura máxima e mínima apresentam 

tendências com o mesmo sinal das observadas a nível global; em particular no último quarto 

de século registou-se um aumento significativo das temperaturas máximas e mínimas médias, 

com os valores das tendências de ambas as temperaturas a serem da mesma ordem de 

grandeza. Mais recentemente, o valor da tendência da temperatura mínima é superior ao da 

temperatura máxima, o que implica uma redução da amplitude térmica; 

 Tendência significativas do aumento do número de “dias de Verão” e de “noites tropicais”, 
bem como no índice anual de ondas de calor; 

 Tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de frio; 

 No Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta grande 

irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio anual. Contudo, nas 

últimas décadas observou-se uma importante redução na precipitação do mês de março, em 
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todo o território, acompanhada nas últimas décadas por uma redução mais pequena, mas 

significativa, da precipitação em fevereiro.” 

6.1.10.2 Alterações Climáticas na Área de Estudo 

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e 

transpostas na Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), 

contemplada no Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), a generalidade dos cenários de 

alterações climáticas para o período 2080-2100 projeta alterações significativas do ciclo anual da 

precipitação em Portugal continental, com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e 

outono. 

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), que inclui o concelho da Azambuja onde se 

insere parte do projeto, candidatou-se para a elaboração de um Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (PIAAC-LT). 

No Quadro seguinte apresentam-se os principais eventos climáticos que poderão afetar o concelho da 

Azambuja (Quadro 14) e a sua evolução até ao final do século que constam na Estratégia Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas de Azambuja (EMAAC Azambuja, 2018). 

Quadro 14 – Eventos Climáticos possíveis de afetar o concelho da Azambuja (EMAAC Azambuja, 2018). 

  
 

As principais alterações climáticas projetadas para a região da Lezíria do Tejo, onde se insere 

parcialmente o projeto em análise, são apresentadas de forma resumida no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo (EMAAC Azambuja, 2018). 

 

No Relatório Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), foram 

considerados dois cenários RCP4.5 (estabilização) e RCP8.5 (pior cenário) para as projeções 

climáticas. De forma a identificar as potenciais alterações (anomalias) projetadas entre o clima atual e 

futuro, foram simulados três períodos de trinta anos (normais climáticas): 1971-2000 (clima atual); 2041-

2070 (médio-prazo); 2071-2100 (longo-prazo). Os valores das anomalias corrigidas por município são 

apresentados nos Quadro 16 e Quadro 17. Salienta-se o valor histórico diz respeito aos valores 

históricos reais observados (IPMA) e que as anomalias são as que lhes estarão associadas para cada 

um dos modelos. 

Conforme se pode observar no Quadro 16, as projeções climáticas da precipitação (2041-2070 / 2071-

2100) apontam para a diminuição da precipitação média anual até ao final do século, com reduções na 

primavera, verão e outono; para uma diminuição no número médio anual de dias com precipitação, até 

ao final do século; para uma menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas e para um aumento 

da frequência de inundações rápidas devido ao aumento de intensidade da precipitação em períodos 

curtos (EMAAC Azambuja, 2018). 
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Quadro 16 – Valores das anomalias corrigidas no Município da Azambuja (precipitação – mm). 

 
Fonte: EMAAC Azambuja, 2018 

No Quadro seguinte apresentam-se os valores das anomalias para o município da Azambuja para a 

variável temperatura média. 

Quadro 17 – Valores das anomalias corrigidas no Município da Azambuja (temperatura média - °C). 

 
Fonte: EMAAC Azambuja, 2018 
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Ao nível da temperatura as projeções climáticas da precipitação (2041-2070 / 2071-2100) apontam para 

(Quadro 17): 

- Aumento significativo da temperatura média anual até ao final do século com aumentos 

projetados para todos os meses do ano.  

- Aumentos igualmente significativos das temperaturas máximas e mínimas em todos os meses 

do ano, mas com especial incidência nos meses de abril a novembro. 

- Aumento do número médio de dias de verão, do número médio de dias muito quentes, do número 

de dias em ondas de calor e do número médio de noites tropicais. 

São ainda mencionados, no referido documento os principais impactos associados a eventos climáticos 

com consequências observadas para o município da Azambuja (EMAAC Azambuja, 2018), que foram 

transpostos para o Quadro 18. 

Quadro 18 – Síntese dos principais impactes associados aos eventos climáticos no município de 
Azambuja. 

 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

75 

 
Fonte: EMAAC Azambuja, 2018 

De realçar que, nos últimos anos a seca tem vindo a ter um efeito cada vez mais nefasto na agricultura 

na Lezíria da Tejo, sem exceção do município da Azambuja. 

6.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.2.1 Enquadramento Geomorfológico e Geológico 

A análise da morfologia da paisagem e da geologia da área de estudo permite compreender o relevo e 

a vegetação observada. Estes dependem principalmente dos fatores de orogénese e climáticos da 

região. 

Na abordagem que se segue foram analisados os parâmetros fundamentais para a perceção da 

estrutura fisiográfica da paisagem, sendo assim possível relacionar as diferentes tipologias da 

paisagem da área de estudo, com os fatores morfológicos e biológicos que a constituem. 

Analisaremos, portanto, a topografia e a geologia da área de estudo que permitem caracterizar a 

geomorfologia dessa mesma área. 

Os terrenos afetos ao projeto da Central Fotovoltaica da Cerca correspondem a uma zona relativamente 

plana e de baixa altitude: 
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 A Área C1 apresenta uma diferença de altitude cerca de 43 m (53 m – 10 m). A zona de maior 

altitude situa-se na zona norte, e a altitude diminui progressivamente em direção a sul, à margem 

direita do rio Tejo; 

 A Área C2 apresenta uma diferença de altitude de apenas cerca de 16 m (31 m – 15 m). A zona 

mais baixa encontra-se na parte sul desta área, e é na metade norte que se situa a maior altitude 

de 31 m; 

 A Área C3 apresenta uma diferença de altitude de cerca de 61 m (71 m – 10 m). A zona de maior 

altitude situa-se na extremidade do terreno a noroeste, e a altitude diminui progressivamente em 

direção à extremidade sudeste da Área C3. Fora da área do projeto, mas na proximidade da área 

C3, existem dois marcos geodésicos, a este o marco geodésico Serpe (24 m), e a oeste 

Camarnal (72 m). 

De acordo com a informação rececionada do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) a 

área de implantação do projeto situa-se na margem direita do rio Tejo, em terrenos de idade cenozoica. 

Ali ocorrem formações geológicas essencialmente detríticas que, da base para o topo, são: a formação 

de Alcoentre, do Miocénico, constituída por arenitos com intercalações argilosas e/ou carbonatadas; a 

formação de Ulme, do Pliocénico, composta por areias e arenitos. Nas margens do rio Tejo e 

subsidiários ocorrem depósitos de terraços fluviais, do Pleistocénico e aluviões, do Holocénico. 

Referem ainda que não são conhecidas condicionantes geológicas em termos de valores geológicos 

com interesse científico, na área em apreço. 

Conforme se pode observar no Desenho 3 e de acordo com a informação que consta na Carta 

Geológica de Portugal Folha 31-C, à escala 1:50 000, dos Serviços Geológicos de Portugal e respetiva 

notícia explicativa, a Área C1 da Central Fotovoltaica da Cerca é constituída por um complexo de grés 

e de areias, na parte superior, e na sua base, por argilas e grés argilosos, pertencente ao Pliocénico à 

formação Grés e Argilas da Cruz do Campo. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal Folha 30-D (Desenho 3), à escala 1:50 000, dos Serviços 

Geológicos de Portugal e respetiva notícia explicativa, as Áreas C2 e C3 da Central Fotovoltaica da 

Cerca localizam-se sobre formações geológicas do Miocénico, mais precisamente sobre o Complexo 

helveciano e burdigaliano de Ota, Camarnal e Vale de Moura (M1-4). Este complexo caracteriza-se pela 

presença de grés amarelados, castanhos, por vezes avermelhados e esbranquiçados, com 

intercalações argilosas, de cor cinzenta, amarelada, acastanhada ou avermelhada na parte superior às 

argilas acastanhadas pouco arenosas, com Gryphaea gryphoides. Nos níveis inferiores a esta camada 

observam-se argilas cinzento-acastanhadas, por vezes com concreções calcárias e areias cinzento-

amareladas. 

As linhas elétricas atravessam terrenos com as mesmas caraterísticas das zonas previstas para painéis 

fotovoltaicos. O traçado previsto para a Linha 1, atravessa igualmente a formação Grés e Argilas da 

Cruz do Campo, seguindo-se sucessivamente o atravessamento de diversos complexos do Miocénico, 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

77 

nomeadamente o Complexo helveciano e burdigaliano de Ota, Camarnal e Vale de Moura (M1-4) e o 

Complexo sarmato-pontiano de Archino e de Vila Nova da Rainha, com vertebrados e vegetais fósseis 

(M4-5), e ainda pequenos troços em zonas de aluviões. A Linha 2 para além de atravessar o complexo 

miocénico M1-4, desenvolve-se igualmente numa extensão considerável ao longo de aluviões, assim 

como a Linha 3, sendo que o troço final da Linha 2 desenvolve-se também sobre o complexo miocénico 

M4-5. A Linha 4 desenvolve-se quase exclusivamente em zona de aluviões até ao Posto de Corte e 

Seccionamento do Ribatejo da REN, com exceção do troço inicial que atravessa os complexos 

miocénicos M1-4 e M4-5. 

Relativamente ao Complexo sarmato-pontiano de Archino e de Vila Nova da Rainha, com vertebrados 

e vegetais fósseis (M4-5), os seus afloramentos ocupam a parte superior das zonas de maior altitude. 

Na zona de desenvolvimento dos corredores das linhas elétricas, este complexo está representado por 

argilas amareladas e acinzentadas, por vezes com concreções calcárias, argilas arenosas e areias 

grosseiras pouco consolidadas. 

As Formações Aluviais (a) têm o seu maior desenvolvimento nas lezírias do Tejo, sendo a espessura 

dos depósitos aluvionares variável, atingindo por vezes espessuras da ordem dos 60 m. Trata-se de 

um complexo fluvio-marinho caracterizado por lodos cinzentos por vezes arenosos, areias mais ou 

menos lodosas e areias cinzentas. Estas formações prolongam-se por alguns vales afluentes do Baixo 

Tejo. Nos outros vales da região trata-se de aluviões argilo-arenosos geralmente de reduzida 

espessura. 

Relativamente aos Depósitos de Antigos Terraços Fluviais (Q), trata-se de antigos terraços do Tejo e 

de alguns afluentes tais como a Ribeira de Ota, a Ribeira de Alenquer, a Ribeira de Cadafais, etc. Ao 

contrário dos terraços da margem esquerda do Tejo, os da margem direita são pouco desenvolvidos e 

geralmente muito recortados pela erosão. 

Entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, por exemplo, os vestígios de baixos terraços, situados entre 

5 m e 15 m de altitude, são constituídos por argilas, areias e cascalheiras. Nas imediações do 

Carregado os terraços apresentam, na parte superior, um conglomerado com elementos calcários, 

coberto por argilas de aspeto siltoso. 

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

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

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

6.2.2 Sismicidade 

No que concerne à sismicidade, importa referir que em território nacional esta é resultado da ação 

concomitante da atividade sísmica relacionada com sismos ocorrentes na fronteira entre placas, 

sismicidade interplacas, ou, por outro lado, por libertação de energia relacionada com fenómenos 

ocorrentes no interior da placa, sismicidade intraplaca. 
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Relativamente à sismicidade interplacas, os episódios sísmicos ocorrentes estão associados no 

essencial à fronteira entre as placas Euroasiática, a norte, e Africana, a sul, materializada pela 

designada falha Açores-Gibraltar. Como se ilustra na Figura 22, este limite, onde se inclui o designado 

banco de Goringe, constitui a principal zona sismogénica que afeta Portugal Continental, em especial 

a zona sul do país, e onde se contabilizam as ocorrências com magnitudes mais elevadas. 

O parecer rececionado do LNEG refere relativamente a este tema que em termos de sismotectónica o 

local é tido como uma zona com importante sismicidade histórica (Cabral et al, 2004)12. Refira-se a 

ocorrência na área do projeto da falha da Azambuja, falha ativa que integra o sistema de falhas do Vale 

Inferior do Tejo. 

 
Figura 22 – Distribuição espacial da sismicidade ocorrida entre 1961 e 2009 em Portugal continental e 

margem atlântica (base de dados do IMI). 

Ainda relativamente à sismicidade intraplaca, a mais condicionante no âmbito do presente estudo, o 

território nacional tem como principal fonte sismogénica o Vale Inferior do Tejo. Relativamente à 

intensidade sísmica máxima, tendo por base a carta de intensidade máxima proposta por Ferrão et al. 

(2016), é possível afirmar que esta será de grau V tal como se observa na Figura 24. 

                                                      
2 Cabral, J., Ribeiro, P., Figueiredo, P., Pimentel, N., Martins, A. (2004) The Azambuja fault: An active 

structure located in an intraplate basin with significant seismicity (Lower Tagus Valley, Portugal). Journal 

of Seismicity 8:347-362 
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Figura 23 – Mapa de falhas existentes em 
Portugal Continental (Cabral 2012). 

Figura 24 – Carta de intensidade sísmica máxima 
para o período 1300-2014 segundo Ferrão et al. 

(2016) 

No que concerne ao zonamento sísmico, definido no Anexo Nacional anexo ao Eurocódigo 8, o local 

de implantação do presente projeto encontra-se dentro nas zonas 1.4 e 2.3 para a sismicidade 

interplaca e intraplaca, respetivamente. As acelerações máximas de referência (agR) a considerar, 

variáveis em função da localização geográfica, sintetizam-se no Quadro 19. 

Quadro 19 – Acelerações máximas de referência agR para os diferentes tipos de sismicidade. 

Concelho 
Ação sísmica Tipo 1 Ação sísmica Tipo 2 

Zona Sísmica 
𝑨𝒈𝑹agR 
(m∙s-2) 

Zona Sísmica 
𝑨𝒈𝑹agR 
(m∙s-2) 

Azambuja 1.4 1,0 2.3 1,7 

Alenquer 1.4 1,0 2.3 1,7 

Central Fotovoltaica da Cerca 
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6.2.3 Recursos Minerais 

De acordo com o parecer rececionado do LNEG na área de influência deste projeto são conhecidos 

recursos em argilas comuns e saibros que têm sido explorados em diversos locais, nomeadamente a 

norte de Vila Nova da Rainha, na área abrangida pelo local de implantação do projeto C3, e a norte de 

Azambuja. 

No reconhecimento local efetuado na área de implantação do projeto, verifica-se que existe uma 

pedreira em área contígua à zona C3, conforme se pode verificar na Figura 25 onde estão indicadas 

as pedreiras existentes na região. No corredor da Linha Elétrica L1 existe igualmente no seu limite, 

próximo da chegada à Subestação de Vila Nova da Rainha, uma outra pedreira. Salienta-se o facto de 

que esta informação foi transposta para a planta de condicionamentos para garantir a não 

sobrepassagem da linha elétrica nesta zona. 

 
Figura 25 – Localização de pedreiras (assinaladas a amarelo na figura) na envolvente da Central 

Fotovoltaica da Cerca. 

Na consulta do sítio da internet da DGEG, em janeiro de 2020, verifica-se que a área da Central 

Fotovoltaica da Cerca não se insere em áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais. 
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Figura 26 – Localização do projeto em relação a áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais. 

Refere-se ainda a existência de um Geosítio, com a designação Areeiro Zubareia, localizado no 

concelho e freguesia da Azambuja, que conforme se pode observar no Desenho 3, situa-se a sul do 

corredor de estudo da Linha 1. 

Este Geosítio com um regime de propriedade privado, apresenta uma área de 50 000 m2, sem área de 

proteção associada, e a justificação do respetivo valor científico que consta no Inventário de Geosítios 

de Relevância Nacional é a seguinte: “A falha de Azambuja consiste na principal estrutura da região do 

Vale Inferior do Tejo apresentando evidências geomórficas e estratigráficas (em afloramento) de 

atividade tectónica Plio-Quaternária. A deformação produzida pela falha de Azambuja em sedimentos 

miocénicos e pliocénicos encontra-se bem exposta em diversas frentes de um areeiro pertencente à 

empresa Zubareia, localizado cerca de 1,5 km a N de Azambuja. Nos taludes deste areeiro é possível 

observar os sedimentos miocénicos e pliocénicos arenosos e argilosos flexurados e basculados para 

E, cortados por algumas falhas mesoscópicas (splay faults), a escarpa de falha resultante dos 

deslocamentos mais recentes, ocorridos provavelmente já no Quaternário, corresponde 

essencialmente a uma flexura, com as estruturas frágeis (falhas mesoscópicas) a atingirem a superfície 

1 

2 

3 
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topográfica no sector superior da vertente tectónica, as falhas apresentam, de um modo geral, 

inclinações acentuadas, com cinemática normal e inversa, de dip-slip, em estruturas subparalelas, 

sugerindo uma relação com upthrusting e, também, uma rotação de 

falhas subverticais por flexuração.” (http://geossitios.progeo.pt/geositecontent.php?menuID=&geositeI

D=1160). 

6.3 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

6.3.1 Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos (FAO) 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) as unidades pedológicas 

presentes na área de estudo são os Cambissolos eutricos rochas sedimentares pós-paleozoicas (em 

todas as áreas) e os Fluvissolos eutricos associados a Fluvissolos calcários (Área C2 e C3) (Figura 27). 

A Área C1 interceta ainda marginalmente solos Solonchaks gleizados. 

 
Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e Extrato das Cartas Militares de Portugal n.º 363, 364, 376 e 
377, escala 1:25 000. 

Figura 27 – Enquadramento do projeto nas unidades pedológicas da Carta de Solos do Atlas do 
Ambiente. 

Os Cambissolos são solos que se podem desenvolver a partir de materiais da alteração da rocha 

subjacente ou a partir de materiais provenientes de rocha semelhante, mas transportadas à distância. 
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O transporte à distância pode ser por solifluxação (ação da gravidade) ou por coluviação (ação das 

águas de escoamento superficial pela gravidade) (CNROA, 1991). 

Estes solos são geralmente delgados, mas podem alcançar 40 a 50 cm de espessura, são pardos ou 

pardos muito escuros, ricos em matéria orgânica. A transição para a rocha, por vezes alteradas até 

grande profundidade, faz-se gradualmente. Estão muitas vezes associados a afloramentos rochosos 

(CNROA, 1991). 

Os Cambissolos eutricos, com um horizonte A, ócrico, e um grau de saturação em bases acima de 

50%, relacionando-se, sobretudo, com rochas de natureza basáltica e fonolítica do “Complexo Eruptivo 
Antigo” e, ainda, com depósitos de vertente já estabilizados que denotam evolução pedogénica 
tendente à diferenciação de um perfil do tipo A, Bw C. 

Os Fluvissolos desenvolvem-se em depósitos fluviais, lacustres ou marinhos recentes, particularmente 

em zonas periodicamente inundadas, e caracterizam-se por serem constituídos por depósitos não 

consolidados bastante heterogéneos do ponto de vista granulométrico. Os Fluvissolos do tipo Êutrico 

têm um grau de saturação em bases de 50% ou superior, pelo menos entre 20 cm e 50 cm de 

profundidade sendo calcários nessa mesma espessura do perfil, são solos em geral férteis de pH 

neutro, com sedimentos costeiros contendo conchas. 

Os Solonchaks formam-se em zonas onde os índices de precipitação são inferiores aos da evaporação, 

em pelo menos uma época do ano, e caracterizam-se por teores elevados de sais. São solos com 

concentração de sais solúveis a menos de 1,25 m de profundidade, apresentando uma utilização 

reduzida. 

O potencial agrícola destes solos é incerto uma vez que são frequentemente sujeitos a inundações, o 

que origina problemas de drenagem e um aumento da salinidade. Contudo, através de um controle das 

inundações e respetiva drenagem poderão ser utilizados para uma grande variedade de culturas. 

No Quadro 20 resumem-se as unidades pedológicas presentes nas áreas em estudo, as especificações 

e a área afeta a cada tipologia. 

Quadro 20 – Distribuição espacial das Unidades pedológicas presentes nas áreas em estudo. 

 UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA 
(HA) 

ÁREA (%) 
LOCAL CATEGORIA SUBCATEGORIA ESPECIFICAÇÕES 

C1 
CAMBISSOLOS Cambissolos eutricos rochas sedimentares post-

Paleozoicas 350,7 99,8 

SOLONCHAKS Solonchaks gleizados   0,7 0,2 

C2 

FLUVISSOLOS Fluvissolos eutricos associados a Fluvissolos calcários 198,0 99,0 

CAMBISSOLOS Cambissolos eutricos rochas sedimentares post-
Paleozoicas 2,0 1,0 

C3 
FLUVISSOLOS Fluvissolos eutricos associados a Fluvissolos calcários 116,9 60,6 

CAMBISSOLOS Cambissolos eutricos rochas sedimentares post-
Paleozoicas 76,0 39,4 

Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000). 
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6.3.2 Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos 
(CNROA) 

Na caracterização dos solos da área em estudo recorreu-se igualmente à cartografia disponível, 

nomeadamente à Carta Complementar de Solos à escala 1:25 000, folhas n.º 363, 364, 376 e 377 

(Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). Foi adotada a nomenclatura presente nesta 

cartografia (taxonomia do CNROA), agrupando-se os solos segundo a sua Ordem e Subordem 

conforme se pode observar no Quadro 21. 

Quadro 21 – Famílias de solos presentes na área em estudo (CNROA). 

SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS ROCHA-MÃE 

SOLOS INCIPIENTES 

Aluviossolos 

A Modernos Não Calcários, de textura mediana  

Aa Modernos Não Calcários, de textura pesada 

Al Modernos Não Calcários, de textura ligeira 

Alu Modernos Não Calcários, Húmicos, de textura ligeira 

Atl Antigos Não Calcários, de textura ligeira 

Au Modernos Não Calcários, Húmicos, de textura mediana 

Litossolos 

Eg Litossolos dos Climas de Regime Xérico granitos ou quartzo dioritos 

Egn Litossolos dos Climas de Regime Xérico gnaisses ou rochas afins 

Coluviossolos (Solos de Baixa) 

Sbl  Calcários. (Para-Solos Calcários), de textura ligeira 

Sblu  Não Calcários, Húmicos, de textura ligeira 

SOLOS HIDROMÓRFICOS 

Solos hidromórficos sem horizonte eluvial 

Caa para-aluviossolos (ou para-coluviossolos)  Aluviões ou coluviais de textura pesada 

Caac para-aluviossolos (ou para-coluviossolos)  Aluviões ou coluviais de textura pesada, calcários  

Cal para-aluviossolos (ou para-coluviossolos) Aluviões ou coluviais de textura ligeira  

SOLOS LITÓLICOS 

Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados 

Par Normais materiais arenáceos pouco consolidados (de textura 
arenosa a franco-arenosa) 

Pga Normais microgranitos ou rochas cristalofílicas afins 

Pgm Normais granitos em transição para quartzodioritos 

Ppn Normais gnaisses ou rochas afins 

Vt Normais arenitos grosseiros 

Solos Litólicos, Húmicos 

Mng Normais granitos 

Mngm Normais granitos em transição para quartzodioritos 

Mnn Normais gnaisses ou rochas afins 

Qg Para-Litossolos ou Rankers granitos 

Qn Para-Litossolos ou Rankers gnaisses ou rochas afins 

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Atl.pdf
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SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS ROCHA-MÃE 

SOLOS ARGILUVIADOS POUCO INSATURADOS 

Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Não Calcários 

Pa Normais depósitos argiláceos não consolidados 

Px Normais xistos ou grauvaques 

Pdg Para-hidromórficos arcoses ou rochas afins 

Srth Para-hidromórficos arenitos arcósicos ou arcoses 

Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Calcários 

Pac Para-Barros 

margas ou calcários margosos ou de calcários não 
compactos associados com xistos, grés argilosos, 
argilitos ou argilas ou de grés argilosos calcários (de 
textura franca a franco-argilosa) 

Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários 

Srt Normais arenitos arcósicos ou arcoses 

Vtc Normais outros arenitos 

SOLOS PODZOLIZADOS 

Podzóis (Não Hidromórficos) 

Ap Normais areias ou arenitos 

Apr Para-Solos Litólicos materiais arenáceos pouco consolidados 

Pz Com surraipa areias ou renitos 

SOLOS HALOMÓRFICOS 

Salinos, de Salinidade Moderada 

Asa Aluviões textura pesada 

Asac Aluviões textura pesada, calcários 

Nota: Fases utilizadas na Carta dos Solos de Portugal 
(a) - fase agropédica 
(d) - fase delgada 
(e) - fase espessa 
(h) - fase mal drenada 
(i) - fase inundável 
(p) - fase pedregosa 

Nos Quadro 23 e Quadro 24 que se seguem apresenta-se a quantificação em ha e % da tipologia de 

solos presentes em cada uma das áreas em estudo, incluindo os corredores das linhas elétricas. 

Esclarece-se que existe uma sobreposição dos corredores das Linhas Elétricas L1, L2 e L3 com as três 

Áreas da Central, pelo que consequentemente quando é efetuada a quantificação de áreas, existe uma 

dupla contabilização de determinadas tipologias em análise, que no presente capítulo corresponde à 

tipologia de solos. O corredor da L1 sobrepõe em cerca de 32,4 ha com a Área C; o corredor da linha 

elétrica L2 sobrepõe 1,3 ha com a Área C2, e o corredor da linha elétrica L3 sobrepõe 11,0 ha e  

14,6 ha, com as Áreas C2 e C3, respetivamente (Quadro 22, Figura 28 e Figura 29). 

Quadro 22 – Quantificação das Áreas de Sobreposição 

Corredor da Linha Elétrica Área da Central Área de Sobreposição (ha) 

L1 C1 32,4 

L2 C2 1,3 

L3 
C2 11,0 

C3 14,6 

 Total 59,3 
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Figura 28 – Quantificação da área de sobreposição do Corredor L1, com a Área C1. 

 
Figura 29 – Quantificação da área de sobreposição do corredor L2 com a Área C2 e L3, com a Área C2 e 

C3. 
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Quadro 23 – Quantificação em ha e % da tipologia de solos presentes na área da Central Fotovoltaica. 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

C1 

Ap 0,6 0,2 

Ap+Pz 27 7,7 

Ap+Vt+Vt(e) 3,9 1,1 

Cal 0,8 0,2 

Ppt(e) 21,4 6,1 

Ppt(e)+Ppt 9,2 2,6 

Px 162,8 46,3 

Px+Vt(d) 55,2 15,7 

Pz 12,9 3,7 

Vt(e) 1,7 0,5 

Vt(e)+Rg 5,4 1,5 

Vt(e)+Vt 14,5 4,1 

Vt+Vt(d) 36 10,2 

Vt+Vt(e) 0 0,0 

C2 

A.Soc. 2,5 1,2 

Par(a)+Srth(a) 60,8 30,4 

Par(a)+Vl(a) 0,6 0,3 

Par(p)+Srt 14,0 7,0 

Par+Apr+Srt 14,0 7,0 

Srt(a)+Vtc(a)+Par(a) 7,8 3,9 

Srth(a) 13,2 6,6 

Va(a) 3,7 1,9 

Vl(a)+Pl(a) 45,4 22,7 

Vl(a)+Srt(a)+Val(a) 22,8 11,4 

Vl(a)+Val(a) 15,4 7,7 

C3 

A. Soc. 2,3 1,2 

Ap 6 + Pz 4 51,9 26,9 

Apr(d,p) 8+Pa(a) 2 0,4 0,2 

Asa 6 +Caa 4 5,1 2,7 

Asac 1,8 0,9 

Ax 7+A 3 4,4 2,3 

Bac 8+Pa 2 4,6 2,4 

Bac(a) 4+Pa(a) 3+Pac(a) 3 2,6 1,4 

Cal 7 +Sbl(h) 3 2,4 1,2 

Pag(a) 3,5 1,8 

Par(a) 5+Ppt(a) 3+Srt(a) 2 4,0 2,0 

Pac(a) 6+Pa(a) 2+Vdg(a) 2 13,1 6,8 

Pgd 7+Vdg 3 12,9 6,7 

Ppr 7,6 3,9 

Ppr 6 +Apr 4 16,0 8,3 

Ppr(a) 8+Srt(a) 2 2,7 1,4 

Ppt(a) 7+ Apr(a) 3 3,0 1,6 

Srt(a) 6+Apr(a) 2+Par(a) 2 39,0 20,2 

Srt(a) 7+Par(a) 3 4,3 2,2 

Srt(d) 7+Srt 3 5,3 2,8 

Va(a) 2,1 1,1 

Vtc(a) 7+Pt(a) 3 3,9 2,0 
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Quadro 24 – Quantificação em ha e % da tipologia de solos presentes na área dos corredores das linhas 
elétricas. 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 

A+ Aac 8.2 1.7 

Aa 6.6 1.3 

Aa+Caac+Aa 8.9 1.8 

Al 5+A 3+Sbl 2 9.7 2.0 

Ap+Ppt(e)+Vt(e) 13.9 2.8 

Ap+Pz 35.6 7.2 

Apr 13.3 2.7 

Apr 5+Apr(p) 3+Ppr 2 11.7 2.3 

Apr 8 +Par 2 3.8 0.8 

Apr(a) 1.5 0.3 

At(h) 6+Sbl(h) 4 0.4 0.1 

Ba 0.3 0.1 

Ca 7+A 3 1.1 0.2 

Mt 1.6 0.3 

Pa 5.2 1.0 

Pa 4 + Par 3 + Srt 3 59.6 12.0 

Pa 4 + Pdg 3 + Srt(p) 3 1.0 0.2 

Pag+Pag(d) 1.0 0.2 

Par 2.9 0.6 

Par 6 + Srt 4 8.5 1.7 

Par 7 + Pa 3 10.5 2.1 

Par 8 + Apr 2 22.0 4.4 

Par(a) 0.1 0.0 

Par(p) 4 + Srt(p) 3 + Vtc(p) 3 17.6 3.5 

Par(p) 5+Pdg 3+ Srt(d) 2 44.6 9.0 

Par+Ppt 0.6 0.1 

Pc 3.7 0.8 

Pdc 6+Pdg 4 0.6 0.1 

Pdg 2.3 0.5 

Pdg 6+Srt 2+Vtc 2 5.1 1.0 

Pdg 7+Pa 3 3.4 0.7 

Pdg 7+Par 3 6.4 1.3 

Ppr(p) 0.7 0.1 

Ppr(p) 7+Par(p) 3 2.6 0.5 

Ppt(e) 5.6 1.1 

Px 0.3 0.1 

Pz 22.2 4.5 

Sb(h) 12.2 2.5 

Sbl(h) 7+Sb(h) 3 13.2 2.7 

Srt(a) 7+Par 3 5.4 1.1 

Vt 13.5 2.7 

Vt(e) 52.0 10.5 

Vt+Pag 14.4 2.9 

Vt+Vt(d) 22.4 4.5 

Vt+Vt(d)+Vtc 7.8 1.6 

Vtc 9.2 1.8 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 1.0 0.2 
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ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Vtc(a) 2.5 0.5 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 2 

A. Soc. 2.4 1.7 

Ac(h) 6.0 4.2 

Ao(h) 3.0 2.1 

Apr 7.8 5.5 

Apr 5+Apr(p) 3+Ppr 2 1.0 0.7 

Asac 5.7 4.0 

Ca 2.0 1.4 

Caa 6 + Aac(h) 4 9.4 6.6 

Caac 30.2 21.1 

Par 5 + Apr 3 + Srt 2 3.8 2.7 

PAr(a) 7 + Srth(a) 3 5.1 3.5 

Par(p) 4 + Srt(p) 3 + Vtc(p) 3 3.0 2.1 

Par(p) 6 + Srt 4 3.6 2.5 

Sbl 1.9 1.3 

Sbl 7 + Sb 3 0.6 0.4 

Vtc 4 + Par 3 + Srt 3 34.2 23.9 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 15.9 11.1 

Vtc 6 + Srt 4 1.5 1.1 

Vtc 6+Srt 4 5.9 4.1 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 3 

A.Soc. 3,4 5,0 

Ac(h) 4,8 7,1 

Ap 6 + Pz 4 8,4 12,3 

Apr(d,p) 6 + Pa(a) 2 7,4 10,9 

Cal 7 + Sbl(h) 3 0,0 0,1 

Par(a) 4 + Srt(a) 4 + Ppr(a) 2 10,1 14,8 

Par(a) 5 + Ppt(a) 3 + Srt(a) 2 10,5 15,4 

Par(a) 7 + Srth(a) 3 9,2 13,5 

Par(p) 7 + Srt 3 2,6 3,8 

Ppr(p) 8 + Apr(p) 2 1,8 2,7 

Srt(a) 4 + VTc(a) 4 +Par(a) 2 7,9 11,5 

Srt(a) 8 + Apr(a) 2 + Par(a) 2 2,1 3,0 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 4 

A. Soc. 1.0 0.4 

Aac(h) 34.7 14.6 

Ac(h) 20.7 8.7 

Alc 0.6 0.3 

Asac 22.1 9.3 

Asac 6 +Aa ch 4 Bh 1 75.7 31.8 

Asac Ch 1 30.4 12.8 

At 6+Atl 4 0.1 0.0 

Mt 4.3 1.8 

Pa 4+Par 3+Srt 3 0.1 0.0 
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ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Pa 4+Pdg 3+ Srt(p) 3 9.8 4.1 

Par(a) 2.4 1.0 

Par(p) 1.8 0.8 

Par(p) 4+Srt(p) 3+Vtc(p) 3 2.3 1.0 

Sbl 7 + Sb 3 1.6 0.7 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 30.7 12.9 

6.3.3 Capacidade do Uso do Solo 

A Carta de Capacidade de Uso do solo é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são 

agrupados de acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para 

suportarem as culturas mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem 

que sofram deterioração dos fatores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, 

perenes, florestais e da vida selvagem. 

No Quadro 25 apresentam-se as principais características das classes de Capacidade de Uso do Solo. 

As classes de capacidade de uso têm em conta a classificação do SROA complementada com a 

classificação do Atlas do Ambiente, uma vez que na primeira apenas se referenciam cinco classes de 

aptidão agrícola e a segunda inclui uma sexta (Classe F) que identifica as áreas interditas a este tipo 

de uso. 

Quadro 25 – Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

CLASSES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A 

- Poucas ou nenhumas limitações; 

- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros; 

- Suscetível de utilização agrícola intensiva. 

B 

- Limitações moderadas; 

- Riscos de erosão no máximo moderados; 

- Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

C 

- Limitações acentuadas; 

- Riscos de erosão no máximo elevados; 

- Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. 

D 

- Limitações severas;  

- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados;  

- Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais;  

- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal 

E 

- Limitações muito severas;  

- Riscos de erosão muito elevados;  

- Não suscetível de utilização agrícola;  

- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal;  

- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação;  

- ou não suscetível de qualquer utilização 

F - Solos com severas limitações agrícolas, adaptados a utilizações florestais e vegetação natural. 
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Na Figura 30 apresenta-se o enquadramento das áreas em análise para a implementação do Projeto 

nas classes de capacidade de uso do solo e no Quadro 26 a respetiva quantificação de áreas. 

 
Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e Extrato das Carta Militares de Portugal 
n.º 363, 364, 377, 390 e 391, escala 1:25 000. 

Figura 30 – Distribuição espacial das classes de capacidade de uso do solo presentes na área em estudo. 

Quadro 26 – Quantificação das Classes de Capacidade de Uso do Solo com base na cartografia do Atlas 
do Ambiente. 

ÁREA CLASSES ÁREA (HA) ÁREA (%) 

C1 
Classe A - Agrícola 11,1 3,2 

Classe F – Não Agrícola (Florestal) 340,3 96,8 

C2 

Classe A - Agrícola 142,1 71,0 

Classe F – Não Agrícola (Florestal) 51,7 25,8  

Área Social 6,3 3,1 

C3 
Classe A - Agrícola 77,2 40,0 

Classe F – Não Agrícola (Florestal) 115,8 60,0 

Conforme se pode verificar através do Quadro 26 e Figura 30 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. 
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No Quadro 27 apresenta-se igualmente a quantificação das classes de capacidade de uso do solo com 

base na Carta de Capacidade de Uso do Solo do Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento 

Agrário (SROA), atual Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA), que 

considera uma classificação mais específica em termos de Subclasse: 

 e - erosão e escoamento superficial 

 h - excesso de água 

 s - limitações do solo na zona radicular 

Quadro 27 – Quantificação das Classes de Capacidade de Uso do Solo com base na cartografia do 
SROA/CNROA. 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

C1 

Dh 0,8 0,2 

Ds 246,7 70,2 

Ds+De 14,2 4,0 

Ds+Ee 55,4 15,8 

Ee 33,6 9,6 

Ee+Ds 0,6 0,2 

C2 

A. Soc. 2.6 1.3 

Bs+Be 3.7 1.9 

Ce+Cs 22.5 11.3 

Ce+De 8.0 4.0 

Cs 46.2 23.1 

Cs+Ce 15.1 7.6 

Dh 13.4 6.7 

Ds+Dh 60.5 30.2 

Ee+De 27.9 13.9 

C3 

A. Soc. 2,3 1,2 

Bh 7,4 3,8 

Bs 4,4 2,3 

Bs+Be 4,8 2,5 

Bs+Bs 3,9 2,0 

Ce 13,1 6,8 

Ce+Be 4,6 2,4 

Ch 2,4 1,2 

Ch+Ce 3,5 1,8 

Cs 3,0 1,6 

De 4,3 2,2 

De+Ee 4,0 2,0 

Ds 18,6 9,7 

Ds+Cs 7,6 3,9 

Ds+De 51,9 26,9 

Ee 44,3 23,0 

Ee+De 12,9 6,7 
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ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 

A 10-0-2 8.9 1.8 

A 10-0-3 8.2 1.7 

A 20-0-1 6.6 1.3 

Bh 6 + Ch 4 0.4 0.1 

Ce 3.7 0.7 

Ce 6 + Be 4 0.3 0.1 

Ce 6 + De 4 19 7.7 1.5 

Ce 7 + De 3 3.4 0.7 

Ch 14.3 2.9 

Ch 7 + Bs 3 1.1 0.2 

Cs 12.7 2.6 

Cs 6 + De 4 1.6 0.3 

Cs 7 + Bs 3 5.6 1.1 

Cs 7+ Bs 3 4.1 0.8 

De 19.3 3.9 

De 5 + Ds 5 12.3 2.5 

De 6 + Ce 4 1.0 0.2 

De 6 + Ee 4 1.5 0.3 

De 7 + Ee 3 0.6 0.1 

De 7+ Ce 3 10.5 2.1 

De 8 + Ds 2 0.7 0.1 

De 8 + Ee 2 16 1.5 0.3 

Ds 44.3 8.9 

Ds 28 1.8 0.4 

Ds 6+Ee 4 26 1.6 0.3 

Ds 6+Ee 4 34 30.1 6.1 

Ds 62-1-10 7.1 1.4 

Ds 62-1-11 3.8 0.8 

Ds 62-1-12 5.3 1.1 

Ds 62-1-4 a 0.3 0.1 

Ds 62-1-6 0.2 0.0 

Ds 62-1-7 10.8 2.2 

Ds 62-1-8 2.8 0.6 

Ds 62-1-9 22.2 4.5 

Ds 7 + Ee 5 37 2.2 0.4 

Ee 121.8 24.5 

Ee 13-0-3 28.1 5.7 

Ee 22-0-2 22.2 4.5 

Ee 22-0-3 1.0 0.2 

Ee 22-0-4 12.3 2.5 

Ee 22-0-5 3.7 0.8 

Ee 64 15.3 3.1 

Ee 7 + De 3 11.3 2.3 

Ee 7 + Ds 3 36-0-1 13.9 2.8 

Ee 8 + De 2 1.0 0.2 

Ee 8+Ds 2 21 7.8 1.6 

Ee 64 15.3 3.1 

Ee 7 + De 3 11.3 2.3 

Ee 7 + Ds 3 36-0-1 13.9 2.8 
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ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ee 8 + De 2 1.0 0.2 

Ee 8+Ds 2 21 7.8 1.6 
 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 2 

A. Soc. 2.4 1.7 

Bh 56.6 39.6 

Cs 0.6 0.4 

Ds 18.2 12.7 

Ds 7 + Dh 3 5.1 3.5 

Ee 3.0 2.1 

Ee 7 + De 3 7.1 5.0 

Ee 8 + De 2 50.1 35.0 
 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 3 

A.Soc. 12,5 18,3 

Ce 8 +De 2 7,9 11,5 

Ch 0,0 0,1 

Ch 7 + Bh 3 12,3 18,0 

De 6 + Ee 4 10,5 15,4 

Ds 1,8 2,7 

Ds 6 + De 4 8,4 12,3 

Ds 7 + Dh 3 0,1 0,1 

Ee 2,1 3,0 

Ee 6 + De 4 10,1 14,8 
 
 
 
 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 4 

A. Soc. 1.0 0.4 

A+Bh 10.0 4.2 

Be 1.3 0.5 

Be+A 0.7 0.3 

Bh 131.1 55.0 

Bs 6.6 2.8 

Bs+Be 6.8 2.9 

Ch 27.7 11.6 

Cs 4.0 1.7 

Cs+Bs 0.1 0.0 

Cs+De 4.3 1.8 

De+Ce 9.8 4.1 

Ds 1.8 0.8 

Ee 2.4 1.0 

Ee+De 30.7 12.9 

Verifica-se uma predominância nas áreas previstas para implantação da Central Fotovoltaica da Cerca 

de limitações do solo na zona radicular (Quadro 27). 

Já no que diz respeito aos corredores das linhas elétricas verifica-se uma maior variabilidade ao longo 

do trajeto até ao Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo. Nas Linhas 1 e 3 há uma maior 
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percentagem da Classe Ee (subclasse erosão e escoamento superficial). Nos corredores das linhas 

elétricas 2 e 4, verifica-se uma maior percentagem, de Classe Bh (subclasse excesso de água).  

6.4 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

6.4.1 Áreas da Central Fotovoltaica 

Com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental referente a 2018, 

disponibilizadas pela Direção-Geral do Território, analisou-se o tipo de ocupação do solo presente nas 

3 áreas da Central Fotovoltaica da Cerca. A informação foi posteriormente atualizada com base em 

fotointerpretação de ortofotomapas do voo efetuado em 2017, com base em cartografia fornecida pelo 

promotor de 2019, e complementada com os trabalhos de campo realizados entre dezembro de 2019 

e abril de 2020, que tiveram ainda a particularidade de serem reforçados para a análise e caraterização 

de áreas com Sobreiros. 

Em termos gerais, denota-se uma grande heterogeneidade nos usos do solo presentes, com a 

existência de muitas transições na área em estudo. O Quadro 28 apresenta a quantificação das 

diferentes tipologias de uso do solo para as áreas de estudo da Central Fotovoltaica da Cerca, cuja 

área total corresponde a aproximadamente 744 ha. 

Quadro 28 – Ocupação do Solo da Central Fotovoltaica da Cerca e distribuição por área. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
C1 C2 C3 TOTAL 

HA % HA % HA % HA % 
1.1.1.2  Tecido edificado contínuo horizontal 0,33 0,09 --- --- 1,08 0,56 1,41 0,19 
1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 0,02 0,01     0,02 0,00 
1.2.1.1 Indústria --- --- --- --- 2,00 1,04 2,00 0,27 
1.2.3.1  Instalações agrícolas 0,71 0,20 --- --- --- --- 0,71 0,10 
1.5.1.2  Pedreiras --- --- --- --- 2,73 1,41 2,73 0,37 

2.1.1.1  Culturas temporárias de sequeiro e 
regadio 

2,76 0,78 159,5 79,75 9,43 4,89 171,69 23,06 

2.2.1.1  Vinhas 1,38 0,39 2,75 1,38 7,75 4,01 11,88 1,60 
2.2.2.1  Pomares 0,79 0,22 --- --- --- --- 0,79 0,11 

2.3.2.1  
Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 2,95 0,84 --- --- --- --- 2,95 0,40 

3.1.1.1  Pastagens melhoradas 25,99 7,40 0,06 0,03 --- --- 26,05 3,50 
3.1.2.1  Pastagens espontâneas --- --- 14,96 7,48 27,20 14,09 42,16 5,66 
4.1.1.1  SAF de sobreiro 64,92 18,48 9,24 4,62 --- --- 74,16 9,96 

5.1.1.1  
Florestas de sobreiro 14,68 4,18 --- --- --- --- 14,68 1,97 
Florestas sobreiro (nova plantação) --- --- --- --- 20,98 10,87 20,98 2,82 

5.1.1.5  
Florestas de Eucalipto 21,11 6,01 --- --- 118,3 61,29 139,41 18,73 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 169,06 48,11 --- --- --- --- 169,06 22,71 

5.1.1.7  Florestas de outras folhosas 1,44 0,41 0,24 0,12 --- --- 1,68 0,23 
5.1.2.1  Florestas de Pinheiro-bravo 29,66 8,44 5,52 2,76 1,87 0,97 37,05 4,98 

5.1.2.2  
Florestas de Pinheiro-manso 10,74 3,06 --- --- 1,49 0,77 12,23 1,64 
Florestas de Pinheiro-manso (corte 
raso) 

--- --- 0,98 0,49 --- --- 0,98 0,13 

6.1.1.1  Matos 4,86 1,38 --- --- 0,08 0,04 4,94 0,66 
8.1.1.1 Pauis --- --- 1,92 0,96 --- --- 1,92 0,26 
9.1.2.5 Charcas --- --- 4,84 2,42 0,12 0,06 4,96 0,67 

TOTAL 351,4 100,0 200,0 100,0 193,0 100,0 744,4 100,0 
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Cerca de 41,4% das três áreas estão ocupadas por florestas de Eucalipto (Fotografia 2), que se 

caraterizam por florestas puras de árvores da espécie Eucalyptus spp. Optou-se por colocar esta classe 

de espaço no Quadro 28 separando as áreas que se encontravam (à data do trabalho de campo) com 

corte raso (exclusiva da Área C1). Esta é a classe de espaço mais representada nas Áreas C1 e C3, 

sendo que nesta última área, totaliza cerca de 54% da área (área de floresta na C1 corresponde a 70% 

da área). 

Fotografia 2 – Florestas de Eucalipto nas áreas em estudo. 

Em termos quantitativos, a segunda classe com maior representatividade corresponde às culturas 

temporárias de sequeiro e regadio, com 171,7 ha, o que ocupa aproximadamente 23,1% da área total. 

De notar que aproximadamente 93% deste uso do solo se encontra localizada na Área C2, dominada 

pela presença de 3 áreas regadas com recurso a pivôs (Fotografia 3). 

Fotografia 3 – Culturas temporárias de sequeiro e regadio nas áreas em estudo. 

A classe seguinte com maior representatividade corresponde a zonas ocupadas com Sobreiros 

(Fotografia 4), totalizando os Sistemas Agroflorestais (SAF) de Sobreiro cerca de 10% das áreas em 

estudo, o que representa aproximadamente 74,2 ha de toda a área. Destes, cerca de 65 ha estão 
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inseridos na Área C1. Os espécimes desta espécie encontram-se também associados entre si, 

caraterizando-se nesse caso por “Florestas de Sobreiro”. 

Fotografia 4 – Exemplo de SAF de Sobreiro nas áreas em estudo. 

Devido à importância desta espécie arbórea, é de salientar que foi intensificado o trabalho de campo 

dirigido às áreas com Sobreiros. Numa primeira fase, e com recurso a fotografia aérea identificaram-se 

as árvores existentes dentro das manchas de Sistemas Agroflorestais e de Florestas de Sobreiros. 

Desta análise, foi percetível que a densidade e tamanho das árvores é muito variável, ocorrendo zonas 

de alta densidade até áreas em que os Sobreiros se encontram isolados. Seguiu-se uma fase seguinte, 

com trabalho de campo dirigido à caraterização das áreas com Sobreiros. Este esforço de campo 

permitiu identificar que áreas classificadas como florestas de Sobreiros são efetivamente áreas com 

grande concentração de árvores. Por este motivo, foram consideradas como áreas interditas à 

instalação da central e transpostas para a Planta de Condicionamentos com a designação “núcleos de 
Sobreiros”. 

O trabalho de campo revelou que as áreas classificadas como “SAF de Sobreiro” são muito 
heterogéneas, com a existência de locais com densidade correspondente à classificação de 

povoamento de Sobreiros (de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio), 

a coexistir com áreas com exemplares arbóreos dispersos. Embora a descrição desta espécie vegetal 

seja objeto também no capítulo “Flora e Vegetação” (ponto 6.5.2 do presente documento), é de notar 
que, apesar dos Sobreiros presentes serem de produção (com a exploração de cortiça), o estado de 

conservação das árvores é muito variável. As áreas de SAF sem árvores ou com árvores dispersas ou 

com piores caraterísticas foram consideradas como áreas de projeto, as restantes foram incluídas na 

classe “núcleo de Sobreiros” da Planta de Condicionamentos, como áreas interditas à instalação da 

Central Fotovoltaica da Cerca. 

Durante o trabalho de campo foi delimitada uma parcela com uma nova plantação de Sobreiros no 

limite sudeste da Área C3 (Fotografia 5). Cada exemplar florístico encontrava-se delimitado por uma 

estrutura protetora cilíndrica, como se pode visualizar na Fotografia 5. Esta área também foi incluída 

dos “núcleos de Sobreiros” da Planta de Condicionantes (Desenho 19). 
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Fotografia 5 – Nova plantação de Sobreiros na Área C3. 

Incluíram-se ainda na classe ‘núcleo de sobreiros’ da Planta de Condicionamentos, sobreiros em outras 

ocupações de solos, mas com densidade para serem considerado montado e ainda Sobreiros isolados 

ou dispersos de média a grande dimensão, identificados no terreno. É de notar que não existe uma 

correspondência direta entre as áreas de Sobreiros do Desenho 4, e os núcleos de Sobreiros 

identificados na planta de condicionamentos, pelas razões anteriormente expostas. 

Também as florestas de Pinheiro-bravo têm expressão na área, com cerca de 5% da área total, com 

cerca de 30 ha da Área C1 a estar ocupada com este tipo de cultura. Em termos de superfície, 

representa cerca de 37,1 ha em toda a área (Fotografia 6). 

Fotografia 6 – Florestas de Pinheiro-bravo nas áreas em estudo. 

Na área em estudo, os territórios artificializados representam apenas 1%, totalizando 6,87 ha das áreas 

em análise. Incluem-se neste conjunto áreas tão díspares como zonas industriais e pedreiras 

(exclusivas da Área C3), instalações agrícolas (Área C1) ou tecido edificado. Apenas a Área C2 não 

apresenta ocupação do solo compatível com este grupo. Alguns exemplos dos territórios artificializados 

apresentam-se na Fotografia 7. 
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Fotografia 7 –Território Artificializado nas áreas em estudo. 

As 3 áreas em análise incluem também um conjunto de zonas agrícolas e agroflorestais num total de 

187,31 ha (quase 25% do total das áreas), que se dividem em vinhas, pomares, culturas de sequeiro e 

regadio, e mosaicos culturais e parcelares complexos (Fotografia 8). 

Fotografia 8 – Exemplo de Áreas agrícolas e agroflorestais adjacentes às áreas em estudo. 

As áreas em estudo incluem ainda: 

 Pastagens (espontâneas ou melhoradas), que totalizam mais de 68 ha, isto é, cerca de 9,2% 

do total das áreas em análise; caraterizam-se pela presença de vegetação essencialmente 

herbácea, quer cultivada (semeada) quer natural (espontânea), que não estejam incluídas no 

sistema de rotação de exploração; 

 Sistemas Agroflorestais, que consistem na consociação de culturas temporárias e/ou 

pastagens e/ou culturas permanentes com espécies florestais com um grau de coberto superior 

ou igual a 10%. Na área totalizam 74,2 ha (9,7% do total) e incluem a já descrita SAF de 

Sobreiro; 
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 Matos, isto é, áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, em que o 

coberto arbustivo é superior ou igual a 25% (excluem-se florestas abertas). Os matos ocorrem 

em todas as áreas, totalizando 4,2 ha de toda a área (ou seja, 0,7% da superfície); 

 Pauis, isto é, zonas baixas normalmente inundadas no Inverno e mais ou menos saturadas de 

água todo o ano, que corresponde a áreas não florestadas de terras baixas, alagadas ou 

sujeitas a alagamento por água doce, estagnada ou não. Estas áreas apresentam uma 

vegetação baixa característica, com espécies herbáceas semi-lenhosas e lenhosas, e 

corresponde a uma área de 1,92 ha, isto é, 0,3% da área total; 

 Zonas húmidas, que na zona em estudo correspondem a charcas presentes nas Áreas C2 e 

C3, totalizando 5 ha, isto é, 0,7% da superfície total. 

Salienta-se o facto de que os pauis e zonas húmidas correspondentes a charcas, foram incluídos na 

planta de condicionamentos de forma a garantir a sua preservação, pelo que o projeto de execução da 

Central Fotovoltaica da Cerca não irá afetar áreas com essas caraterísticas. 

Por último, é de referir também que as classes pertencentes à classe “vinhas” (2.2.1.1) e todas as 
pertencentes à categoria 1 (“territórios artificializados”), foram transpostas e incluídas na Planta de 
Condicionamentos (Desenho 19), como áreas interditas à instalação dos elementos da Central. 

6.4.2 Corredores de Linhas Elétricas e Subestação 60/400 kV 

Após a caraterização da ocupação do solo nas três áreas da Central Fotovoltaica da Cerca, segue-se 

uma análise dos corredores das linhas elétricas e da Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha. 

De notar que as porções iniciais das linhas são sobrepostas com as áreas da Central Fotovoltaica, 

havendo uma duplicação da contabilização nessas áreas. A Subestação 60/400 kV fica dentro da área 

do corredor da linha elétrica L4 400 kV, pelo que se considera a análise conjunta. Apresenta-se no 

Quadro 29 a caraterização geral de todos os corredores das linhas elétricas, para os níveis 1 e 2 da 

nova Carta de Ocupação do Solo, com as classes definidas em 2018. 

Verifica-se que existem dois grupos principais de ocupação do solo nos corredores da linha elétrica, 

nomeadamente zonas florestadas e zonas agrícolas com, respetivamente, 434,2 ha (45,3%) e 286,4 ha 

(29,9%) da ocupação total. Desta última classe, a grande maioria (249,4 ha) corresponde a culturas 

temporárias, que por si só representa 26% do total dos corredores em estudo. 

Pela análise do Quadro 29, é notório que os corredores das linhas elétricas se sobrepõem com uma 

área muito artificializada, pois 7,1% de toda a área corresponde a tecido edificado, zonas de indústria, 

estradas, ferrovias, pedreiras, entre outros equipamentos, que corresponde a um total de 67,8 ha. 

Conforme já referido anteriormente, esclarece-se que existe uma sobreposição dos corredores das 

Linhas Elétricas L1, L2 e L3 com as três Áreas da Central, pelo que consequentemente quando é 

efetuada a quantificação de áreas, existe uma dupla contabilização de determinadas tipologias em 

análise, que no presente capítulo corresponde à tipologia de ocupação do solo. O corredor da L1 

sobrepõe em cerca de 32,4 ha com a Área C; o corredor da linha elétrica L2 sobrepõe 1,3 ha com a 
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Área C2, e o corredor da linha elétrica L3 sobrepõe 13,4 ha e 26,7 ha, com as Áreas C2 e C3, 

respetivamente. 
Quadro 29 – Ocupação do Solo total nos corredores da Central Fotovoltaica da Cerca. 

* - A denominação completa da classe 1.5 é “Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de 
construção”. Neste caso corresponde, na sua totalidade, à classe 1.5.1.2 “Pedreiras”. 

Quase todas as classes da ocupação do solo estão presentes, estando apenas ausentes o grupo de 

“espaços descobertos ou com pouca vegetação” (do primeiro nível da COS 2018). Os corredores 
abrangem áreas de matos, zonas húmidas, massas de água, superfícies agroflorestais e pastagens 

com graus diferentes de ocupação. Devido à extensão dos corredores das linhas elétricas, bem como 

à fragmentação do território e ao número de variantes em estudo, decidiu-se apresentar separadamente 

a análise para cada um dos corredores. 

6.4.2.1 Linha L1 

O corredor da Linha L1 ocupa uma área muito considerável, totalizando quase 500 ha, passando por 

uma grande variedade de classes de ocupação do solo, como se pode ver pelo Quadro 30. 

Quadro 30 – Ocupação do Solo da Linha L1. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 0,22 0,04 
1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 0,82 0,16 
1.2.1.1 Indústria 24,38 4,91 
1.2.3.1 Instalações agrícolas 0,75 0,15 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 0,67 0,13 
1.5.1.2 Pedreiras 15,75 3,17 
1.6.1.2 Instalações desportivas 2,66 0,54 
1.6.4.1 Cemitérios 1,50 0,30 
1.6.5.1 Outros equipamentos e Instalações turísticas 0,87 0,17 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 12,38 2,49 
2.2.3.1 Olivais 4,30 0,87 

OCUPAÇÃO DO SOLO – NÍVEL 1 OCUPAÇÃO DO SOLO – NÍVEL 2 HA % 

1 Territórios artificializados 

1.1 Tecido edificado 1,9 

67,8 

0,2 

7,1 

1.2 Indústria, comércio e instalações agrícolas 27,8 2,9 

1.3 Infraestruturas 3,5 0,4 

1.4 Transportes 9,8 1,0 

1.5* Pedreiras 19,2 2,0 

1.6 Equipamentos 5,5 0,6 

2 Agricultura 

2.1 Culturas temporárias 249,4 

286,4 

26,0 

29,9 2.2 Culturas permanentes 6,7 0,7 

2.3 Áreas agrícolas heterogéneas 30,3 3,2 

3 Pastagens 3.1 Pastagens 98,8 10,3 

4 Superfícies agroflorestais 4.1 Superfícies agroflorestais 21,6 2,3 

5 Florestas 5.1 Florestas 434,2 45,3 

6 Matos 6.1 Matos 45,1 4,7 

8 Zonas húmidas 8.1 Zonas húmidas 2,9 0,3 

9 Massas de água superficiais 9.1 Massas de água interiores 1,1 0,1 
TOTAL 957,8 100,0 
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OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 24,80 4,99 
2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 1,86 0,37 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 31,48 6,34 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 19,66 3,96 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 5,08 1,02 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 104,90 21,12 
5.1.1.3 Florestas de outros Carvalhos 3,35 0,67 

5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 50,81 10,23 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 17,51 3,52 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 11,20 2,25 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 59,52 11,98 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 57,78 11,63 
6.1.1.1 Matos 44,55 8,97 

TOTAL 496,78 100,0 

Existe uma clara predominância para as zonas florestadas, tanto de Sobreiro (mais de 104 ha), como 

de resinosas (Fotografia 9), ocupando as florestas mais de 60%. Em termos quantitativos, as florestas 

de Eucalipto, de Pinheiro-bravo e de Pinheiro-manso ocupam uma área semelhante. 

Fotografia 9 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L1. 

Este corredor inclui ainda uma estação de tratamento de águas residuais, e uma extensa área de 

regadio (Fotografia 10), sendo ainda de referir a presença de indústria, de pedreiras e de outros 

territórios artificializados. 
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Fotografia 10 – ETAR e zonas de regadio na Linha L1. 

6.4.2.2 Linha L2 

Esta linha a 60 kV unirá a área C2 da Central Fotovoltaica da Cerca com a subestação 60/400 kV, 

ocupando uma área considerável (143 ha) (Quadro 31). O corredor onde ela se encontrará inserida 

apresenta, de uma forma geral, dois grupos, divididos pela autoestrada A1. Assim, a poente da A1 

encontra-se uma área dominada por culturas temporárias de sequeiro e regadio, vinhas, pastagens e 

uma nova plantação de Sobreiros (Fotografia 11). 

Quadro 31 – Ocupação do Solo da Linha L2. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.2.3.1 Instalações agrícolas 1,37 0,96 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 2,45 1,71 
1.5.1.2 Pedreiras 1,30 0,91 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 50,59 35,39 
2.2.1.1 Vinhas 2,21 1,55 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 4,54 3,17 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 8,21 5,74 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 7,33 5,13 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 14,29 9,99 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 10,06 7,04 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 8,76 6,13 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 6,35 4,44 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 24,52 17,15 
6.1.1.1 Matos 0,58 0,41 
9.1.2.5 Charcas 0,41 0,29 

TOTAL 142,97 100,0 

Do lado nascente a esta rodovia são as florestas de Sobreiro que predominam, existindo alguns 

exemplares de grande dimensão. 
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Fotografia 11 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L2. 

De referir que o corredor atravessa um pequeno agrupamento de instalações agrícolas na parte 

setentrional (Fotografia 12), e que perto deste local, a Linha L2 atravessa uma zona de montado de 

Sobreiro, que corresponde a uma zona denominada por Sistema Agroflorestal (SAF) de Sobreiro. 

Fotografia 12 – Exemplos de instalações agrícolas na Linha L2. 

6.4.2.3 Linha L3 

O corredor da Linha L3 partirá da Área C3 em direção a nordeste, ocupando uma área inferior a 69 ha. 

No Quadro 32 apresenta-se a percentagem de classes de ocupação do solo existentes ao longo do 

corredor da linha elétrica a 30 kV da Central Fotovoltaica da Cerca, cuja distribuição cartográfica se 

apresenta no Desenho 4. 

Quadro 32 – Ocupação do solo da linha elétrica L3. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.Territórios artificializados 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 2,6 3,9 
1.5.1.2 Pedreiras 1,3 2,0 
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OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
2.Agricultura 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 6,3 9,3 
3.Pastagens 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas 8,1 11,9 
4.Superfícies agroflorestais 

4.1.1.1 SAF de Sobreiro 12,4 18,1 
5. Florestas 

5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 2,2 3,2 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 13,7 20,1 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 1,9 2,8 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 7,3 10,6 

6. Matos 
6.1.1.1 Matos 6,0 8,8 

8.Zonas húmidas 
8.1.1.1 Pauis 4,3 6,3 

9.Massas de água superficiais 
9.1.2.5 Charcas 2,0 2,9 

TOTAL 68,2 100,0 

Da análise do quadro anterior conclui-se que quase todas as classes da ocupação do solo estão 

presentes, estando apenas ausentes o grupo de “espaços descobertos ou com pouca vegetação” (do 
primeiro nível da COS 2018). O corredor abrange áreas de matos, zonas húmidas, massas de água, 

superfícies agroflorestais e pastagens com graus diferentes de ocupação. 

Verifica-se que mais de 1/3 da totalidade da área do corredor da linha elétrica se encontra ocupada por 

zonas florestais, particularmente na zona ocidental e central do corredor. Entre as áreas florestadas, 

ocorre uma predominância clara de Eucalipto (mais de 20% da área total; Fotografia 13 - A) e de 

Pinheiro-manso, com mais de 10% do corredor em análise (Fotografia 13 - B). 

   

Fotografia 13 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L3: Florestas de Eucalipto (A) e de Pinheiro-
manso (B). 

A 

B 
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Já na porção oriental predominam as superfícies agroflorestais de Sobreiro (a sul do acesso existente; 

Fotografia 14 - A) e culturas temporárias de sequeiro e regadio (a norte do acesso; Fotografia 14 - B). 

Fotografia 14 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L3: SAF de Sobreiro (A) e de culturas de 
sequeiro e regadio (B). 

A Fotografia 15 mostra outros exemplos da ocupação do solo confirmados durante o trabalho de 

campo, como pedreiras (A), a própria rede viária (B), zona de pastagem (C), e de pauis (D). De notar 

que a Fotografia 15 - B representa uma das duas passagens superiores sobre linhas de água 

existentes. Nas margens destes pequenos cursos de água ocorrem Amieiros Alnus glutinosa, uma 

espécie arbórea autóctone que ocupa habitats ripícolas. 

A B 

A B 
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Fotografia 15 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L3: Pedreiras (A), rede viária (B), pastagens (C) e 
pauis (D). 

6.4.2.4 Linha L4 e Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha 

A Linha L4 é a única a 400 kV e o seu corredor apresenta uma área total de 238 ha (Quadro 33). Mais 

de 56% da área encontra-se ocupada por arrozais ou outras culturas temporárias de sequeiro e regadio 

(Fotografia 16). 

Quadro 33 – Ocupação do Solo da Linha L4. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 0,82 0,35 
1.2.1.1 Indústria 1,33 0,56 
1.3.1.2 Infraestruturas de produção de energia não renovável 2,49 1,04 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 0,39 0,16 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 7,29 3,06 
1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados 0,04 0,02 
1.5.1.2 Pedreiras 2,00 0,84 
1.6.4.1 Cemitérios 0,51 0,21 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 133,58 56,07 
2.1.1.2 Arrozais 35,30 14,82 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 3,66 1,54 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 17,04 7,15 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 6,89 2,89 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 10,54 4,42 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 1,98 0,83 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 0,54 0,23 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 10,29 4,32 
8.1.1.1 Pauis 2,86 1,20 
9.1.1.2 Cursos de água modificados ou artificializados 0,68 0,29 

TOTAL 238,23 100,0 

Esta zona atravessa duas redes viárias importantes, nomeadamente a autoestrada A10 e a estrada 

EN3, não tendo os restantes territórios artificializados uma grande expressão (cerca de 3,2% do total). 

De referir ainda que o corredor da Linha L4 apresenta cerca de 35 ha de arrozais e mais 17 ha de 

C D 
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paisagens espontâneas, ocupando as florestas de Eucalipto de Pinheiro-manso um valor equivalente 

(cada um com cerca de 10 ha). 

Fotografia 16 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L4. 

Relativamente à Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha o local previsto para a sua implantação 

é uma zona florestada de eucaliptos. 

6.5 BIODIVERSIDADE 

6.5.1 Enquadramento em Áreas Classificadas 

As áreas sensíveis com interesse para a conservação da natureza abrangem, entre outras: 

̶ Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 117/2005, de 18 de julho, e pelo 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

̶ Áreas Classificadas ao abrigo de legislação comunitária e outros diplomas internacionais, 

nomeadamente a Rede Natura 2000, composta por: 

 Zonas de Proteção Especial (ZPE) - estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 

79/409/CEE), que se destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de 

aves, e seus habitats, listadas no seu Anexo I, e das espécies de aves migratórias não 

referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja regular; 

 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) - criadas ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 

92/43/CEE), com o objetivo expresso de "contribuir para assegurar a Biodiversidade, 

através da conservação dos habitats naturais (Anexo I) e dos habitats de espécies da flora 

e da fauna selvagens (Anexo II), considerados ameaçados no espaço da União Europeia". 
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De acordo com a Figura 31, as áreas da Central Fotovoltaica da Cerca não se encontram inseridas em 

qualquer área sensível. As áreas protegidas mais próximas localizam-se a cerca de 10 km das áreas 

em análise, nomeadamente a Paisagem Protegida Regional “Serra de Montejunto” e a Zona Especial 

de Conservação “Serra de Montejunto” (PTCON0048), a noroeste da Área C2. 

      
Figura 31 – Áreas classificadas relativamente às áreas da Central Fotovoltaica e dos corredores das 

linhas elétricas. 

À mesma distância da Área C3 (cerca de 10 km), mas no sentido meridional, estão delimitadas 2 áreas 

protegidas, que partilham grosseiramente o limite, nomeadamente a Zona Especial de Conservação 

“Estuário do Tejo” (PTCON0009) e a Zona de Proteção Especial “Estuário do Tejo” (PTZPE0010). Mais 
a sul, ainda existe a Reserva Natural com o mesmo nome, distando mais de 14 km das áreas em 

análise. 

De igual modo, verifica-se que nenhum corredor das linhas elétricas em estudo se encontra sobreposto 

(ou próximo) de qualquer área classificada (Figura 31). 

Central Fotovoltaica da Cerca 
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6.5.2 Flora e Vegetação 

6.5.2.1 Introdução 

O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas terrestres, é o 

suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente dominante das paisagens, assim 

como a sede da maioria das atividades humanas de interesse económico nas regiões de carácter rural. 

Trata-se de uma entidade complexa com um caráter essencialmente dinâmico, cuja estruturação 

resulta da confluência de fatores fisiográficos, geológicos, climáticos e históricos, onde a ação humana 

desempenha um papel primordial. 

Qualquer unidade de vegetação é um sistema aberto, no qual se podem reconhecer diversos níveis de 

estruturação e complexidade. Estes níveis resultam primariamente da ação de diferentes combinações 

de fatores abióticos que atuam, em escalas espaciais e temporais diversas, na distribuição das 

populações e na génese das comunidades fitocenóticas. As diferentes combinações de fatores 

abióticos determinam a existência de habitats definidos e repetitivos, nos quais se desenvolvem 

processos determinísticos de interação entre as populações e comunidades de plantas. A este facto 

acrescem todas as interações entre as comunidades (e destas com o meio), que se constata não 

ocorrerem de forma casuística, mas integradas em estruturas de complexidade variável. 

No presente capítulo procede-se assim à caraterização da componente biológica atual nas áreas de 

intervenção (3 áreas da Central Fotovoltaica e corredores das linhas elétricas), na perspetiva do fator 

fitocenótico, que envolve flora, comunidades vegetais e habitats naturais classificados nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 

8 de novembro. 

6.5.2.2 Metodologia 

Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico, assim 

como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela implementação e funcionamento dos 

elementos que constituem a Central Fotovoltaica da Cerca (incluindo os corredores das linhas 

elétricas). Neste contexto, foram definidos quatro critérios para avaliar as comunidades vegetais, as 

quais resumem todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses: 

 A - De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao 

coberto vegetal primitivo; 

 B - De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

 C - De acordo com a presença de habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva 

92/43/CEE ou Anexo B-I do Decreto-Lei 140/99, com as devidas atualizações no Decreto-Lei 

49/2005 e Decreto-Lei n.º 156-A/2013; 

 D - De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional. 
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A avaliação do primeiro aspeto (A) baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies caraterísticas - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a 

natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as 

fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de 

destruição naturais ou antropogénicas; 

 Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à 

desertificação, traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de 

determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

 As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez 

que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais 

longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

Para o segundo critério (B), foram consideradas como espécies raras, endémicas ou com estatuto de 

ameaça: endemismos de distribuição geográfica muito restrita; as espécies classificadas por Dray 

(1985); e espécies que foram integradas na recente Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 

Continental. 

Relativamente ao critério C à presença de habitats naturais classificados pela Diretiva 92/43/CEE 

(Diretiva Habitats) e pelo Decreto-Lei n.º 140/99 (com as alterações já referidas), utilizaram-se os 

critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996) e do 

trabalho realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito da proposta do Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 do ICNB (ICN, 2006). 

No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional - D), 

recorreu-se à experiência pessoal dos técnicos, e à nova Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 

Continental. 

A aplicação destes critérios foi precedida de uma caraterização aprofundada das estruturas de 

vegetação. Os dados utilizados nesta caraterização tiveram duas origens distintas: bibliografia (por 

exemplo, o projeto Flora-On) e trabalho de campo. Refira-se que o projeto Flora-On tem como base a 

identificação de plantas vasculares do território continental português, distribuindo cada uma das 

espécies em quadrículas UTM com 10 km de lado, sendo um projeto em constante atualização por 

parte dos intervenientes. Pela análise da Figura 32, são três as quadrículas que se sobrepõem com as 

3 áreas da Central Fotovoltaica da Cerca, nomeadamente: 

 Quadrícula ND12 – Área C1; 
 Quadrícula ND02 – Áreas C2 e C3. 
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Figura 32 – Quadrículas UTM 10 x 10 km onde se inserem as áreas da Central Fotovoltaica e dos 

corredores das linhas elétricas e da Subestação de Vila Nova da Rainha. 

Também para os corredores das linhas elétricas (a roxo na Figura 32) foi aplicada a mesma 

metodologia, sendo que, para além das 2 quadrículas onde as 3 áreas se inserem, a Linha L4 ainda 

ocupa a porção setentrional da quadrícula ND01. É de salientar que a porção meridional da quadrícula 

ND01 abrange parte da ZEC “Estuário do Tejo”, identificada na Figura 31, havendo uma 

sobrevalorização dos valores florísticos apresentados para esta quadrícula. 

O trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado entre dezembro de 2019 e abril de 2020, durante 

o qual foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação significativas 

e claramente distintas. A prospeção foi também dirigida à identificação de áreas de ocorrência dos 

habitats naturais classificados, através das espécies dominantes e do respetivo tipo fisionómico. 

Durante o trabalho de inventariação e prospeção de campo, as 3 áreas de estudo (e os corredores das 
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linhas elétricas) foram percorridas a pé e com uma viatura em marcha lenta, tendo-se comparado cada 

estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos documentos legais anteriormente 

referidos. 

A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ de espécies RELAPE (espécies Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), cuja ocorrência nos locais em estudo 

é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas existentes. A generalidade dos taxa foi 

identificada no terreno e, aqueles cuja identificação levantou dúvidas, foram herborizados e 

identificados posteriormente em laboratório, recorrendo à bibliografia existente (e.g., Franco, 1971; 

1984; Franco & Rocha Afonso, 1982). 

6.5.2.3 Enquadramento Biogeográfico e Bioclimático 

De entre os zonamentos biogeográficos a nível nacional, de acordo com Costa e colaboradores (1998), 

as áreas de estudo, indicadas a amarelo (Central Fotovoltaica da Cerca) e a vermelho (corredores das 

linhas elétricas) na Figura 33, localizam-se biogeograficamente no Reino Holártico e todas estão 

inseridas nas seguintes categorias: 

REGIÃO MEDITERRÂNICA (B)  

      SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL 

            SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA 

                  PROVÍNCIA GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE (IV) 

                        SECTOR RIBATAGANO-SADENSE (4B) 

                               SUPERDISTRITO RIBATAGANO (4B1) 

 

 

Adaptado de Costa et al., 1998. 

Figura 33 – Áreas da Central Fotovoltaica (a vermelho) e dos corredores das linhas elétricas (a roxo). 
relativamente à biogeografia de Portugal Continental. 

SUPERDISTRITO 
ESTREMENHO 
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A Região Mediterrânica é caracterizada por possuir um clima em que escasseiam as chuvas no Verão 

(P>2T), podendo, no entanto, haver excesso de água nas outras estações. Nesta Região, desde que o 

clima não seja extremamente frio (devido à altitude) ou seco, observam-se bosques e matagais de 

árvores e arbustos de folhas planas pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas). A Região 

Mediterrânica no território português continental inclui apenas a Sub-região Mediterrânica Ocidental. 

A Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica agrupa as Províncias Carpetano-Ibérico-Leonesa, 

Luso-Extremadurense, Gaditano-Onubo-Algarviense e Bética, onde predominam, com exceção da 

Bética, os solos siliciosos. Os sedimentos calcários, dolomíticos e arenitos do Mesozóico só afloram 

em pequenas áreas. A sua vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à grande 

diversidade bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui uma vegetação potencial e 

subserial altamente individualizada e particularizada. É o caso dos bosques esclerofíticos e 

marcescentes da Quercion broteroi, das orlas florestais formadas por giestais do Genistion floridae e 

piornais do Retamion sphaerocarpae, dos estevais do Cistion laurifolii e Ulici-Cistion ladaniferi e dos 

urzais e urzais-tojais do Ericion umbellatae. A vegetação ripícola do Salicion salvifoliae, do Securinegion 

tinctoriae e do Osmundo-Alnion é também muito original. 

A Província Gaditano-Onubo-Algarviense é uma unidade biogeográfica essencialmente litoral que 

se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das serras gaditanas 

do Campo de Gibraltar. Inclui os Sectores Divisório Português, Ribatagano-Sadense, Algarviense, 

Gaditano-Onubense e Algíbico. Os substratos predominantes são arenosos e calcários. 

O Sector Ribatagano-Sadense é um território essencialmente plano constituído pelas areias e 

arenitos plistocénicos e miocénicos dos vales do Tejo e Sado, terminando junto a Melides. Inclui ainda 

a calcária da Serra da Arrábida. Situa-se maioritariamente no andar termomediterrânico sub-húmido. A 

vegetação dominante é constituída por sobreirais (Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli 

Quercetum suberis), as murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), os matagais de carvalhiça 

(Erico-Quercetum lusitanicae) e pelo mato psamofítico endémico deste Sector: Thymo capitellati-

Stauracanthetum genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero-australis é comum no leito de cheias 

das linhas de água bacias do Sado e Tejo. 

O Superdistrito Ribatagano corresponde à área da Lezíria do Tejo e Sorraia onde os solos são 

maioritariamente de aluvião (terraços aluvionares), ocorrendo também areias podzodolizadas e 

arenitos. O Ulex airensis é uma das plantas que melhor caracteriza o território, apesar de também se 

distribuir pelo Superdistrito Estremenho, assim como o Halimium verticillatum ter a sua maior área de 

distribuição nesta unidade biogeográfica. Além das comunidades vegetais que foram assinaladas para 

o Sector, observa-se também o Thymo villosae-Ulicetum airensis, que é uma comunidade endémica 

do território, resultante da destruição dos sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis. O 

Asparago aphylli Calicotometum villosae também se observa nesta unidade. Nas areias mal drenadas 

e muito húmidas, na bacia da ribeira de Sor aparece um urzal higrófilo endémico desta área - Drosero 

intermediae-Ericetum ciliaris da qual fazem parte Erica ciliaris, Erica erigena, Erica scoparia, Erica 

lusitanica, Ulex minor, Calluna vulgaris, Cheirolophus uliginosus, Drosophyllum lusitanicum, Anagallis 

tenella, Potentilla erecta, Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica, etc. A geossérie ripícola lêntica da 
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lezíria do Tejo, ocupa grandes extensões e é um elemento taxonómico da paisagem vegetal muito 

relevante para a caracterização do território. Esta encontra um grande desenvolvimento devido à 

morfologia muito aberta do vale do rio Tejo. A ordem das comunidades potenciais, do leito até ao 

contacto com a vegetação terrestre é normalmente a seguinte: o salgueiral Populo nigrae Salicetum 

neotrichae; o ulmal Aro italici-Ulmetum minoris nos solos mais argilosos; o freixial Ficario-Fraxinetum 

angustifoliae. A maioria destes bosques com exceção do salgueiral, estão, em muitos locais, 

destruídos. O solo onde se encontravam está ocupado por culturas horto-industriais ou vinhas, 

podendo-se em alguns locais observar-se grande abundância da etapa regressiva dos bosques 

ripícolas: os silvados Lonicero hispanicae Rubetum ulmifoliae. 

6.5.2.4 Caraterização dos Habitats 

As áreas em estudo no presente EIA (áreas de estudo da Central Fotovoltaica e corredores das linhas 

elétricas) apresentam três diferentes habitats naturais, classificados pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 

de 8 de novembro (Desenho 5): 

 3160 - Lagos e charcos distróficos naturais – este habitat corresponde a charcas distróficas 
naturais de pequena superfície e profundidade, raramente secas no Verão, com águas ricas 
em ácidos húmicos, colonizadas por comunidades vegetais dominadas por plantas não 
enraizadas suspensas na água. Na área de estudo totaliza 4,97 ha e localiza-se sobretudo na 
área C2, existindo ainda uma pequena zona na área C3 que será alvo do projeto; 

 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene – corresponde a montado de sobro ou 
montado de azinho, consoante seja dominado por Quercus suber ou Quercus rotundifolia, 
respetivamente. Carateriza-se por um mosaico de pastagens naturais perenes sob coberto 
variável, pouco denso de Sobreiros e/ou Azinheiras, podendo ser associado a sistema de 
pastorícia ou sistemas de agricultura arvense extensiva em rotações longas. São dominadas 
por hemicriptófitos cespitosos, principalmente Poa bulbosa, Trifolium sp. pl. e Plantago sp. pl. 
e mais raramente correspondem a pastagens anuais. Na área em análise, este habitat 
corresponde apenas a Montado de sobro e totaliza 201,53 ha e localiza-se em todas as áreas 
e linhas em estudo. No entanto, é de salientar que os acessos a melhorar e a construir foram 
definidos por forma a não afetar nem exemplar de Sobreiro; 

 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba – Este habitat apresenta vários subtipos, 
tendo sido identificado o habitat 92A0pt2 “Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou 
salgueiros brancos”. Este habitat ocorre na bacia hidrográfica do rio Tejo, e carateriza-se pela 
dominância de Populus nigra e/ou Salix neotricha. Na área de estudo totaliza 1,50 ha e localiza-
se em redor de duas valas de rega no corredor da Linha L4, não sendo afetado pelo projeto. 

Nenhum dos habitats identificados é prioritário, segundo o Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro. As manchas de habitats naturais foram delimitadas espacialmente, estando o resultado 
dessa análise exposto na Carta de Habitats (Desenho 5). Com base nesta carta (conjuntamente com a 
carta de ocupação de solos - Desenho 4), as áreas foram incluídas na Planta de Condicionamentos 
(Desenho 19). 
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6.5.2.5 Caraterização da Vegetação – Áreas da Central Fotovoltaica 

Relativamente ao tipo de vegetação presente, as 3 áreas da Central Fotovoltaica da Cerca 

apresentaram uma grande variação entre si, razão pela qual se optou pela apresentação diferenciada 

por áreas (tendo em atenção que dentro de cada uma não existe propriamente uma homogeneidade). 

Área C1 

A Área C1 corresponde, maioritariamente, a uma herdade do concelho da Azambuja denominada por 

Quinta da Cerca, que se encontra totalmente murada. Devido à sua enorme dimensão (357 ha, 

aproximadamente), existe uma grande variedade de espécies florísticas presentes, embora mais de 

metade da área corresponda a uma única espécie, nomeadamente Eucalipto-comum, que se 

apresentava em diferentes graus de crescimento: corte raso ou florestas de produção (Fotografia 17). 

Tratando-se de uma exploração intensiva de uma espécie exótica, a presença de outras espécies da 

flora é mais limitada, pois apenas espécies resilientes e com grau de adaptação são compatíveis com 

monoculturas, tratando-se se espécies comuns e de grande distribuição no território continental. 

  

Fotografia 17 – Eucaliptos presentes na Área C1. 

Em termos quantitativos muito inferiores, as espécies arbóreas presentes na área C1 com alguma 

expressão correspondem a Pinheiro-bravo Pinus pinaster e Sobreiro Quercus suber. Nesta área, o 

Pinheiro-bravo corresponde a exploração intensiva, em núcleos bem demarcados e cujo substrato se 

encontrava coberto de fetos ou giestas, ou mesmo pequenos Pinheiros (Fotografia 18). 
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Fotografia 18 – Pinheiros-bravos presentes na Área C1. 

A Fotografia 19 ilustra alguns núcleos de Sobreiro, que na Área C1 se encontravam dispersos ou em 

pequenas manchas desta espécie, bem delimitadas. Perto destes exemplares arbóreos, ocorriam 

espécies de trevos Trifolium repens ou Oxalis pes-caprae. 

  

Fotografia 19 – Sobreiros presentes na Área C1. 

As restantes espécies vegetais presentes e que foram identificadas incluíam espécies de plantas 

aromáticas como Mentastro Mentha suaveolens, Verbena Verbena officinalis ou Avelino Linaria 

spartea, ou outras como Gilbardeira Ruscus aculeatus ou Corruda-menor Asparagus acutifolius 

(Fotografia 20). 
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Fotografia 20 – Gilbardeira e Corruda-menor na Área C1. 

O Quadro I do Anexo 1 apresenta um total de 153 diferentes espécies para a Área C1, sendo que foram 

confirmadas 53 diferentes espécies vegetais (assinaladas com “C”), enquanto as restantes 100 

(assinaladas com “X”) correspondem a espécies florísticas potencialmente presentes na quadrícula 
ND12 (UTM 10 x 10 km). 

Área C2 

Das 3 áreas em análise, a Área C2 é a que apresenta as mais extensas culturas temporárias, pela 

presença de 3 grandes áreas regadas por pivôs (como referido anteriormente) e ilustradas na 

Fotografia 3, o que faz com que haja uma reduzida presença de vegetação natural nestas zonas. Pelos 

vestígios que foram encontrados, as áreas estariam ocupadas com culturas de Milho. 

Nas margens destas 3 áreas agricultadas, ao longo das vias de circulação, encontram-se alguns 

exemplares de Sobreiros de grandes dimensões (Fotografia 21). 

  

Fotografia 21 – Sobreiros presentes na Área C2. 
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Nessas zonas (que não ficam ocupadas com culturas de sequeiro ou regadio), ocorre uma grande 

diversidade de espécies vegetais, como as ilustradas na Fotografia 22. Como a Área C2 partilha a 

mesma quadrícula que C3, o Quadro I do Anexo 1 apresenta as 287 espécies vegetais potenciais, que 

correspondem na quadrícula ND02. 

  

  

  

Fotografia 22 – Exemplo de espécies florísticas presentes na Área C2. 

Área C3 

A Área C3 apresenta uma grande porção de culturas temporárias (tanto de sequeiro, como de regadio), 

mas também de vinhas e de pastagens espontâneas, ou seja, com uma reduzida presença de 

vegetação natural nestas zonas (Fotografia 23). 

NARCISO-DE-INVERNO NARCISSUS PAPYRACEUS SARAMAGO RAPHANUS RAPHANISTRUM 

TOJO-MOLAR ULEX MINOR TABUA TYPHA DOMINGENSIS 
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Fotografia 23 – Pastagens e zonas de sequeiro na Área C3. 

A Área C3 (com aproximadamente 193 ha de superfície) apresenta um domínio de apenas uma 

espécie, visto que mais de 61% desta área se encontra ocupada por florestas de Eucalipto (ver 

Quadro 28). Assim, é a espécie Eucalyptus globulus a mais representada nesta área (Fotografia 24). 

  

Fotografia 24 – Eucaliptos presentes na Área C3. 

Pontualmente, no meio das associações monoculturais de Eucaliptos, surgem exemplares de Sobreiros 

(como se pode observar na Fotografia 25), de dimensão variável. Alguns destes espécimes estão a ser 

aproveitados para produção de cortiça. De referir, igualmente, a presença de uma nova plantação de 

Sobreiro na porção Sudeste da Área C3. 

O Quadro I do Anexo 1 apresenta as 287 espécies vegetais potencialmente presentes na Área C3, que 

correspondem às espécies dadas para a quadrícula ND02. No entanto, como esta quadrícula inclui 

uma área muito abrangente (incluindo o leito do rio Tejo) e heterogénea, uma grande porção destas 

espécies deverá ter uma presença improvável. Das 287 espécies florísticas potencialmente presentes 

nesta quadrícula, foram confirmadas 92 espécies nesta área. 
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Fotografia 25 – Sobreiros presentes na Área C3. 

Salienta-se que foi efetuado o levantamento georreferenciado de todos os elementos arbóreos 

existentes – sobreiros e outros carvalhos – apenas na área de implantação direta dos elementos da 

Central (Desenho 30 e a listagem foi incluída no Anexo 12). Foi ainda efetuado o registo cartográfico 

das áreas contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras (Desenho 37). O resultado desse 

levantamento apresenta-se no Anexo 9. 

Espécies Relevantes 

Por último, apresenta-se uma análise conjunta para as 3 áreas em estudo. Através da consulta 

bibliográfica, foram elencadas 4 espécies vegetais com interesse conservacionista (isto é, espécies 

com estatuto Criticamente em Perigo CR, Em Perigo EN ou Vulnerável VU pela Lista Vermelha da Flora 

Vascular de Portugal Continental), que se encontram referenciadas no Quadro 34. Além destas 4 

espécies (classificadas no Livro Vermelho da Flora Portuguesa), incluíram-se no mesmo quadro, as 8 

espécies que estão incluídas nos anexos da Diretiva Habitats (e que não estão nas classes CR, EN ou 

VU). Das 12 espécies do Quadro 34 (que potencialmente ocorrem nas áreas em estudo, pois foram 

historicamente registadas em termos bibliográficos) apenas uma foi detetada durante o trabalho de 

campo, nomeadamente Gilbardeira (na Área C1) como se pode ver Fotografia 20. 

Quadro 34 – Espécies vegetais ameaçadas em Portugal ou classificada na Diretiva habitats que 
potencialmente ocorrem nas áreas da Central Fotovoltaica. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE DIRETIVA 
HABITATS 

ESTATUTO 
DE AMEAÇA 

PRESENÇA 
NAS ÁREAS 

ASPARAGALES Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium Anexo V LC Provável 

ASPARAGALES Amaryllidaceae Narcissus fernandesii Anexos II e IV EN Possível 

ASPARAGALES Asparagaceae Ruscus aculeatus Anexo V LC Confirmada 

BRASSICALES Brassicaceae Malcolmia triloba Anexo V LC Possível 

CARYOPHYLLALES Caryophyllaceae Silene longicilia Anexos II e IV LC Improvável 

CARYOPHYLLALES Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum --- VU Possível 

CARYOPHYLLALES Plumbaginaceae Armeria pinifolia --- VU Possível 

FABALES Fabaceae Galega cirujanoi --- EN Possível 

MALPIGHIALES Euphorbiaceae Euphorbia transtagana Anexos II e IV LC Possível 

MALPIGHIALES Salicaceae Salix salviifolia Anexos II e IV LC Improvável 

MALVALES Cistaceae Cistus ladanifer Anexos II e IV LC Provável 

POALES Juncaceae Juncus valvatus Anexos II e IV --- Improvável 
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6.5.2.6 Caraterização da Vegetação – Corredores das Linhas Elétricas 

Após a apresentação da caraterização das espécies vegetais nas 3 áreas da Central Fotovoltaica da 

Cerca, apresenta-se uma análise para os corredores das Linhas Elétricas. Devido à concordância 

espacial entre as áreas, considera-se redundante expor as espécies separadamente, tendo-se optado 

por uma análise conjunta e mais breve, focando-se com maior interesse nas zonas divergentes, 

nomeadamente na quadrícula ND01 (quadrícula de 10 km de lado; ver Figura 32 com a localização), 

que abrange parte do corredor da linha elétrica a 400 kV (Linha L4). 

Em termos gerais, as quadrículas 10 x 10 km em que se inserem os corredores das linhas elétricas 

apresentam o mesmo tipo de espécies arbóreas que as 3 áreas da Central Fotovoltaica, como se pode 

ver pelos exemplos presentes na Fotografia 26. Como predominam florestas de monocultura de 

Eucalipto, Sobreiro, Pinheiro-manso ou Pinheiro-bravo, são essas as espécies arbóreas mais 

representadas, mas também espécies transformadas pela ação humana (Oliveira, pomares, vinha). 

  

  

  

Fotografia 26 – Exemplos de espécies arbóreas presentes nos corredores das linhas elétricas. 

Para além das espécies presentes no Quadro 34, existe uma outra espécie vegetal potencialmente 

presente nos corredores da linha elétrica. Assim, é de referir a possível presença na quadrícula ND01 

de Erva-sargacinha Halimium umbellatum, um endemismo lusitânico que ocorre principalmente nas 
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areias da bacia hidrográfica dos rios Tejo e pontualmente no Sado. Devido a esta especificidade 

ecológica, considera-se a sua presença no corredor da Linha L4 como “Improvável”. Relembre-se 

(como referido anteriormente, no capítulo da metodologia da descrição dos valores florísticos) que a 

Linha L4 está incluída numa quadrícula UTM 10 x 10 km que também abrange uma ZEC (Estuário do 

Tejo), que corresponde ao habitat típico desta espécie de elevado valor conservacionista. 

Conforme referido anteriormente a zona da Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha encontra-

se em zona de floresta de eucaliptos. 

6.5.3 Fauna 

6.5.3.1 Considerações Gerais 

No presente capítulo são apresentadas as caraterísticas das comunidades faunísticas presentes (ou 

potencialmente presentes) nas 3 áreas em estudo e nos corredores das linhas elétricas. Além da 

inventariação das espécies da fauna, é apresentada a sua distribuição nas áreas analisadas 

(individualmente ou por grupo de espécies) e o seu valor de proteção para a sua conservação, a nível 

nacional e internacional (UICN). Apenas os grupos de Vertebrados da Herpetofauna, da Avifauna e da 

Mamofauna foram considerados, não tendo sido analisados os grupos dos Invertebrados, visto que 

após uma análise prévia, não foi detetado qualquer valor relevante. O grupo da Ictiofauna não foi 

considerado porque não existe qualquer curso de água capaz de albergar peixes nas áreas em análise. 

6.5.3.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para a caraterização do estado atual da fauna consistiu na recolha de 

informação disponível sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações 

existentes, de dados dispersos por investigadores), e em trabalho de campo efetuado entre dezembro 

de 2019 e abril de 2020. Foram prospetadas as áreas previstas para instalação das estruturas da 

Central Fotovoltaica da Cerca, bem dos corredores das linhas de transporte de energia, dando-se 

especial importância a habitats mais sensíveis. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que 

ocorrem (ou potencialmente ocorrem) nas áreas em estudo, assim como a sua distribuição. 

Durante o trabalho de campo, a avifauna foi inventariada por observação direta, através da recolha de 

contatos visuais e auditivos. Para os mamíferos, a informação foi obtida através tanto da observação 

direta dos indivíduos, como da pesquisa indireta de indícios de presença (pegadas, trilhos e 

excrementos). As informações referentes aos répteis e anfíbios foram também obtidas através da 

observação direta, tendo-se dirigido a prospeção a zonas mais prováveis da ocorrência destas classes. 

Relativamente à bibliografia, para os Anfíbios e Répteis foi utilizado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de 

Portugal, que apresenta a distribuição da herpetofauna no território português, editado por Loureiro e 

colaboradores (2008). Para a classe das Aves foi efetuada a caraterização geral das aves nidificantes, 
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com recurso ao último atlas das aves nidificantes em Portugal disponível (Equipa Atlas, 2008), listando-

se as espécies existentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km que abrangem as áreas em análise 

(quadrículas ND01, ND02, e ND12; Figura 32). A informação referida neste atlas foi obtida no período 

1999-2005 e diz respeito somente às aves nidificantes, havendo assim uma lacuna nas espécies 

invernantes e migratórias. 

Para os Mamíferos, a descrição geral do elenco faunístico foi baseada no trabalho de Bencatel e 

colaboradores (2017), considerando-se as três quadrículas UTM 10 x 10 km onde se inserem as áreas 

da Central e os corredores das linhas elétricas. Trata-se do Atlas dos Mamíferos mais recente para o 

território português, abrangendo tanto espécies terrestres, como marinhas. Especificamente para o 

grupo dos quirópteros, foi consultado o atlas dos morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 

2013), pois o Atlas dos Mamíferos não inclui as espécies voadoras. 

Devido ao extenso e descritivo trabalho disponível na página da Lista Vermelha da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (UICN), a distribuição de cada uma das espécies foi analisada 

individualmente, excluindo-se da inventariação as espécies sem probabilidade de ocorrência 

(www.iucnredlist.org). Também foram consultados os dados presentes no recente Geocatálogo 

disponibilizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (http://geocatalogo.icnf.pt/). 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros II a V constantes no Anexo 1, 

estando referidas as caraterísticas de cada uma, em termos de estatuto de ameaça, fenologia e 

probabilidade de ocorrência. A confirmação de cada uma das espécies está indicada em cada um dos 

quadros (“confirmada”), assim como a sua probabilidade: “provável”, “possível” ou “improvável”. 

Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções internacionais 

que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação 

considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (LVVP; Cabral et al., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para 

a Conservação da Natureza (UICN). 

Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial, bem como a situação de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna 

(Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona 

(Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Diretiva Aves 

/ Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril), sendo assinalado o anexo em que cada espécie 

é reportada. 

No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation 

Concern) atualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas as espécies prioritárias 

para o desenvolvimento de ações de conservação na Europa (BirdLife International, 2004). Ainda para 

as aves, foi também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região 

e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação): I = improvável; p = possível; P = provável; C = 

confirmada. As colunas no Quadro IV do Anexo I representam: N = nidificação; P = presença. 
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6.5.3.3 Resultados – Herpetofauna 

As áreas apresentam uma reduzida riqueza específica de Anfíbios e de Répteis (respetivamente 8 e 

12 espécies). A maioria das espécies potencialmente presentes possui uma distribuição alargada no 

território continental, sendo que o habitat para estas espécies apresenta uma abundância frequente em 

Portugal. O inventário para estas duas classes está presente nos Quadros II e III do Anexo 1. 

Nenhuma das espécies da Herpetofauna potencialmente presentes se encontra categorizada com um 

estatuto de ameaça elevado para o território português, isto é, tratam-se de espécies comuns e com 

uma distribuição alargada no território português. No entanto, existe uma delas que se encontra 

classificada como “Vulnerável” pela UICN, nomeadamente o Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa. 

Este réptil tende a ocupar uma grande variedade de habitats aquáticos, dulçaquícolas ou de baixa 

salinidade, de águas paradas ou de corrente lenta, permanentes ou temporárias, como charcos, pauis, 

represas, albufeiras, ribeiras e rios, preferindo locais com elevada cobertura de vegetação aquática e 

elevada insolação das margens. Esta espécie está dada para uma das quadrículas em análise (ND02), 

considerando-se que a sua presença é “provável” na primeira quadrícula, devido à presença de uma 

charca de grandes dimensões na Área C2. 

Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios pelo menos em fase larvar, dependem do meio aquático, 

facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. Existem charcas de diversas dimensões em 2 

das 3 áreas da Central Fotovoltaica em estudo (apenas a Área C1 não possui um local que promova a 

presença de anfíbios), considerando-se, portanto, a presença destas espécies como “prováveis” ou 
“possíveis” nas Áreas C2 e C3. Dos indivíduos pertencentes a estas duas classes de Vertebrados, 

durante a realização do trabalho de campo foram detetados vários indivíduos pertencentes às espécies 

Rã-verde Pelophylax perezi na Área C2, e Lagartixa-do-mato Psammodromus algirus na Área C3. 

6.5.3.4 Resultados – Avifauna 

Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada) foram 

referenciadas 119 espécies de aves, de 45 famílias diferentes, o que representa aproximadamente 47% 

do total das espécies que ocorrem regularmente em território continental. Este número inclui as 

espécies que ocorrem ocasionalmente nas áreas de estudo (isto é, de fenologia visitante), as de 

carácter invernante e as que pelo seu habitat não poderão ocorrer (embora possam estar presentes 

nas quadrículas onde as áreas de estudo se situam). Assim, espécies exclusivamente aquáticas 

(pertencentes às famílias Anatidae, Podicipedidae, Therskiornithidae, Rallidae, Recurvirostridae ou 

Charadriidae por exemplo) foram contabilizadas, ainda que a probabilidade de estarem presentes em 

algumas das áreas de estudo seja muito baixa. Os resultados do trabalho de inventariação encontram-

se no Quadro IV presente no Anexo 1. 

A presença das espécies foi anotada primariamente dentro das áreas da Central Fotovoltaica da Cerca, 

isto é, quando se refere que a espécie foi confirmada, foi avistada dentro da área correspondente. 

Assim, de entre a avifauna que ocorre nas quadrículas, 9 espécies apresentam um estatuto de ameaça 
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médio ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

com as categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável (CR, EN, VU). Por este motivo, a 

sua presença constitui um aspeto relevante, estando algumas das caraterísticas ecológicas destas 

espécies descritas no Quadro 35. 

Quadro 35 – Avifauna com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que ocorre nas quadrículas 
10 x 10 km das áreas da Central Fotovoltaica da Cerca. 

ESPÉCIE HABITAT 
ESTATUTO 

DE AMEAÇA 
LVVP 

PRESENÇA NAS ÁREAS 

C1 C2 C3 

Ixobrychus minutus 
Garçote 

Zonas com abundante vegetação palustre, como 
lagoas, zonas de arrozal, cursos de água, pauis, 

açudes e barragens. 
Vulnerável I --- --- 

Nycticorax nycticorax 
Goraz 

Frequenta lagoas costeiras, cursos de água, pauis, 
açudes e barragens. Descansa, dorme e nidifica em 

árvores localizadas nas orlas dos rios. 
Em Perigo I --- --- 

Ardea purpurea 
Garça-vermelha 

Associada a zonas húmidas com áreas de 
vegetação densa de caniçais. Frequenta estuários, 

rias, lagoas costeiras, valas, açudes, barragens, etc. 
Em Perigo I p I 

Circus aeruginosus 
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis 

Zonas húmidas (estuários, lagoas, pauis, sapais, 
albufeiras) nidificando em caniçais e tabuas, juncos 

e salgueiros. 
Vulnerável --- I I 

Actitis hypoleucos 
Maçarico-das-rochas 

Vales de montanha e cursos de rio, 
preferencialmente de água corrente, sem 

perturbação humana. 
Vulnerável I --- --- 

Chlidonias hybrida 
Gaivina-dos-pauis 

Nidifica em zonas húmidas de água doce, 
geralmente onde a vegetação aquática flutuante é 

abundante. Também pode frequentar arrozais. 

Criticamente 
em Perigo 

I --- --- 

Caprimulgus europaeus 
Noitibó-cinzento 

Áreas com arvoredo disperso, frequenta clareiras e 
áreas marginais de bosques de quercíneas, 

caducifólias e coníferas. 
Vulnerável p p p 

Caprimulgus ruficollis 
Noitibó-de-nuca-vermelha 

Áreas compostas por arvoredo disperso, 
intercaladas com matagal mediterrâneo e zonas 

abertas (pastagens, áreas agrícolas). 
Vulnerável p p p 

Locustella luscinioides 
Felosa-unicolor 

Zonas com vegetação palustre do tipo herbáceo, 
dominadas por Phragmites, Typha, Scirpus, Carex e 

Juncus. 
Vulnerável I --- --- 

Legenda: I = improvável; p = possível; P = provável; C = confirmada. 

Pela análise do Quadro 35 e do Quadro IV do Anexo 1 verifica-se que potencialmente existem neste 

local poucas espécies de aves com um estatuto de conservação elevado, visto que se considerou a 

presença improvável “I” para a maioria delas. Apenas duas se encontram categorizadas como possíveis 

“p”. Nenhuma das espécies do Quadro 35 foi observada ou detetada durante as visitas ao local. 

Durante o trabalho de campo, nas áreas de estudo foram registadas observações de várias espécies 

de aves, com destaque para o grupo dos Passeriformes, bastante conspícuas, assinaladas como 

confirmadas “C” no Quadro IV do Anexo 1 no campo das Presenças (colunas “P”). Foram confirmadas 
52 espécies diferentes de aves, algumas delas com registo histórico na zona (como o trabalho de 

campo foi realizado entre dezembro e abril, algumas espécies migradoras e estivais não foram 

observadas, havendo uma lacuna na sua confirmação). Todas as espécies confirmadas durante o 

trabalho de campo não apresentam um estatuto de ameaça à sua conservação, para o território 
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continental português (não estão classificadas como Criticamente em Perigo CR, Em Perigo EN, ou 

Vulnerável VU). 

Particularmente para a quadrícula ND01 (a quadrícula fora das 3 áreas da Central Fotovoltaica mas 

que tem parte da Linha L4), além de Garça-vermelha Ardea purpurea, Tartaranhão-ruivo-dos-pauis 

Circus aeruginosus e Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos (espécies já referidas no Quadro 35), é 

necessário acrescentar duas outras espécies. Assim as espécies Perdiz-do-mar Glareola pratincola e 

Escrevedeira-dos-caniços Emberiza schoeniclus são potencialmente presentes na Linha L4, razão pela 

qual se encontram referenciadas no Quadro IV do Anexo 1, visto que parte do corredor da Linha L4 

inclui os habitats de reprodução, alimentação e/ou de descanso destas espécies. Salienta-se, contudo, 

que, à semelhança do descrito para a Flora, a quadrícula ND01 inclui (na sua porção meridional) parte 

da ZPE e da ZEC “Estuário do Tejo”. Como esta é uma das zonas de presença confirmada de Perdiz-

do-mar no território continental, a presença desta espécie deverá corresponder apenas à zona sul da 

quadrícula ND01. No entanto, adotando uma visão conservadora, manteve-se a probabilidade desta 

espécie na área da Linha L4. 

6.5.3.5 Resultados – Mamofauna 

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem nas áreas de estudo, estão inventariadas 

39 espécies diferentes, uma riqueza específica alta nesta classe, que está relacionada com a pesquisa 

bibliográfica nas quadrículas que incluem o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca e corredores das 

linhas elétricas. Destaca-se o número de quirópteros, de roedores e de carnívoros potencialmente 

presentes nestas áreas (do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca e corredores das linhas elétricas). 

A totalidade das espécies inventariadas encontra-se no Quadro V do Anexo 1, estando distribuídas 

pelas áreas, com a avaliação da sua presença. 

Durante o trabalho de campo, apenas foram confirmadas 3 espécies de mamíferos nas áreas de 

estudo, pois a maior parte dos mamíferos apresenta uma etologia noturna. As espécies foram 

observadas diretamente (Ouriço-cacheiro e Coelho-bravo), ou de forma indireta, como latrinas de 

Coelho-bravo ou pegadas de Javali (Fotografia 27). 
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Fotografia 27 – Pegadas de Javali na Área C1. 

Das espécies presentes nas quadrículas 10 x 10 km em que se insere o projeto, 3 possuem um estatuto 

de ameaça médio ou elevado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006), nomeadamente uma espécie de quiróptero, um roedor e um felídeo, conforme se pode ver no 

Quadro 36. Nenhuma destas espécies foi observada, direta ou indiretamente, nas áreas em estudo 

durante as prospeções em campo. Também nas áreas dos corredores das linhas elétricas, não foram 

detetadas. 

Quadro 36 – Espécies de mamíferos com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que 
potencialmente ocorre nas quadrículas em que as áreas de estudo se inserem. 

ESPÉCIE HABITAT 
ESTATUTO DE 

AMEAÇA LVVP 

PRESENÇA NAS ÁREAS 

C1 C2 C3 

Myotis myotis 
Morcego-rato-grande 

Cria exclusivamente em abrigos 
subterrâneos, pode hibernar em outro tipo 
de abrigos. Caça em zonas arborizadas. 

Vulnerável --- p p 

Microtus cabrerae 
Rato de Cabrera 

As colónias ocorrem em formações de 
gramíneas perenes, juncais, comunidades 

nitrófilas, margens e ribeiras, etc. 
Vulnerável p --- --- 

Felis silvestris 
Gato-bravo 

Habitats florestais, tais como matagais 
mediterrânicos, florestas e bosques 

caducifólios ou mistos. 
Vulnerável --- p p 

Por último, é de referir que nas Áreas C1 e C2 foram observados alguns exemplares de gado bovino 

(Fotografia 28), visto que ambas as áreas possuem cercas no seu interior. Pela presença destes 

elementos que limitam os movimentos, considera-se improvável a presença de macromamíferos (como 

Gamo Dama dama) no seu interior. 
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Fotografia 28 – Gado presente dentro das áreas de estudo: Áreas C1 e C2. 

6.6 RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.1 Recursos Hídricos Superficiais 

6.6.1.1 Enquadramento 

A área de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca insere-se na bacia hidrográfica do 

Tejo (Desenho 7). 

O Rio Tejo nasce na Serra de Albarracín (Espanha) a cerca de 1600 m de altitude e apresenta um 

comprimento de 1100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço internacional, definido desde 

a foz do rio Erges até à foz do rio Sever. Os principais afluentes do rio Tejo em Portugal são os rios 

Erges, Pônsul, Ocreza e Zêzere, na margem direita, e os rios Sever e Sorraia, na margem esquerda. 

Destes afluentes merecem referência especial, pela dimensão das bacias hidrográficas, o rio Zêzere 

(4980 km2) e o rio Sorraia (7520 km2), que totalizam cerca de 50% da área da bacia portuguesa. 

O troço português é marcado por importantes quebras de declive, primeiro em Portas de Ródão, na 

dependência do atravessamento da crista quartzítica, e depois em Belver. Os grandes afluentes do rio 

Tejo na vertente direita - Erges, Aravil, Pônsul, Ocreza e Zêzere - drenam a zona do Maciço Hespérico, 

acidentada, montanhosa, com pluviosidade relativamente elevada, se for excluída a área oriental da 

Beira Baixa. São rios com alguma expressão, tanto em extensão como em área drenada, que abrem 

os seus álveos entre montanhas e montes, formando vales encaixados, transversais ao curso do rio 

principal (orientação NNE-SSW). 

Na vertente esquerda e sul, a estrutura hidrográfica da bacia é totalmente diferente. Os cursos de água 

apenas têm algum relevo, com traçados transversais ao rio Tejo, nomeadamente o rio Sever e a ribeira 

de Nisa, drenando formações antigas, logo no troço de entrada do rio Tejo em Portugal. Mais para 
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jusante, apenas algumas pequenas ribeiras drenam de sul para norte, para o rio Tejo. Os restantes 

são, fundamentalmente, a bacia do rio Sorraia e seus afluentes próprios, com um percurso de leste 

para oeste, 2 quase paralelos ao do rio Tejo a montante, até ao estuário, onde desagua. Drena, com 

vales relativamente abertos, a vasta planície cenozóica do rio Tejo e a peneplanície talhada nas 

formações existentes e magmáticas intrusivas da zona de Ossa-Morena, onde a precipitação média 

anual é sempre inferior a 800 mm/ano, na sua maior parte entre 600 e 700 mm/ano. 

No Desenho 7 foram assinaladas as linhas de água representadas na carta militar, assim como as 

charcas confirmadas nos trabalhos de campo. Salienta-se ainda, que é devidamente analisado no 

capítulo 6.11.5. Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública a componente de linhas 

de água classificadas como Reserva Ecológica Nacional e a servidão associada ao Domínio Público 

Hídrico. 

O terreno abrangido pela Área C1 drena para a Vala da Azambuja – rio Maior, afluente do rio tejo, 

através das linhas de água consideradas na Planta de Condicionamentos, incluindo o ribeiro da Quinta 

da Caridade, sendo que em determinados troços as referidas linhas de água já fora da área do projeto 

estão intervencionadas e transformadas em valas. A parte norte da Área C2, assim como uma estreita 

faixa limítrofe da parte este da Área C2 drena para a Vala do Meio, que é afluente do rio da Ota. A 

metade sul da Área C2 drena para a já referida ribeira do Alvarinho. Na Área C3 cerca de metade da 

parte oeste do terreno drena para a Vala da Bemposta, afluente do rio de Alenquer, e a restante metade 

este do terreno drena para a ribeira do Alvarinho, que é afluente do rio da Ota. Ambos os rios da Ota e 

Alenquer são afluentes diretos do rio Tejo. 

Os trabalhos de campo realizados permitiram confirmar a existência nas Áreas C1, C2 e C3 de linhas 

de água de carácter permanente, que, contudo, nem sempre apresentam um traçado idêntico daquele 

que se encontra na carta militar. 

Salienta-se no que diz respeito às referidas linhas de água de carácter permanente identificadas em 

campo, que foram todas transpostas para a Planta de Condicionamentos de forma a garantir a sua 

preservação. Na Área C1 é a linha de água que atravessa de norte a sul, na zona central desta Área, 

onde foi visível a existência de água. Na Área C2 é a linha de água mais a norte (Fotografia 29), assim 

como a que estabelece a ligação entre as duas charcas existentes, que apresentam carácter 

permanente. Na Área C3 apenas na extremidade sudeste junto ao limite da referida área de estudo é 

que é possível observar a linha de água indicada na Fotografia 30. 
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Fotografia 29 – Linha de água na Área C2. 

  
Fotografia 30 – Linha de água na Área C3. 

As linhas de água representadas na carta militar são na sua maioria linhas de água particulares, que 

nascem nas propriedades em questão. Conforme se pode verificar através do Desenho 7, 

especialmente na Área C1, as linhas de água são extremamente ramificadas e drenam áreas muito 

pequenas. A maior parte destas linhas, não têm expressão no terreno, conjuntamente pelo facto dos 

terrenos apresentarem declives suaves (Desenho 9), sem erosão aparente e bem drenados, já que 

estamos em solos de elevada permeabilidade, que promovem uma infiltração rápida. No próprio local, 

verifica-se que algumas das linhas de água representadas na carta militar espraiam-se pelo terreno e 

chegam mesmo a ser parcialmente usadas como acesso (Fotografia 31), denotando não só uma boa 

drenagem local, como a inexistência nesses locais de cursos de água permanentes, o que corresponde 

a uma realidade no terreno, diferente da perceção que pode ser obtida através da observação da carta 

militar. 
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Fotografia 31 – Exemplos na Área C1 de zonas de linhas de água sem expressão no terreno. 

Na área de estudo existem linhas de água que efetivamente têm origem fora da propriedade ou que 

têm expressão no terreno, nas quais se enquadram igualmente as linhas de água de carácter 

permanente anteriormente referidas. De acordo com estes dois critérios, foi considerada uma faixa de 

proteção de recursos hídricos de 10 m, correspondente ao Domínio Público Hídrico quando aplicável, 

tendo as linhas de água sido transpostas para a planta de condicionamentos e classificadas como áreas 

interditas a implantação de elementos do projeto (Desenho 19). 

Note-se que no Desenho 19, o traçado das linhas de água representadas na carta militar foi ajustado 

pela fotografia aérea, já que identificam-se pequenas discrepâncias provavelmente como resultado da 

passagem da escala 1:25 000 da carta militar, para a escala da fotografia aérea à escala 1:2000, ou 

devido às sucessivas alterações de uso do solo que as mesmas têm vindo a sofrer, como consequência 

das intervenções no terreno decorrentes das plantações de eucalipto nas Áreas C1 e C3, ou a 

reconversão para uso agrícola na área dos pivôs de rega da Área C2, e que resultam numa 

artificialização da drenagem local. 

As charcas que foram identificadas em trabalho de campo localizam-se nas Áreas C2 (Fotografia 32) e 

C3, conforme se pode verificar no Desenho 7. 
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Fotografia 32 – Charca existente na Área C2. 

Salienta-se, que as charcas identificadas na área de estudo da Central, foram incluídas na Planta de 

Condicionamentos, de forma a garantir a sua preservação (Desenho 19).  

O proponente do projeto não conseguiu apurar se as charcas na Área C2 foram objeto de licenciamento 

por parte da ARH Tejo e Oeste ou dos serviços que lhe antecederam. 

O Desenho 7 representa igualmente as linhas de água da carta militar que se encontram nos corredores 

de estudo das linhas elétricas. O corredor da Linha Elétrica 1 é atravessado pelo ribeiro de Aveiras 

(Fotografia 33 e Fotografia 34) e rio de Valverde, assim como outros cursos de água afluentes de menor 

expressão no terreno, todos afluentes da Vala da Azambuja – rio Maior, afluente do rio tejo. No caso 

da Linha Elétrica 2, o principal curso de água atravessado é o rio da Ota, assim como seus afluentes 

de menor expressão no terreno, e aqueles que se encontram já intervencionados, como é o caso da 

vala do Meio. Salienta-se ainda neste caso, a existência de uma charca, que corresponde igualmente 

a um ponto de água misto do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alenquer, 

cuja análise de servidão associada é analisada no capítulo 6.11.4.3. A Linha Elétrica 3 atravessa a 

ribeira de Alvarinho, e seus afluentes, também alguns deles já intervencionados. A Linha Elétrica 4 para 

além do rio da Ota, atravessa o rio de Alenquer, e diversas valas de rega, como é o caso da vala da 

Regateira. 

Não foram identificadas linhas de água na zona de implantação da Subestação 60/400 kV de Vila Nova 

da Rainha. O local previsto para a sua implantação drena para linhas de água afluentes das valas de 

drenagem que descarregam no rio Tejo. 
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Fotografia 33 – Zona de atravessamento do corredor de estudo da Linha Elétrica 1, onde à esquerda 

observa-se vegetação existente ao longo do ribeiro de Aveiras. 

 
Fotografia 34 – Exemplo do aspeto do ribeiro de Aveiras junto à zona de interceção com o adutor da 

EPAL, fora do corredor da Linha Elétrica 1, mas onde se pode observar o seu aspeto já intervencionado 
em vala. 

As linhas de água da carta militar e o Domínio Público Hídrico associado foram consideradas na planta 

de condicionamentos das linhas elétricas, como áreas interditas à colocação dos apoios. É de referir, 

ainda, que a servidão e restrições de utilidade pública associadas aos recursos hídricos são analisadas 

no capítulo 6.11.5.9. 
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6.6.1.2 Qualidade da Água Superficial 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH – APA), as estações de monitorização da qualidade da água existentes estão afastadas da 

área de estudo, abrangendo bacias hidrográficas mais alargadas que a da área de estudo, não sendo 

representativas apenas do local de implantação do projeto da Central (Figura 34). Foi selecionada a 

estação de monitorização da qualidade da água com a designação Cais Palácio (19D/07), localizada 

antes da confluência com o rio Tejo, no rio Maior/Vala da Azambuja, para onde drena toda a Área C1. 

Não foram incluídas as estações de monitorização visíveis na Figura 34 junto a Vila Nova da Rainha, e 

que poderiam representar a bacia drenante da Área C2 e C3, por corresponderem a estações de 

monitorização inativas. 

 
Figura 34 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água da Rede de Qualidade da 

Água da bacia hidrográfica do Rio Tejo (SNIRH). 

Não estando neste momento disponível no SNIRH os dados sintetizados de qualidade da água dos 

recursos hídricos superficiais, foram utilizados os dados de base de qualidade da água do SNIRH 

relativos à referida estação Cais Palácio, apresentando-se de seguida os registos existentes relativos 

aos parâmetros considerados indicadores gerais de qualidade da água (CBO5, NO3, Fósforo, Cádmio, 

e Chumbo) e que simultaneamente esta estação possui registos mais recentes desde 2010, não tendo 

sido analisados os parâmetros que só apresentavam dados anteriores a 2010, uma vez que admite-se 

que dificilmente se garante serem representativos da realidade atual. 

 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

136 

 
Figura 35 – Valores de CBO5 registados na estação de monitorização da qualidade da água Cais Palácio. 

 
Figura 36 – Valores de NO3 registados na estação de monitorização da qualidade da água Cais Palácio. 
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Figura 37 – Valores de Cádmio registados na estação de monitorização da qualidade da água Cais 

Palácio. 

 
Figura 38 – Valores de chumbo registados na estação de monitorização da qualidade da água Cais 

Palácio. 
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Figura 39 – Valores de coliformes fecais registados na estação de monitorização da qualidade da água 

Cais Palácio. 

 

Apesar dos poucos elementos disponíveis verifica-se que em termos gerais a qualidade da água 

enquadra-se relativamente aos parâmetros acima indicados na Classe A1, de acordo com o Anexo I 

do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, exceto no que diz respeito aos coliformes fecais, que entre 

2011 e 2013, 43% das amostras analisadas enquadram-se na Classe A3, e nunca na Classe A1. 

De acordo com a informação constante no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras 

do Oeste, em termos de estado global da massa de água, os afluentes do rio Tejo onde o projeto se 

localiza encontram-se classificados como “inferior a bom” (Figura 40) (APA, 2016). 
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Figura 40 – Classificação do estado global da massa de água na Região hidrográfica do tejo e Ribeiras do 

Oeste (APA, 2016). 

De acordo com a informação disponibilizada pela APA especificamente para o desenvolvimento deste 

EIA, apresenta-se de seguida o enquadramento das Áreas da Central Fotovoltaica da Cerca 

relativamente ao estado químico e ao estado ecológico das massas de água superficiais. A Área C1 

encontra-se em zona classificada com um estado químico Bom das massas de água superficiais (Figura 

41). Relativamente ao estado ecológico das massas de água superficiais a Área C1 está em zona 

classificada como estado razoável, e as Áreas C2 e C3 em zonas classificadas com um estado 

ecológico medíocre (Figura 42). Verifica-se assim, que após a confluência do rio da Ota com o Tejo há 

uma clara degradação do estado global das massas de água superficiais, pelo que as Áreas C2 e C3 

situam-se numa zona onde os recursos hídricos superficiais apresentam uma qualidade geral da água 

inferior, comparativamente ao local onde se situa a Área C1. 

Área em estudo para a 
implantação do projeto 
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Figura 41 – Enquadramento do projeto no Estado Químico das Massas de água superficiais (APA). 
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Figura 42 – Enquadramento do projeto no Estado Ecológico das Massas de água superficiais (APA). 

De acordo com a informação facultada pela APA, não existem captações de água superficiais na 

Central Fotovoltaica da Cerca, conforme se pode observar na Figura 43 onde se apresenta a 

localização das captações de água superficiais existentes na envolvente da Central (Quadro 37). Ainda 

assim, a localização das captações de água superficiais foram incluídas na planta de condicionamentos 

(Desenho 19). 
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Figura 43 – Localização das captações superficiais na envolvente das áreas de implantação do projeto. 

 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

143 

Quadro 37 - Informação disponível sobre as captações de águas superficiais existentes na envolvente das áreas de implantação do projeto (APA). 

 

 

processoid nome dataaltera dataentrad dataexpira estado tipoproces tipoutiliz escalaopop potenciabo volumemaxi volumema_1 tipo areaaregar finalidade localizaca
27593 Captação de Águas superficias na margem direita da Vala Real em Azambuja 05/02/2018 05/02/2013 05/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 5,5 300000,0 97500,0 Jangada 49,3 Rega Terras do Inglês

129607 Captação de Água superficial do Rio Tejo. 12/09/2016 12/09/2016 11/09/2021 Em vigor Capt Água Sup Licença de URH 5 301,8 20400000,0 1700000,0 Outro 0,0 Atividade Industrial Central Termoelétrica do Ribatejo

159827 VARZEA 11/09/2017 Em Análise Capt Água Sup 5 50,0 21000,0 3500,0
Drenos 
em curso 
de Água

6,0 Rega VARZEA

152834 Captação superficial do Sapal de Baixo - Rio Tejo. 31/12/2018 01/01/2018 31/12/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 50,0 96000,0 30000,0 Torre 19,0 Rega Quinta do Campo Sajel de Baixo
153558 BOMBA LOCAL 2 24/07/2018 25/07/2017 24/07/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 60,0 139920,0 46173,0 Outro 16,0 Rega 2
153560 BOMBA TALHO DO PINTO 06/09/2018 07/09/2017 06/09/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 60,0 112100,0 44840,0 Outro 19,0 Rega TALHO DO PINTO
206822 Licença para Captação de Águas superficiais do Rio Tejo. 09/05/2019 17/05/2019 16/05/2020 Emitida Capt Água Sup Licença de URH 5 50,0 113400,0 41040,0 Torre 27,0 Rega Quinta do Campo - Sapal de Baixo
186014 Licença para Captação de Águas superficiais de uma linha de Água, afluente do Rio Tejo. 30/09/2019 01/10/2018 30/09/2019 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 50,0 186900,0 456000,0 Outro 30,0 Rega Sapal de cima Quinta do Campo
41709 TALHO DO MARQUES 08/10/2019 Concluído Capt Água Sup 5 50,0 0,0 0,0 Outro 11,0 Rega TALHO DO MARQUES
41712 VARZEA 08/10/2019 Concluído Capt Água Sup 5 50,0 0,0 0,0 Outro 17,0 Rega VARZEA

223661 ADUFA 02/12/2019 29/11/2019 28/11/2020 Em vigor Capt Água Sup Licença de URH 5 60,0 81000,0 13500,0 Outro 18,0 Rega ADUFA

223662
Licença para Captação de Águas superficiais de uma linha de Água afluente do Rio de 
Alenquer, pertencente á sub-bacia do Rio da Ota e á bacia hidográfica do Rio Tejo

19/12/2019 25/12/2019 24/12/2020 Emitida
Capt Água Sup

Licença de URH 5 60,0 224280,0 78480,0 Outro 36,0 Rega TALHO DO PINTO

153559 BOMBA TALHO MARQUES 22/01/2020 Concluído Capt Água Sup 5 60,0 0,0 4845,0 Outro 16,0 Rega TALHO MARQUES
27794 Captação de Águas superficiais na margem direita da vala Real em Azambuja 04/02/2018 04/02/2013 04/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 40,0 164000,0 61500,0 Jangada 84,2 Rega Cortes da Palmeira
27603 Captação de Águas superficiais na margem esquerda da Vala Real em Azambuja. 05/02/2018 05/02/2013 05/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 20,0 120000,0 45000,0 Jangada 31,7 Rega Saloias

114885 Captação de Águas superficiais do Rio de Alenquer. 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2021 Em vigor Capt Água Sup Licença de URH 5 40,0 12600,0 5600,0 Outro 15,0 Rega Bemposta - Matias
84368 Captação de Águas superficiais do Rio de Alenquer. 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2020 Em vigor Capt Água Sup Licença de URH 5 40,0 12600,0 5600,0 Outro 15,0 Rega Bemposta - Matias

133019 Courela da Barca 22/11/2017 23/11/2016 22/11/2017 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 10,0 323565,0 106776,0
Drenos 
em curso 
de Água

37,0 Rega Courela da Barca

27793 Captação de Águas superficiais na margem direita da vala Real - Azambuja 04/02/2018 04/02/2013 04/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 40,0 160000,0 60000,0 Jangada 84,2 Rega Cortes da Palmeira
27592 Captação de Águas superficiais na margem direita da Vala Real em Azambuja. 05/02/2018 05/02/2013 05/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 8,0 240000,0 80000,0 Jangada 49,3 Rega Terras do Inglês

120528 Alconchel 16/02/2018 17/02/2017 16/02/2018 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 50,0 139920,0 41976,0 Outro 16,0 Rega Alconchel
127537 Corte Máxima (sul) 21/11/2018 Concluído Capt Água Sup 5 5,0 60000,0 0,0 Outro 12,0 Rega Corte Máxima
62999 Captação de Águas superficiais no prédio denominado Terras do Inglês, em Azambuja. 16/06/2019 16/06/2014 16/06/2019 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 40,0 150000,0 70000,0 Outro 30,0 Rega Terras do Inglês
41710 CORTE DO ROSSIO 08/10/2019 Concluído Capt Água Sup 5 50,0 0,0 0,0 Outro 20,0 Rega CORTE DO ROSSIO
41707 ALCONCHEL 08/10/2019 Concluído Capt Água Sup 5 14,0 0,0 0,0 Outro 16,0 Rega ALCONCHEL

112900 COUTADA 22/10/2019 29/02/2016 28/02/2021 Cessada Capt Água Sup Licença de URH 5 7,5 0,0 80000,0 Outro 20,0 Rega COUTADA
118663 Porto Senhorinha 31/10/2019 01/08/2016 31/10/2019 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 33,0 416962,0 137597,0 Outro 47,7 Rega Porto Senhorinha
118592 Prazo 31/10/2019 02/08/2016 31/10/2019 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 22,0 279840,0 120331,0 Outro 32,0 Rega Prazo
127536 Corte Máxima (norte) 25/10/2019 Concluído Capt Água Sup 5 5,0 60000,0 0,0 Outro 12,0 Rega Corte Máxima
77005 Captação de Água ao Rio Tejo 13/01/2020 13/01/2015 13/01/2020 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 100,0 1000000,0 400000,0 Jangada 0,0 Atividade Industrial Machaveiro ou Serrado

153557 BOMBA CORTE DO ROSSIO 21/01/2020 Concluído Capt Água Sup 5 60,0 0,0 4875,0 Outro 13,0 Rega CORTE DO ROSSIO
63374 Captação de Águas superficiais em prédio rústico na freguesia e concelho de Azambuja. 16/06/2019 16/06/2014 16/06/2019 Expirada Capt Água Sup Licença de URH 5 11,0 180000,0 45000,0 Jangada 62,1 Rega Marmeleiros
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Segundo os elementos fornecidos pela APA no âmbito da elaboração do presente EIA, verifica-se que 

uma pequena área marginal junto ao limite norte da Área C2 possui um Plano de Gestão de Lamas de 

forma a promover a correta utilização de lamas de depuração em solos agrícolas e evitando os efeitos 

nocivos para o homem, para a água, para os solos, para a vegetação e para os animais. 

 

Figura 44 – Enquadramento do projeto nos Planos de Gestão de Efluente Pecuários e de Lamas (APA). 

Conforme se pode verificar através da Figura 45, relativamente a descargas para o meio hídrico, 

segundo os dados fornecidos pela mesma fonte, na área da Central não são efetuadas descargas para 

o meio hídrico, e as descargas existentes na envolvente mais próxima situam-se a jusante da Central 

Fotovoltaica da Cerca. 
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Figura 45 – Localização de descargas licenciadas (APA) em relação às áreas de implantação do projeto 

(assinaladas a roxo na figura). 

6.6.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

6.6.2.1 Enquadramento 

A Central Fotovoltaica da Cerca encontra-se sobre a unidade hidrogeológica Bacia do Tejo-Sado que 

corresponde a uma grande bacia sedimentar, preenchida por sedimentos terciários e quaternários. 

Constitui uma depressão alongada na direção NE-SW, que é marginada a W e N pelas formações 

mesozóicas da orla ocidental, a NE, E e SE pelo substrato hercínico, comunicado a sul com o Atlântico, 

na península de Setúbal. O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e 

pliocénicos, recobertos em grande parte por depósitos quaternários (Almeida, 2000). 

A Bacia do Tejo-Sado pode considerar-se dividida em duas sub-unidades: A Bacia Terciária do Baixo 

Tejo e a Bacia de Alvalade (Almeida, 2000). 
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A zona da Central Fotovoltaica da Cerca situa-se na sub-unidade Bacia Terciária do Baixo Tejo, na 

margem direita (Figura 46), que integra o maior sistema aquífero do território nacional, tendo os seus 

recursos hídricos subterrâneos constituído um importantíssimo facto de desenvolvimento, pois tem 

assegurado numerosos abastecimentos urbanos, industriais e agrícolas. De realçar que os sistemas 

aquíferos desta unidade se inserem numa região onde estão presentes algumas áreas com elevada 

concentração populacional e industrial (Almeida, 2000). 

Verifica-se, assim que, os locais de implantação do projeto (C1, C2, C3 e subestação de Vila Nova da 

Rainha) inserem-se no sistema aquífero designado por T1 - Bacia do Tejo- Sado/Margem direita e dois 

dos corredores das linhas elétricas encontram-se no sistema aquífero T7 – Aluviões do Tejo (Figura 46). 

 
Figura 46 – Localização do projeto nos sistemas de massas de água subterrâneas. 

Área em estudo para a 
implantação do projeto 
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As produtividades dos sistemas aquíferos integrados nesta unidade hidrogeológica são, em geral, muito 

elevadas, havendo captações que ultrapassam os 100 l/s. As séries greso-calcárias, são as mais 

produtivas, situando-se os valores mais frequentes de caudais entre 20 e 50 l/s (Almeida, 2000). 

Apresenta-se de seguida a informação disponibilizada sobre o sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado / 

margem direita no site da Agência Portuguesa do Ambiente – SNIRH 

(https://snirh.apambiente.pt/snirh/_atlasagua/sistemasaquiferos/mostra_ficha.php?aquif=T1). 

 

Em complemento, apresenta-se também a informação disponibilizada sobre o sistema aquífero T7 – 

Aluviões do Tejo onde se encontram parcialmente inseridos dois dos corredores das linhas elétricas 

em estudo. 
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6.6.2.2 Qualidade da Água Subterrânea 

De acordo com os dados de qualidade da água subterrânea do aquífero Tejo-Sado/Margem Direita 

disponibilizados pelo SNIRH, cerca de 28% dos dados registados em 2019 tinham qualidade 

correspondente a Classe A1, de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e 

46% correspondia a Classe A2, admitindo-se face ao exposto que a qualidade da água é na maioria 

dos casos boa. 
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Figura 47 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea do aquífero T 

Tejo-Sado/Margem Direita (SNIRH). 
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Figura 48 – Dados de Qualidade da água subterrânea do aquífero Tejo-Sado/Margem Direita (SNIRH). 
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De acordo com os dados constantes no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 

Oeste a zona de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não se encontra em nenhuma 

zona de aquífero considerada vulnerável (Figura 49).  

 

 
Figura 49 – Zona Vulnerável dos aquíferos abrangidos pela Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 

Oeste (APA, 2016). 

O estado global das massas de água subterrâneas indicado pelo Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste é de que 90% das massas de água subterrânea existentes 

apresentam um estado global Bom e 10% estado Medíocre. A Central Fotovoltaica da Cerca localiza-

se numa zona classificada como estado global Bom das massas de água subterrâneas (Figura 50). 
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Figura 50 – Classificação do estado global das massas de água subterrânea na Região Hidrográfica do 

Tejo e Ribeiras do Oeste (APA, 2016). 

De acordo com a informação fornecida pela APA, apresenta-se no Desenho 7 as captações de água 

subterrânea existentes na Central Fotovoltaica da Cerca e sua envolvente. A Figura 51 apresenta com 

maior pormenor a localização das referidas captações subterrâneas na Área C1 (incluídas também na 

planta de condicionamentos – Desenho 19), assim como as suas caraterísticas gerais que constam no 

Quadro 38. É de referir que a análise à servidão associada a captações de água é analisada no capítulo 

6.11.5.11. 
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Figura 51 – Localização das captações de água subterrâneas na Área C1 da Central Fotovoltaica da 

Cerca. 

Quadro 38 – Caraterísticas gerais das captações de água subterrâneas na Área C1 da Central 
Fotovoltaica da Cerca. 

ID Designação Profundidade Potência 
Bomba 

Área 
Rega 

Tipo Tipo 
Processo 

Volume 
Máximo 

Finalidade Estado 

1 Vale da talha 120 2 0,948 
Furo 

Vertical 

Captação de 
Água 

Subterrânea 
144 Rega Em Vigor 

2 Vale da talha 153 2 0,948 
Furo 

Vertical 

Captação de 
Água 

Subterrânea 
1000 Rega Em Vigor 
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6.6.2.3 Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas à Poluição 

A vulnerabilidade é a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas superiores do aquífero 

à passagem de poluentes. A vulnerabilidade intrínseca é definida através de características geológicas 

e hidrogeológicas, não se considerando, por esse facto, o fator antrópico. Já a vulnerabilidade 

específica considera além das características intrínsecas do meio, algumas características específicas, 

tais como a ocupação do solo ou o tipo de contaminante.  

A vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, foi avaliada segundo o método criado pela 

EPPNA – Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998), baseado apenas na composição 

litológica do meio à qual está associada uma classe de vulnerabilidade. Segundo esta metodologia são 

apresentadas no Quadro 39, as oito classes de vulnerabilidade, em função da composição litológica de 

cada formação e a respetiva classificação. A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações 

geológicas que constituem o modelo hidrogeológico da área de estudo, com indicador do tipo V1 e V2, 

considerado de vulnerabilidade muito alta a alta, para aquíferos em rochas carbonatadas. 

Quadro 39 – Classes de Vulnerabilidade. 

AQUÍFERO VULNERABILIDADE À 

POLUIÇÃO INDICADOR 

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação  Muito Alta V1 

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta  Alta V2 

Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água de 

superfície  
Média a Alta V3 

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água de 

superfície  
Média V4 

Aquífero em rochas carbonatadas  Média a Baixa V5 

Aquífero em rochas fissuradas  Baixa e Variável V6 

Aquífero em sedimentos consolidados  Baixa V7 

Inexistência de aquíferos Muito Baixa V8 

Fonte: EPPNA 

Referir apenas que uma maior fracturação e alteração do substrato aumentam, localmente, a 

vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea. 

Conforme se pode observar na Figura 1 a área de estudo (C2 e C3) está incluída numa zona V1 – 

Vulnerabilidade muito grande, Aluviões fluviais e formações dunares, porosas de elevada a média 

permeabilidade, sendo que a C1 está incluída na zona V2 – Vulnerabilidade Grande, formações 

detríticas de cobertura, porosas, de moderada a baixa permeabilidade. 
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Figura 52 – Mapeamento da vulnerabilidade “clássica” à poluição das águas subterrâneas de 

Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993). 

Área de Estudo 
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Uma vez que a tipologia do projeto desta natureza não é passível de causar a poluição dos aquíferos, 

considera-se que não se justifica a apresentação da classificação da vulnerabilidade à poluição dos 

aquíferos em presença, pelo método DRASTIC, específica para a área do projeto, já que esta análise 

corresponde a uma metodologia mais complexa e consequentemente mais demorada na obtenção e 

resultados. 

Apresenta-se, no entanto, a caracterização geral da vulnerabilidade à poluição pelo método DRASTIC, 

nos aquíferos em presença, apresentada no Relatório Final do plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo 

(maio, 2001) disponível no site da APA.  

O índice de vulnerabilidade DRASTIC e integra outros aspetos que condicionam o potencial de 

vulnerabilidade de uma formação hidrogeológica. Pode-se considerar a seguinte relação entre o índice 

de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos:  

 índice DRASTIC superior a 199: que se considerou ser de vulnerabilidade muito elevada;  

 índice DRASTIC entre 160 e 199: que se considerou ser de vulnerabilidade elevada;  

 índice DRASTIC entre 120 e 159: que se considerou ser de vulnerabilidade intermédia;  

 índice DRASTIC inferior a 120: que se considerou ser de vulnerabilidade baixa. 

 
Quadro 40 – Índice DRASTIC de potencial de vulnerabilidade à poluição por sistema hidrogeológico: 

valores máximo, mínimo e médio ponderado pela área, e áreas por classe de vulnerabilidade. 

 
Fonte: https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PBH2001/Tejo_RelatorioFinal.pdf 

Considerando os valores máximos da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos referidos no 

quadro anterior poder-se-á extrapolar que, na área de implantação do projeto, a vulnerabilidade à 

poluição varia entre vulnerabilidade muito elevada e vulnerabilidade elevada. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PBH2001/Tejo_RelatorioFinal.pdf
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6.7 PAISAGEM  

6.7.1 Considerações Iniciais 

Para o estudo da Paisagem envolvente ao projeto Central Fotovoltaica da Cerca e avaliação dos seus 

impactes, considera-se uma área de estudo de cerca de 207,7 km2 correspondendo a um buffer de 

3 km da área para o projeto (central e corredores das linhas elétricas).  

A área de estudo da paisagem pertence ao distrito Lisboa e abrange parte de quatro municípios – 

Cartaxo, Azambuja, Alenquer e Vila Franca de Xira– e treze freguesias – Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras, Vila Franca de Xira, Carregado e Cadafais, Vila Nova da Rainha, Alenquer (Santo Estêvão 

e Triana), Azambuja, Aveiras de Baixo, Vale do Paraíso, Vale da Pedra, Pontével, Ota, Valada, Cartaxo 

e Vale da Pinta. 

A metodologia utilizada (Figura 53) tem uma primeira fase de estudo e caracterização da paisagem 

com vista à obtenção de uma síntese da paisagem – unidades de paisagem. Para isso é realizado um 

estudo de diversa cartografia temática, existente e produzida, que sistematiza as várias componentes 

ecológicas e culturais da paisagem, nomeadamente: geologia, hipsometria, hidrografia, declives, 

exposições, padrões de ocupação do solo e infraestruturas viárias. Numa segunda fase é feita uma 

valoração de qualidade visual a partir da avaliação das unidades da paisagem e integração de 

elementos de valorização e intrusão na paisagem. Posteriormente é avaliada a capacidade de absorção 

visual. Da integração da qualidade visual da paisagem com a capacidade de absorção visual, obtém-

se a carta de sensibilidade da Paisagem. A identificação do tipo e grau de impacte expectável pela 

construção do projeto em estudo é obtida através do confronto entre a sensibilidade da Paisagem e o 

estudo da acessibilidade visual. Este último é feito pela análise das bacias visuais geradas pelos 

potenciais observadores. O trabalho de campo é fundamental para a análise da paisagem tendo sido 

realizado no dia 1 de fevereiro de 2020. 

A cartografia produzida tem por base o Modelo Digital de Terreno, com resolução de 10 m. O Sistema 

de Informação Geográfica do estudo da Paisagem foi construído no software @ArcGIS10.7 da ESRI, 

utilizando as extensões Spatial Analyst e 3D Analyst. O sistema de projeção de coordenadas utilizado 

na cartografia é o sistema global de referência recomendado pela EUREF: PT-TM06/ETRS89 - 

European Terrestrial Reference System 1989. 
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Figura 53 – Esquema da Metodologia da Paisagem. 

6.7.2 Caracterização da Paisagem 

A paisagem resulta da interação entre os processos culturais e naturais que a caracterizam (Convenção 

Europeia da Paisagem, 2000). Estas duas dimensões (natural e cultural) da paisagem pressupõem 

uma análise integrada onde esses processos têm de ser considerados (Goodchild, 2002). A paisagem 

é, assim, um todo complexo que é mais do que a simples perceção visual da mesma (LIIEMA, 2002).  

Sendo a paisagem o resultado da interação dinâmica no tempo e no espaço entre os fatores ambientais 

e antrópicos, para a definição das unidades de paisagem são consideradas as características 

ambientais da paisagem assim como os padrões humanos impressos, resultantes da sua utilização 

pelo Homem, e que no seu todo a caracterizam. Esta avaliação é apoiada na interpretação de 

cartografia existente e produzida, e na utilização de dados coligidos em campo. 

A área de estudo apresenta um relevo aplanado, muito suave junto aos fundos de vale abertos, com 

tendência para um relevo mais ondulado nas vertentes da margem direita do rio Tejo. 

Consequentemente, as classes hipsométricas são relativamente baixas variando entre os 2 metros e 

os 145 metros, na zona sudoeste junto a Castanheira do Ribatejo (Figura 54). As classes mais baixas 

de altimetria estão representadas ao longo do vale do rio Tejo e dos seus afluentes, rio Grande, rio de 
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Alenquer, ribeira de Alvarinho, rio de Valverde, ribeiro de Aveiras e rio Maior (Figura 55), que no seu 

conjunto formam extensas áreas aplanadas (Desenho 8). 

  

 

Figura 54 – Hipsometria.  
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Figura 55 – Hidrografia (EPICWebGIS, 2013). 

Os declives predominantes são entre os 0 a 5%, abrangendo cerca de 68% da área de estudo 

(Quadro 41). Os mais acentuados, com classes acima dos 16% apenas cobrem cerca de 11% da área 

de estudo (Figura 56 e Desenho 9). 

Quadro 41 – Classes de Declive – área e percentagem. 

CLASSES DE DECLIVE 

(%) 
ÁREA (HA) 

PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA TOTAL DE ANÁLISE 

0-5 14142,8 68,1 

5-8 1670,2 8,0 

8-12 1532,9 7,4 

12-16 1175,6 5,7 

16-25 1540,8 7,4 
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CLASSES DE DECLIVE 

(%) 
ÁREA (HA) 

PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA TOTAL DE ANÁLISE 

>25 713,0 3,4 

 
Figura 56 – Declives. 

A geodiversidade é uma das primeiras causas para a diversidade paisagística de um local. A resistência 

e natureza da litologia são exemplos de características das formações geológicas que vão determinar 

relevos distintos aquando da interação com outros agentes modeladores da paisagem, formando 

vertentes, vales e planaltos com várias formas e evoluções distintas ao longo tempo.  

Na área de estudo predominam as formações menos resistentes, constituídas por aluviões arenosas e 

argilosas e nas zonas de relevo mais ondulado destacam-se litologias ligeiramente mais duras 

constituídas por arenitos e arcoses (Figura 57). 
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Figura 57 – Geologia, escala 1:1000000 (fonte: LNEG, 2010). 

O tipo de substrato geológico tem influência no tipo de solo existente e na consequente ocupação do 

solo. É de realçar que na área de estudo, as zonas de vales abertos apresentam solos com 

características intrínsecas (p.e. textura, espessura, estrutura, matéria orgânica, pH) que conferem eleva 

capacidade agrícola ou características ecológicas específicas (como o caso dos solos salinos e 

hidromórficos). Esta análise de características intrínsecas do solo apresenta-se cartografada na 

Figura 58, naquilo que Cortez (2007) e Leitão et al. (2013) designaram por Valor Ecológico do Solo. Os 

solos de Muito Elevado Valor Ecológico, na área de estudo, compreendem cerca de 15% e são 

caracterizados por aluviossolos antigos, aluviossolos modernos, barros e solos de baixas 

(coluviossolos). Cerca de 45% da área de estudo apresenta Solos de Elevado Valor Ecológico 

constituídos por alguns solos argiluviados pouco insaturados, solos calcários para-barros, solos salinos 

e solos hidromórficos. Por serem áreas naturalmente mais férteis a ocupação agrícola tem a tendência 

de se localizar nestas áreas, como seria de esperar (Figura 59). 
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Figura 58 – Valor Ecológico do Solo (fonte: EPICWebGIS 2013b). 

 

Figura 59 – Área agrícola nos vales mais férteis. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

164 

Ao longo da história os povoamentos foram-se deslocando das zonas mais elevadas para as zonas 

mais baixas para se aproximarem dos campos agrícolas férteis localizados em solos de aluvião. Os 

núcleos urbanos iniciais localizam-se por isso em locais próximos de zonas com maior capacidade 

agrícola, mas localizadas em zonas de vertente, mesmo que suave, para não pôr em causa o valor dos 

solos. Esta característica pode observar-se em alguns povoados da área de estudo de que é, por 

exemplo, Vila Nova da Rainha (Figura 60) ou Azambuja. Nas zonas de relevo ondulado há tendência 

para existência de pequenos aglomerados (Casais ou Quintas), por vezes dispersos (Figura 61). 

 

Figura 60 – Vale aberto, Vila Nova da Rainha à direita. 

 

Figura 61 – Pequenos aglomerados dispersos. 

Apesar das características agrícolas da área de estudo, está bem presente o carácter industrial, 

especialmente desenvolvido junto aos grandes acessos viários e ao longo da Nacional n.º 3. Numa 

avaliação do uso do solo existente, adaptado da recente cartografia da COS 2018 (DGT, 2019) 

(Figura 62), salienta-se que 3 % do território é dedicado à indústria e cerca de 8% compreende outras 

classes de tecido urbano. A agricultura está presente em quase 47% da área de estudo (Quadro 42) 

(Figura 63). Nas áreas florestais de destacar a presença do sobreiro, espécie autóctone, presente em 

classe de floresta (6%) ou em regime agroflorestal. Apesar da existência de alguns carvalhos (0,02%) 

e florestas de outras folhosas, normalmente associadas a espécies de galeria ripícola (2,38%), a 

espécie florestal predominante é o eucalipto (12%), com menor interesse ambiental. 
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Figura 62 – Uso do Solo (Adaptado da COS 2018). 

Quadro 42 – Uso do Solo, área e percentagem. 

CLASSE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Agricultura 7821,5 37,65 

Agricultura - Arrozais 1285,1 6,19 

Agricultura - Vinhas 577,8 2,78 

Florestas de azinheira 3,5 0,02 

Florestas de espécies invasoras 2,2 0,01 

Florestas de eucalipto 2417,7 11,64 

Florestas de outras folhosas 494,4 2,38 

Florestas de outras resinosas 18,2 0,09 

Florestas de outros carvalhos 3,8 0,02 

Florestas de pinheiro bravo 1083,7 5,22 

Florestas de pinheiro manso 810,9 3,90 
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CLASSE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Florestas de sobreiro 1176,0 5,66 

Massas de água superficiais 740,2 3,56 

Matos 424,0 2,04 

Pastagens 1235,8 5,95 

Superfícies agroflorestais 403,5 1,94 

Territórios Artificializados 1575,9 7,59 

Territórios Artificializados - Indústria 611,8 2,94 

Zonas húmidas 89,1 0,43 

 
Figura 63 – Vinha. 

6.7.2.1 Unidades de Paisagem da Área de Estudo 

De acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é possível estabelecer a distinção 

de unidades de paisagem. As unidades de paisagem correspondem às áreas que apresentam um 

padrão específico e um determinado carácter, reunindo um conjunto de características únicas que as 

tornam unidades homogéneas particulares (Cancela d’Abreu et al., 2004). Para a área de estudo, fez-

se um primeiro enquadramento com as unidades de paisagem delimitadas por Cancela d’Abreu et al. 

(2004). De acordo com o mesmo autor a paisagem enquadra-se em três unidades de paisagem 

(Figura 64): 

a) Vale do Tejo – Lezíria (85) 

b) Colinas do Ribatejo (83)  

c) Colinas de Rio Maior Ota (69) 
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Figura 64 – Unidades de Paisagem (Cancela d’Abreu et al., 2004). 

A unidade “Vale do Tejo – Lezíria” é descrita por Cancela d’Abreu et al. (2004) como sendo 

caracterizada por “uma vasta planura, onde se conjugam a terra e a água (…), os solos são dos mais 
profundos e férteis do país (…) onde se produzem intensivamente cereais, forragens, legumes e onde 
se encontram extensas vinhas e pastagens.” Os mesmos autores dizem ainda que “os mesmos 
elementos que definem a paisagem ao longo do Tejo repetem-se, a uma escala menor, nos seus 

principais afluentes” e que esta área é “profundamente condicionada pelo atravessamento das 
principais ligações entre Lisboa e o Centro e Norte do país (EN1 e A1, linha de caminho de ferro), de 

que resultou uma ocupação urbana e industrial significativa que tem vindo a invadir os solos agrícolas 

do vale.” 
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Da unidade “Colinas do Ribatejo” é de salientar as características de relevo mais ondulado já referidas: 
“O relevo corresponde a um ondulado relativamente suave, entrecortado por uma sequência de vales 

que escorrem no sentido noroeste-sudeste em direção ao rio Tejo. (…). Os principais centros urbanos 

apresentam, no geral, algum desordenamento no que diz respeito às suas expansões mais recentes, 

ainda que os centros mantenham interesse histórico (…). 

Uma outra pequena unidade adjacente é a designada por “Colinas de Rio Maior- Ota”. Nesta unidade 
salienta-se que as “paisagens são caracterizadas essencialmente por um relevo ondulado e por um 

uso florestal dominante (eucaliptal e alguns pinhais bravos) (…) pontualmente vinhas, olivais e pinheiros 
mansos, não sendo suficientes para conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar a 

sensação de monotonia dada pela extensão de floresta. (…). Surgem pontualmente alguns exemplares 

isolados de sobreiro, testemunhando parte da vegetação original.” 

Para a identificação das unidades de paisagem locais foi estudada a paisagem tendo em consideração 

a ação dos processos ecológicos e culturais como os agentes que determinam o seu carácter - 

permitindo um aprofundamento das unidades de paisagem. Assim, apesar da área de estudo se 

enquadrar nas três unidades de paisagem referidas anteriormente, foram identificadas novas unidades 

de paisagem de caracter local. 

Na continuação do aprofundamento das unidades de paisagem da área de estudo foram delimitadas 

seis unidades de paisagem que se coadunam com a previamente definidas por Cancela d’Abreu et al. 
(2004) – funcionando como subunidades das unidades identificadas por esse autor: 

1)  Unidade de Vale do Tejo-Lezíria (85): 

UP1 – Vale Agrícola do Tejo 

UP6 – Vale aberto do Rio Ota 

UP4 – Área urbana e Industrial linear 

2) Colinas de Rio Maior (69) 

UP3 – Colinas de Alenquer 

3) Colinas do Ribatejo (83) 

UP5 – Colinas da Azambuja 

UP2 – Cabeço aplanado do Cartaxo 

Estas unidades foram delimitadas reunindo dados de campo e trabalho cartográfico, através da 

construção de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) tendo por base o Modelo Digital de Terreno 

(MDT) e outra cartografia temática, como uso do solo, geologia, hidrografia, hipsometria e declives. Os 

limites foram posteriormente confirmados com os dados obtidos em campo.  



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

169 

Com o processamento de dados em SIG, fez-se: a) o estudo da variação altimétrica em relação à média 

(desvio padrão), numa área de vizinhança de 10 pixéis por 10 pixéis – permitindo diferenciar as áreas 

com relevo mais abrupto das restantes; b) o cálculo da média de declives para uma área de vizinhança 

de 10 pixéis por 10 pixéis – permitindo agrupar áreas por classes de declives mais generalizadas; c) e 

distinção em relevos mais altos e mais baixos de acordo com as classes altimétricas. Estes dados, em 

conjunto com outros fatores de interpretação ecológica e cultural deram origem às unidades de 

paisagem apresentadas na Figura 65 e Desenho 10. 

 
Figura 65 – Unidades de Paisagem. 

As UP1, «Vale Agrícola do Tejo» e UP6 «Vale aberto do Rio de Alenquer e Rio Ota», são unidades de 

paisagem com características semelhantes. A sua distinção deve-se à hierarquia do Rio Tejo que por 

si só merece distinção cartográfica. Nestas duas unidades, a ocupação do solo é maioritariamente 

agrícola, com culturas de regadio, presença de arrozais e algumas áreas de vinha. Os solos são 

naturalmente férteis derivados das aluviões (Figura 66). 
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Figura 66 – Vale do Rio de Alenquer. 

A UP2, «Cabeço aplanado do Cartaxo», apresenta formações geológicas brandas constituídas por 

arenitos e siltitos, dando origem a um relevo aplanado (Figura 67), mas em cotas ligeiramente mais 

elevadas em relação à UP1. Nestas áreas, os solos não são tão férteis apresentando baixo valor 

ecológico. Apesar das características não serem tão favoráveis para a agricultura, mantem-se práticas 

agrícolas que intercalam com manchas florestais de eucalipto, pinheiro bravo, pinheiro manso e 

sobreiro. Os aglomerados são organizados em pequenos Casais, distribuídos ao longo desta unidade. 

Desta unidade faz parte a Mata Nacional das Virtudes. Esta Mata com 233 hectares tem como principal 

espécie o pinheiro manso em associação com o pinheiro bravo. De acordo com o ICNF (s.d) esta foi 

uma das primeiras matas a ser semeada pelo Rei D. Dinis, sendo atualmente usada como um espaço 

de lazer. 

 
Figura 67 - Cabeço aplanado. 

A UP3, “Colinas de Alenquer” são vertentes do Rio Ota e do Rio Alenquer com relevo ondulado. No 

limite com a UP6, no sopé das colinas localizam-se os aglomerados da Ota, Paços, Aldeia, Camarnal 

e Cheganças. Nesta unidade localiza-se a Base Aérea n.º2 e a pedreira de junto a Camarnal (Figura 

68). As áreas florestais de eucalipto e pinheiro bravo são o uso do solo dominante. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

171 

 
Figura 68 - Pedreira de Camarnal. 

A UP4, «Área Urbana e Industrial linear», compreende não só alguns núcleos antigos que se localizam 

na proximidade com a Estrada Nacional Nº3, de é exemplo Vila Nova da Rainha e Azambuja, como as 

indústrias e áreas logísticas do Carregado, que se organizam ao longo desta infraestrutura viária. 

A UP5, «Colinas da Azambuja» é uma unidade onde o relevo é mais ondulado, com declives 

tendencialmente superiores a 16%. A ocupação do solo é diversa, com áreas agrícolas e florestais, por 

vezes com alguns sinais de erosão do solo. As áreas urbanas estão dispersas organizando-se em 

pequenas quintas e casais (Figura 61 e Figura 69). Os pequenos vales apresentam solos mais férteis 

ocupados por agricultura. Nesta unidade, as vertentes esquerdas do Rio da Ota são caracterizadas por 

manchas contínuas de floresta de eucalipto. 

 
Figura 69 – Pequenos aglomerados dispersos nas colinas. 

6.7.3 Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

Para a determinação da sensibilidade da paisagem utilizou-se uma metodologia baseada nos estudos 

e conceitos desenvolvidos por vários autores (Swanwick, 2002; Carroll & Turpin, 2002). A sensibilidade 

da paisagem é definida como a capacidade de uma paisagem comportar alterações sem que estas 

produzam efeitos adversos no seu carácter (LIIEMA, 2002).  

Para a avaliação da sensibilidade da paisagem integram-se os dados da qualidade visual da paisagem 

com a capacidade de absorção, tornando-se possível avaliar qualitativamente a sensibilidade de uma 

paisagem a uma determinada alteração, através da aplicação da seguinte matriz (Quadro 43). 
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Considerou-se uma escala qualitativa de avaliação com cinco níveis: «Muito Baixa» (1), «Baixa» (2); 

«Média» (3); «Elevada» (4); «Muito Elevada» (5). 

Quadro 43 – Matriz de sensibilidade. 

 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

MUITO BAIXA BAIXA  MÉDIA ELEVADA MUITO ELEVADA 

Q
u

al
id

ad
e 

d
a 

P
ai

sa
g

em
 

M
U

IT
O

 
B

A
IX

A
 

Sensibilidade 
Muito baixa 

Sensibilidade 
Muito baixa 

Sensibilidade 
Muito baixa 

Sensibilidade 
Muito baixa 

Sensibilidade Muito 
baixa 

B
A

IX
A

  

Sensibilidade 
Baixa 

Sensibilidade 
Baixa 

Sensibilidade 
Baixa 

Sensibilidade 
Baixa 

Sensibilidade Muito 
baixa 

M
É

D
IA

 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
Baixa 

Sensibilidade Muito 
baixa 

E
L

E
V

A
D

A
 

Sensibilidade 
Elevada 

Sensibilidade 
Elevada 

Sensibilidade 
Elevada 

Sensibilidade 
Média 

Sensibilidade 
Média 

M
U

IT
O

 
E

L
E

V
A

D
A

 

Sensibilidade 
Muito elevada 

Sensibilidade 
Muito 

elevada 

Sensibilidade 
Muito 

elevada 

Sensibilidade 
Elevada 

Sensibilidade 
Elevada 

6.7.3.1 Qualidade Visual da Paisagem 

Na avaliação da qualidade da paisagem são considerados os elementos naturais e culturais que a 

compõem, assim como aqueles que decorrem da perceção de quem avalia a paisagem. A qualidade 

da Paisagem, está intimamente relacionada com a estabilidade da mesma, no sentido de uma 

adequação dos usos aos sistemas ecológicos existentes. Naturalmente essa estabilidade da paisagem 

manifestar-se-á em termos cénicos. Uma paisagem com um ordenamento do território equilibrado 

apresentará valores cénicos elevados. 

Para a determinação da qualidade da paisagem são avaliados em primeira análise a adequação do 

uso aos sistemas ecológicos presentes em cada unidade de paisagem. Numa segunda abordagem, 

são considerados por um lado o ritmo orográfico, a vegetação, o padrão cultural existente e os 

elementos construídos, e, por outro, as características associadas à perceção do espaço, tais como: a 

escala, a diversidade, a textura, a forma, a cor e o movimento (Swanwick, 2002). Esta avaliação é feita 

com base na interpretação das unidades de paisagem que se revela fundamental para sistematizar as 

características da paisagem e permitir uma primeira avaliação da sua qualidade. Posteriormente são 

também identificados valores e intrusões na paisagem capazes de valorizar ou desvalorizar a 

paisagem, complementado a qualidade da paisagem. 

Para a avaliação da qualidade das unidades de paisagem foram utilizados os critérios explicitados no 

Quadro 44. A valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 5 (elevada). O 

resultado cartográfico apresenta-se na Figura 70. 
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Quadro 44 – Parâmetros de avaliação da Qualidade das Unidades de Paisagem. 

Unidade de Paisagem Parâmetros de Avaliação da Qualidade da Unidade de Paisagem 
Qualidade da Unidade de 

Paisagem 

Sigla Designação 

Conservação do 
Solo e da Água     
(adequação da 
densidade de 

coberto)  
40% 

Diversidade  
(texturas/cores) 

30% 

Variação do 
Relevo 

(movimento) 
20% 

Amplitude 
Visual       

(sistemas de 
vistas) 
5% 

Elementos 
construídos de 

Interesse    
(património, 

elementos pontuais) 
5% 

Valor 
Final 

Designação 
(média 

ponderada) 

UP1 
Vale Agrícola 

do Tejo 5 4 1 2 1 4 Elevada 

UP2 
Cabeço 

aplanado do 
Cartaxo 

3 3 1 1 3 3 Média 

UP3 Colinas de 
Alenquer 2 2 2 2 1 2 Baixa 

UP4 
Área Urbana 
e Industrial 

Linear 
1 1 1 1 2 1 Muito Baixa 

UP5 Colinas da 
Azambuja 

3 4 3 3 2 3 Média  

UP6 

Vale aberto 
do Rio 

Alenquer e do 
Rio Ota 

5 3 1 2 2 4 Elevada  

 

 
Figura 70 – Qualidade das Unidades de Paisagem. 
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A qualidade das unidades de paisagem é complementada com uma ponderação positiva (no caso de 

existirem valores visuais) ou negativa (no caso da presença de intrusões na paisagem). Os valores na 

paisagem são elementos ecológicos ou culturais que integram a paisagem e apresentam 

características de elevada qualidade visual. Na paisagem em estudo são de destaque as florestas 

autóctones, os campos agrícolas, a Mata Nacional das Virtudes e o Rio Tejo. As intrusões visuais da 

paisagem em estudo resultam de elementos negativos na paisagem: eucaliptos, infestantes e pedreiras 

(Quadro 45, Figura 71 e Desenho 29_Anx09 incluído no Anexo 9). 

Quadro 45 – Valores e Intrusões na Paisagem. 

FONTE DA INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICAS 
VALOR 

PAISAGÍSTICO 

INTRUSÃO 

VISUAL 

COS2018 Campos agrícolas  X  

COS2018 Florestas Autóctones X  
COS2018, Carta Militar Rio Tejo X  

ICNF Mata Nacional das Virtudes X  
COS2018 Eucaliptais e Invasoras  X 

Carta Militar Pedreira   X 

 

 
Figura 71 – Valores e Intrusões na Paisagem. 
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Através da integração da qualidade das unidades de paisagem e valores e intrusões na paisagem 

obtém-se a qualidade visual da paisagem (Figura 72 e Desenho 11). Cerca de 54% da área em estudo 

apresenta visual elevada localizada ao longos dos vales agrícolas e colinas com vegetação autóctone, 

incluindo a Mata das Virtudes. O Rio Tejo compreende a classe de qualidade de paisagem muito 

elevada com cerca de 3% da área de estudo. As classes mais baixas (26%) são caracterizadas pela 

forte presença de floresta de eucalipto e pinhal, pedreira e área industrial ao longo da estrada Nacional 

n.º 3. (Quadro 46).  

Quadro 46 – Qualidade Visual da Paisagem, área e percentagem. 

Qualidade Visual da Paisagem Área (ha) Percentagem 

Muito Baixa 1457 7,0 

Baixa  3892 18,7 

Média 3607 17,4 

Elevada 11237 54,1 

Muito Elevada 582 2,8 

 

 
Figura 72 – Qualidade da Paisagem. 
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6.7.3.2 Capacidade de Absorção da Paisagem  

A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade de admitir alterações ou 

intrusões no seu seio sem afetar negativamente a qualidade da paisagem.  

A maior ou menor capacidade de absorção visual de uma paisagem é função: do tipo de coberto vegetal 

e da sua densidade, da morfologia do terreno e dos declives. A conjugação destes fatores tem uma 

ação determinante na existência de barreiras físicas, capazes de limitar um impacte visual e de 

absorver alterações ou novas intrusões. 

Para a avaliação da capacidade da absorção visual da paisagem foi considerada a situação mais 

desfavorável, isto é, sem cobertura vegetal. A capacidade de absorção visual da paisagem está 

também relacionada como número de potenciais observadores, que implicará no seu grau de 

exposição. Desta forma, para a avaliação deste fator foi tido por base o relevo, através do MDT gerado 

e a análise das bacias visuais. A absorção visual está relacionada com a acessibilidade visual numa 

relação de proporcionalidade inversa, isto é, quanto maior a acessibilidade visual, menor a capacidade 

de absorção visual de uma nova intrusão na paisagem. Para a avaliação da capacidade de absorção 

foram consideradas classes de maior ou menor absorção visual com base no número de bacias visuais 

analisadas para a situação de referência, ou seja, sem considerar a intervenção prevista. Os 

parâmetros de modelação das bacias visuais foram: altura média de um observador (1,70m), raio 

horizontal de análise de 360º; raio vertical de análise de 180º (+90º e -90º) e o relevo (representado 

pelo modelo digital do terreno). Os observadores considerados estão tipificados no capítulo seguinte 

como em observadores permanentes ou temporários (Quadro 8). A análise da capacidade de absorção 

foi considerada de uma forma ponderada, utilizando-se como fator de ponderação 6/10 para 

observadores permanentes, 3/10 para observadores temporários de caracter patrimonial, lazer ou 

turístico, 1/10 para observadores temporários em vias ou ferrovias. Estes últimos foram ainda avaliados 

com maior ponderação para Auto-Estradas (AE), seguindo-se as Estradas Nacionais (EN), Itinerário 

Complementar (IC), Ferrovias (F) e as Estradas Municipais (EM), pretendendo-se que esta avaliação 

represente uma aproximação à intensidade de tráfego e por conseguinte à estimativa de observadores 

em estrada. 

Quadro 47 - Síntese dos observadores considerados e fatores de ponderação 

TIPO DE OBSERVADORES DESIGNAÇÃO DOS OBSERVADORES FATOR DE PONDERAÇÃO 

Observadores Permanentes 
– Povoações 

Camarnal 
Cheganças 
Casais Novos 
Vila Nova da Rainha 
Casais de Baixo 
Casais de Britos 
Azambuja 
Casais do Espingardeiro 
Aveiras de Baixo 
Casais da Lagoa 
Casais do Latagão 
Casais dos Lagartos 
Vale da Pedra 
Castanheira do Ribatejo 
Virtudes 

60% (6/10) 
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TIPO DE OBSERVADORES DESIGNAÇÃO DOS OBSERVADORES FATOR DE PONDERAÇÃO 

Paços 
Aldeia 
Obras Novas 
Casal da Telhada 
Trombeta 
Carregado 
Casais da Marmeleira 
Casais Vale Barbas 
Várzea da Cabeleira 
Casal da Pasteleira 
Casal de S. João 

Observadores Temporários 
– Patrimonial, lazer ou 
turístico  

Base Aérea n.º 2 
Quinta da Torre 
Quinta do Carneiro 

30% (3/10) 

Observadores Temporários 
– Vias e ferrovias 

Autoestrada (AE) 
Ferrovias (F) 
Estrada Nacional (EN)/Itinerário 
Complementar (IC) 
Estrada Municipal (EM) 

10% (1/10) 
 
(EM 0,1; F0,2; EN/IC 0,3; AE 0,4) 

A área visível e não visível a partir dos diferentes tipos de observadores encontra-se representada na 

Figura 73 a Figura 78. 

 
Figura 73 – Bacias Visuais dos Observadores Temporários (Vias – Autoestrada) na área de estudo. 
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Figura 74 – Bacias Visuais dos Observadores Temporários (Vias – Estradas Nacionais e IC) na área de 

estudo. 
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Figura 75 – Bacias Visuais dos Observadores Temporários (Vias – Caminhos de Ferro) na área de estudo. 
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Figura 76 – Bacias Visuais dos Observadores Temporários (Vias – Estradas Municipais) na área de 

estudo. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

181 

 
Figura 77 – Bacias Visuais dos Observadores Permanentes (povoações) na área de estudo. 
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Figura 78 – Bacias Visuais dos Observadores Temporários (Património) na área de estudo. 

A análise do Quadro 48 permite concluir que a maior área visível, ou seja, com menor capacidade de 

absorção visual, é aquela resultante das Estradas Municipais, ou seja, observadores temporários com 

reduzida presença no território. Os observadores permanentes apresentam área visível sobre cerca de 

61% da área de estudo e a área visível, traduzindo características de menor capacidade de absorção 

de maior significado, dado o caracter permanente dos observadores do tipo povoação. As autoestradas 

e as estradas nacionais representam uma percentagem significativa de visibilidade sobre a área de 

estudo, compreendendo, respetivamente 60% e 73%. 
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Quadro 48 – Áreas e Percentagens das bacias por tipologia de observador na área de estudo. 

 Observadores 
Permanentes 

Observadores 
Temporários 
(Patrimonial) 

Observadores Temporários (Vias)  

Autoestradas 
(AE) 

Estrada 
Nacional (EN) 
ou Itinerário 

Complementar 
(IC) 

Caminho 
de Ferro 

(F) 

Estrada 
Municipal 

(EM) 
 

Baixa Capacidade de 
Absorção - Área visível (ha) 12605 682 12415 15196 7964 18579  

% visível 61 3 60 73 38 89  

Elevada Capacidade de 
Absorção - Área sem 
visibilidade (ha) 

8170 20093 8360 5579 12811 2196  

% Sem visibilidade 39 97 40 27 62 11  

Para uma qualificação da capacidade de absorção visual, as bacias visuais foram classificadas em 

cinco classes de absorção, considerando que esta é inversamente proporcional às bacias visuais dos 

diferentes tipos de observadores, geradas de acordo com a ponderação referida:  

]0-1] bacias – Muito elevada capacidade de absorção visual, 

]1-3] bacias – Elevada capacidade de absorção visual;  

]3-6] bacias – Média capacidade de absorção visual;  

]6-9] bacias– Baixa capacidade de absorção visual;  

mais de 9 bacias – Muito baixa capacidade de absorção visual. 

Cerca de 53% da área de estudo apresenta “elevada” e “muito elevada” capacidade de absorção visual, 
encontrando-se potencialmente menos exposta a uma intervenção. Estas são função dos observadores 

e do relevo aplanado que não favorece a maior amplitude do observador. Por sua vez, cerca de 34% 

apresenta capacidade de absorção visual “muito baixa” e “baixa” encontrando-se potencialmente mais 

exposta a observadores (Quadro 49, Figura 79 e Desenho 12). Estas áreas localizam-se em fundos de 

vale e nas zonas mais concentradas de observadores permanentes e temporários próximo do 

Carregado. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

184 

 
Figura 79 – Capacidade de absorção visual. 

Quadro 49 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, área e percentagem 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Muito Baixa 5706 27,5 

Baixa 1417 6,8 

Média 2629 12,7 

Elevada 4157 20,0 

Muito Elevada 6867 33,1 
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6.7.3.3 Sensibilidade da Paisagem 

Para a avaliação da sensibilidade da paisagem foi aplicada a matriz referida no início do subcapítulo 

(Quadro 43). As classes de mais baixas de sensibilidade abrangem cerca de 40% da área total (Quadro 

50, Figura 80 e Desenho 13). A classe Elevada ocupa cerca de 30%, cobrindo o vale agrícola do Rio 

Tejo e no vale aberto do seu afluente rio de Alenquer. Nas áreas de projeto predominam as classes de 

sensibilidade baixa e muito baixa. 

 
Figura 80 – Sensibilidade da Paisagem. 
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Quadro 50 – Sensibilidade da Paisagem, área e percentagem. 

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Muito Baixa 3268 15,7 

Baixa 5059 24,4 

Média 5580 26,9 

Elevada 6286 30,3 

Muito Elevada 582 2,8 

6.7.4 Síntese das Características da paisagem nas Áreas de Projeto 

As características da paisagem das três áreas em estudo, para a colocação de painéis fotovoltaicos 

(C1, C2 e C3), bem como os corredores das respetivas linhas elétricas apresentam-se sistematizam-

se no Quadro 51. 
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Quadro 51 - Síntese das Características da Paisagem das Áreas de Estudo. 

Área Unidade de 
Paisagem 

Tipo de 
Relevo 

Declive 
dominante Geologia Classe 

Hipsométrica 
Valor Ecológico 

do Solo Uso do Solo Qualidade da 
Paisagem 

Capacidade de 
Absorção 

Sensibilidade da 
Paisagem 

C1 
(357 ha) 

UP2 -Cabeço 
aplanado do 
Cartaxo 

Vertente 
suave 0-5% 

arenitos, 
conglomerad
os e siltitos 

0-75 m Variável 
(maioria) 

Maioria eucaliptal, 
mas presença de 

agroflorestal e 
sobreiro 

53,9% Baixa 
19,8% Média 
26,3% Elevada 

14,8% Média 
18,06% Elevada 
77,8% Muito Elevada 

38,1% Muito Baixa 
35,5% Baixa 
26,2% Média 
0,2% Elevada 

C2 
(200 ha) 

UP3 - Colinas de 
Alenquer 

Vertente e 
Cabeço 0-5% 

arenitos, 
arcoses, 

conglomerad
os, argilitos e 

siltitos 

0-50m 
Baixo 

(maioria) Agricultura 
14,8 Baixa 
85,1 Média 
0,04% Elevada 

1,0% Baixa 
17,2% Média 
45% Elevada 
36,7% Muito Elevada 

4,3% Muito Baixa 
80,1% Baixa 
15,5% Média 
0,01 Elevada 

C3 
(193 ha) 

UP3 - Colinas de 
Alenquer 

Vertente e 
Cabeço 

0-5% e 5-
8% 

arenitos, 
arcoses, 

conglomerad
os, argilitos e 

siltitos 

0-75 Elevado e 
variável Maioria eucaliptal 

1,5% Muito Baixa 
81,9% Baixa 
8,1% Média 
8,6% Elevada 

18,4%Muito Baixa 
11,5% Baixa 
14,6% Média 
27,7% Elevada 
27,9% Muito Elevada 

27,3% Muito Baixa 
60% Baixa 
11,5% Média 
1,2% Elevada 

Corredo
r da L1 
(497 ha) 

UP5 – Colinas da 
Azambuja;  
UP4 – Área Urbana 
e Industrial Linear 
UP1 – Vale Agrícola 
do Tejo 
UP2 – Cabeço 
aplanado do 
Cartaxo 

Ao longo 
da 

vertente, 
cruzando 

várias 
linhas de 

água 

5-16% 

arenitos, 
arcoses, 

conglomerad
os, argilitos e 

siltitos & 
arenitos, 

conglomerad
os e siltitos 

0-100 Elevado, Baixo, 
Variável 

Cruza múltiplos 
usos: 

Matos, pinheiro 
manso, sobreiro, 

eucalipto, 
agricultura, 
pastagem 

4,9% Muito Baixa 
15,4% Baixa 
38,1% Média 
41,6% Elevada 

6,4 % Muito Baixa 
4,4 % Baixa 
9,6 % Média 
31,9 % Elevada 
47,7 % Muito Elevada 

12,0 % Muito Baixa 
39,9 % Baixa 
41,1 % Média  
6,9 % Elevada 

Corredo
r da L2 
(79 ha) 

UP6 – Vale aberto 
do Rio Alenquer e 
Rio Ota 
UP5 - Colinas da 
Azambuja 

Vale, 
Vertente e 

Cabeço 

0-5%; 8-
12% 

conglomerad
os, arenitos, 

siltitos e 
argilitos & 
arenitos, 
arcoses, 

conglomerad
os, argilitos e 

siltitos 

0-75 Elevado 

Agricultura, Pinheiro 
Manso, pequenas 

manchas dispersas 
de Sobreiro e 

Outras folhosas 

8,5 % Baixa 
32,1% Média 
59,4% Elevada 

16,2 % Muito Baixa 
2,9 % Baixa 
13,5 % Média 
32,8 % Elevada 
34,6 % Muito Elevada 

3,0 % Muito Baixa 
23,8 % Baixa 
58,5 % Média 
14,7 % Elevada 

Corredo
r da L3 
(142 ha) 

UP3 – Colinas de 
Alenquer 
UP6 – Vale aberto 
do Rio Alenquer e 
Rio Ota 

Vertente e 
Vale 

0-5% 

arenitos, 
arcoses, 

conglomerad
os, argilitos e 

siltitos 
 

0-50 Elevado e 
Baixo 

Eucaliptos e 
Agricultura 

0,3% Muito Baixa 
47,4% Baixa 
21,7% Média 
30,5% Elevada 
 

0,3 %Muito Baixa 
1,7 % Baixa 
15,2 % Média 
43,4% Elevada 
39,3 % Muito Elevada 
 

19,3 % Muito Baixo 
42,8 % Baixo  
37,2 % Média 
0,6 % Elevada 

Corredo
r da L4 
(238 ha) 

UP4 – Área Urbana 
e Industrial Linear 
UP1 – Vale Agrícola 
do Tejo 
UP6 – Vale aberto 
do Rio Alenquer e 
Rio Ota; 
UPR – Colinas da 
Azambuja 

Vale e 
Vertente 0-5% 

conglomerad
os, arenitos, 

siltitos e 
argilitos 

0-50 Elevado e 
Muito Elevado 

Agricultura e 
Arrozais 

3,0 % Muito Baixa 
11,7% Baixa 
13,3 % Média  
72,0 Elevada 

29,4% Muito Baixa   
21,5% Baixa 
32,2% Média 
11,0% Elevada 
5,8 % Muito Elevada  

4,1 % Muito Baixa 
14,8 % Baixa 
19,6 % Média 
61,5 % Elevada 
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6.8 QUALIDADE DO AR 

6.8.1 Legislação Aplicável 

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, 

o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 

10 de maio), podendo ainda ser complementada por valores guia da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece, assim, o regime de avaliação e 

gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes objetivos: fixar os 

valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de 

carbono; definir os limiares de informação e alerta para o ozono; estabelecer valores alvo para as 

concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, cádmio, níquel e benzo(a) pireno. 

O referido Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de maio, 

relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 2004/107/CE, de 

15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. No Quadro 52 são apresentados os valores limite no ar 

ambiente para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2). 

Quadro 52 – Resumo dos valores limites considerados para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2. 

REFERÊNCIA PARÂMETRO DESIGNAÇÃO PERÍODO VALOR LIMITE 

Decreto-Lei nº 

102/2010, de 23 

de setembro 

NO2 

Valor limite horário para proteção da saúde humana Horário 200 µg.m-3 (1) 

Valor limite anual para proteção da saúde humana Anual 40 µg.m-3 

CO Valor máximo diário da média das 8h para proteção 

da saúde humana 
Octohorário 10 mg.m-3 

PM10 

Valor limite diário para proteção da saúde humana Diário 50 µg.m-3 (2) 

Valor limite anual para proteção da saúde humana Anual 40 µg.m-3 

SO2 

Valor limite horário para proteção da saúde humana 
Horário 350 µg.m-3 (3) 

Valor limite diário para proteção da saúde humana 
Diário 125 µg.m-3 (4) 

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil;  
(2) A não exceder mais de 35 dias no ano;  
(3) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil;  
(4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil. 
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A par da legislação mencionada, refere-se o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho (revoga o Decreto-

Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 126/2006, de 3 de Julho), que estabelece o 

regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2015, relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias 

instalações de combustão. Fixa os princípios, objetivos e instrumentos apropriados a garantia de 

proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores 

das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica 

originada nessas mesmas instalações. Este diploma legal abrange todas as fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos associados a instalações que desenvolvam atividades de caráter industrial, 

produção de eletricidade e/ou vapor, instalações de combustão integradas em estabelecimentos 

industriais, comerciais e/ou de serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de 

ensino e instituições do estado, bem como atividades de armazenagem de combustíveis, de pesquisa 

e exploração de massas minerais e de manutenção e reparação de veículos. 

A atual conjuntura de revisão da política europeia para um ar mais limpo veio reforçar esta necessidade, 

tendo alavancado a elaboração da Estratégia Nacional para o Ar para 2020 (ENAR2020), por forma a 

garantir uma coerência e aderência entre as políticas e medidas em matéria de emissões e de 

qualidade do ar com vista à redução dos impactes na saúde e nos ecossistemas. Após o processo de 

consulta pública e consequente revisão final, a ENAR 2020 foi aprovada e publicada através da 

Resolução de Conselho de Ministros nº 46/2016, a 26 de agosto. A ENAR2020 tem como visão 

"melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde humana, da qualidade de vida dos cidadãos 

e à preservação dos ecossistemas" e está assente em três eixos: “Avaliar”, “Antecipar” e “Atuar. Com 
as medidas preconizadas na ENAR 2020 pretende-se alcançar os objetivos de qualidade do ar 

propostos no Programa Ar Limpo para a Europa e contribuir para o Compromisso para o Crescimento 

Verde, em linha com os instrumentos nacionais da política climática, designadamente nas medidas com 

co benefício para a qualidade do ar (sítio: 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174). 

6.8.1.1 Enquadramento no Programa Nacional para as Alterações Climáticas  

Em 2010 Portugal aprovou a sua Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 18 de março. 

A ENAAC foi atualizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho que a 

enquadrou no Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), o qual estabelece a visão e os 

objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de 

uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, contribuindo para um novo paradigma de 

desenvolvimento para Portugal. 

O QEPiC contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) 

e a segunda fase da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAAC 2020), igualmente 
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aprovados pela presente resolução e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas 

de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. 

O PNAC assume um carácter de compilação de outros instrumentos existentes (um «plano de planos») 

e constitui um quadro de referência dinâmico para a identificação e definição de políticas e medidas 

setoriais, assente na avaliação ex-ante e ex-post das mesmas, na vertente de baixo carbono. Identifica 

objetivos de política climática, alinhados com o potencial custo eficaz de redução de emissões para 

assegurar a manutenção do país numa trajetória de baixo carbono, e incide prioritariamente sobre os 

setores não abrangidos pelo CELE (não-CELE), como é o caso do setor dos transportes. 

A ENAAC 2020 mantém a abordagem por setores e, em simultâneo, promove, através de áreas 

temáticas, a coerente integração vertical das diferentes escalas necessárias à adaptação, da 

internacional à local. A atuação nacional em termos de adaptação às alterações climáticas deve 

prosseguir no sentido da sua gradual integração nas diversas políticas setoriais e na implementação 

de medidas de adaptação, com base no conhecimento técnico e científico e nas boas práticas. 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho). 

A seguinte Figura, retirada da Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, 

apresenta de forma esquemática as componentes do QEPiP e articulação com as políticas de ar. 

 
Figura 81 – Componentes do Quadro Estratégico para a Política Climática e articulação com as políticas 

de ar. 

O PNAC, tendo em vista alcançar em 2020 valores globais de redução entre -18% e -23% e em 2030 

entre -30% e -40% (face a 2005), estabeleceu para os setores não-CELE objetivos de redução de -
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15% em 2020 e de -31% em 2030 (face a 2005). O setor dos transportes que integra as emissões do 

transporte rodoviário e ferroviário (passageiros e mercadorias), aviação e navegação entre destinos do 

território nacional, representou em 2012 cerca de 25% das emissões nacionais de GEE e cerca de 32% 

das emissões associadas à componente de energia. Apesar de em 2012 as emissões dos transportes 

estarem ainda 65% acima dos valores de 1990, verifica-se que o setor regista uma redução de -14% 

face aos níveis de 2005. Em 2020 serão expectáveis reduções de emissões no setor dos transportes 

da ordem dos -24% em relação a 2005 e dos -11% em relação a 2012. Em 2030, os cenários analisados 

indiciam reduções de emissões na ordem dos -26% a -35% em relação a 2005, e na ordem dos -13% 

e -24%, em relação a 2012. 

6.8.2 Qualidade do Ar na Região do Projeto 

Para enquadrar a área de estudo ao nível regional, efetuou-se uma análise quantitativa dos principais 

poluentes atmosféricos, a partir do documento “Emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no 
ano 2015”, da auditoria da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), relativo a gases acidificantes e 

eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa. 

Os dados constantes no referido Relatório são apresentados a nível de categorias agregadas por 

Grupos, de acordo com o indicado no Quadro 53. 
Quadro 53 – Categorias de fonte de emissão. 

GRUPO CATEGORIA 

A_PublicPower Produção de energia elétrica e calor (1A1a) 

B_Industry 

Refinação de Petróleo (1A1b), Combustão Indústria Transf. (1A2a, 1A2c, 1A2d, 1A2e, 1A2f, 

1A2gviii), Produção Industrial: Cimento (2A1), Cal (2A2), Vidro (2A3), Ácido Nítrico (2B2), Outra 

Química (2B10a), Ferro e Aço (Siderurgias) (2C1), Aplicações de Revestimento (2D3d), Pasta 

e Papel (2H1), Alimentar e de Bebidas (2H2), Processamento de Madeira (2I), Outra Produção 

(2L) 

C_OtherStationaryComb Combustão: Serviços (1A4ai), Doméstica (1A4bi), Agricultura e Pescas (1A4ci) 

D_Fugitive Emissões Fugitivas (1B2) 

E_Solvents 

Uso de Produtos: uso doméstico de solventes (2D3a), Asfaltamento de estradas (2D3b), 

Aplicações de Revestimento (2D3d), Desengorduramento (2D3e), Limpeza a seco (2D3f), 

Produtos Químicos (2D3g), Impressão (2D3h), Outros usos de solventes (2D3i), Outros usos de 

produtos (2G) 

F_RoadTransport Transportes Rodoviários (1A3b) 

G_Shipping Navegação Nacional (1A3dii) 

H_Aviation Aviação internacional e doméstica LTO/civil (1A3ai(i), 1A3aii(i)) 

I_Offroad 
Transporte Ferroviário (1A3c), Combustão Agricultura e Pescas (1A4cii, 1A4ciii), Outras fontes 

móveis (1A5b) 
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GRUPO CATEGORIA 

J_Waste 

Deposição de resíduos no solo (5A), Compostagem e Digestão Anaeróbia (5B), Incineração de 

Resíduos (5C), Gestão de Águas Residuais (5D), Outros: queima biogás e incêndios áreas 

urbanas (5E) 

K_AgriLivestock 
Fermentação Entérica (3A)*, Gestão de Efluentes pecuários (3B1, 3B2, 3B3, 3B4), Emissões 

indiretas-Gestão de Efluentes pecuários (1B5) 

L_AgriOther 

Cultivo do arroz (3C)*, Aplicação de fertilizantes inorgânicos e orgânicos de diferentes origens 

(3Da), Emissões indiretas-Solos agrícolas (3Db)*, Operações a nível das explorações agrícolas 

(3Dc), Cultivo de culturas (3De), Queima de resíduos agrícolas no campo (3F), Aplicação 

Corretivos calcários (3G)* e Ureia (3H)* 

M_Other Outras 

N_Natural Incêndios florestais (11B), Emissões biogénicas de COVNM (11C) 

No Quadro seguinte são apresentadas as emissões de poluentes atmosféricas nos concelhos em 

estudo (Azambuja e Alenquer), que constam no Relatório da APA: “Emissões de poluentes 
atmosféricos por Concelho no ano 2015”. 

Quadro 54 – Emissões atmosféricas nos concelhos da Azambuja e Alenquer em 2017. 

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que é no concelho de Alenquer que se verificam os valores 

superiores de emissão de NO2, resultantes não só da fração relativa aos Transportes Rodoviários, que 

é semelhante nos dois concelhos em estudo, mas sobretudo devido à presença da Central 

Termoelétrica do Carregado. 

Fonte de Emissão Concelho

Área 

Concelho

km2

Ano
NO2

(Kt)

NMVOC

(Kt)

SO2

(Kt)

NH3

(Kt)

PM2.5

(Kt)

PM10

(Kt)

BC

(Kt)

CO

(Kt)

Pb

(t)

Cd

(t)

Hg

(t)

PCDD/PCDF

(dioxins/ furans)

(g I-Teq)

PAHs

(t)

HCB

(kg)

PCBs

(Kg)

CO2

(Kt)

CH4

(Kt)

N2O

(Kt)

F-Gases

(Kt CO2 eq)

A_PublicPower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B_Industry 0.04 0.14 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.02 0.00 0.00 7.17

C_OtherStationaryComb 0.09 0.04 0.01 0.00 0.05 0.05 0.01 0.24 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 12.01 0.02 0.00 0.00

D_Fugitive 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E_Solvents 0.00 0.14 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00

F_RoadTransport 0.28 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.24 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 65.42 0.00 0.00 0.00

G_Shipping 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H_Aviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I_Offroad 0.23 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.33 0.00 0.02 0.00

J_Waste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00

K_AgriLivestock 0.00 0.03 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

L_AgriOther 0.01 0.03 0.00 0.11 0.01 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00

M_Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N_Natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.66 1.16 0.03 0.22 0.10 0.16 0.03 0.70 0.04 0.00 0.00 0.07 0.83 0.00 0.00 139.20 1.05 0.05 7.17

A_PublicPower 0.33 0.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 945.11 0.02 0.05 0.00

B_Industry 0.23 0.23 0.08 0.01 0.06 0.21 0.01 0.10 0.02 0.02 0.00 0.03 0.01 2.74 0.00 63.37 0.01 0.00 13.94

C_OtherStationaryComb 0.04 0.06 0.00 0.01 0.08 0.08 0.01 0.43 0.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.00 0.00 10.66 0.04 0.00 0.00

D_Fugitive 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00

E_Solvents 0.00 0.28 0.00 0.00 0.05 0.29 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 1.55 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00

F_RoadTransport 0.24 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.25 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 59.12 0.00 0.00 0.00

G_Shipping 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H_Aviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I_Offroad 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.64 0.00 0.01 0.00

J_Waste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00

K_AgriLivestock 0.00 0.05 0.00 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.01 0.00

L_AgriOther 0.02 0.03 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.01 0.03 0.00

M_Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N_Natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.94 0.81 0.09 0.26 0.24 0.66 0.03 0.99 0.06 0.03 0.00 0.15 1.60 2.74 0.00 1093.17 0.93 0.10 13.94

Total

Alenquer 304 2017

Total

Azambuja 263 2017
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O concelho de Alenquer é igualmente o que apresenta dos dois concelhos em estudo os valores mais 

elevados em relação à emissão de partículas em suspensão. A emissão dessas partículas ficou a 

dever-se sobretudo às categorias associadas à produção industrial e uso de produtos (uso doméstico 

de solventes, asfaltamento de estradas, aplicações de revestimento, desengorduramento, limpeza a 

seco, produtos químicos, impressão, outros usos de solventes, outros usos de produtos). 

É ao nível da emissão de CO2, que o concelho de Alenquer se destaca de forma muito acentuada pela 

presença mais uma vez da Central Termoelétrica do Carregado, e também do sector de produção 

industrial. 

Como complemento da caracterização da Qualidade do Ar na região em estudo é apresentado na 

Figura 82, o índice de qualidade do ar para a Região Oeste, Vale do Tejo e Setúbal, que abrange os 

concelhos em estudo para a implementação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. 

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada 

um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Este índice é disponibilizado 

pela Agência Portuguesa do Ambiente, com base em informação recolhida pelas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Os valores determinados são comparados com as 

gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os poluentes com os valores mais 

desfavoráveis responsáveis pelo índice.  

Os poluentes que compõem o índice de qualidade do ar são: o monóxido de carbono (CO), o dióxido 

de azoto (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), o ozono (O3) e as partículas finas medidas como PM10. O 

índice de qualidade do ar permite uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade 

do ar. Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar 
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Fonte: http://qualar.apambiente.pt/ Nota: Este índice é disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, com base em informação recolhida 
pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

Figura 82 – Índice da Qualidade do Ar em 2017 para a região de Vale do Tejo, Oeste e Setúbal. 

Conforme se pode observar na figura anterior a qualidade do ar foi considerada “Boa” na maior parte 
do ano de 2018 (em cerca de 320 dias), neste caso considera-se que a região abrangida pela 

classificação deste índice engloba uma região muito mais alargada e heterogénea que a dos dois 

concelhos onde se insere o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. 

A Estação da Rede de Qualidade do Ar do Oeste, Vale do Tejo e Setúbal, mais próxima da área do 

projeto é a estação da Chamusca, que se situa a nordeste a cerca de 38 km. No Quadro 55 indica-se 

as caraterísticas principais da referida estação de monitorização da qualidade do ar. 
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Quadro 55 – Caraterísticas Gerais da Estação da Chamusca da Rede de Qualidade de Ar. 

 

6.8.2.1 Dióxido de Azoto (NO2) 

Os óxidos de azoto (NOx), onde se incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de azoto (NO), têm 

origem em fontes antropogénicas, principalmente ao nível da queima de combustíveis fósseis, e em 

fontes naturais, tais como as descargas elétricas na atmosfera ou transformações microbianas. 

O NO2 é um gás tóxico, detetável pelo odor, muito corrosivo e com forte capacidade oxidante. Apresenta 

uma cor amarelo-alaranjada em baixas concentrações e vermelho-acastanhada para concentrações 

mais elevadas. Pode provocar lesões nos brônquios e nos alvéolos pulmonares e aumentar a 

reatividade a alergénicos de origem natural. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar da Chamusca, 

apresentados no Quadro seguinte, o Valor limite horário para proteção da saúde humana de NO2 não 

foi excedido em 2018. O valor médio de NO2 registado em 2018 foi de 4,9 µm/m3. 
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Quadro 56 – Valores de NO2 na estação de monitorização de qualidade do ar da Chamusca em 2018. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 

6.8.2.2 Partículas em Suspensão (PM10) 

As partículas inaláveis constituem um dos poluentes atmosféricos mais graves em termos de saúde 

pública. A Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite das suas concentrações no ar ambiente, e 

ainda, define as regras de gestão da qualidade do ar que lhe são aplicáveis. As concentrações médias 

diárias de partículas inaláveis (PM10 – partículas com diâmetro inferior a 10 μm) podem ser 
influenciadas por fenómenos naturais, tais como o transporte de longa distância de ar proveniente de 

regiões áridas (que transporta poeiras em suspensão), erupções vulcânicas, fogos florestais e sismos. 

No que diz respeito à origem das emissões do material particulado, esta pode ser primária (emissão 

direta das fontes para o ambiente) ou secundária (resultado de processos de conversão gás-partícula 

na atmosfera). As principais fontes primárias relacionam-se com o tráfego automóvel, a queima de 

combustíveis fosseis e as atividades industriais, como as cimenteiras, as siderurgias e as pedreiras. 

De destacar também as emissões naturais das poeiras provenientes dos desertos do Norte de Africa, 

aerossóis marinhos e as resultantes dos incêndios florestais, fontes bastante significativas em território 

nacional. 
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De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar da Chamusca, 

apresentados no Quadro 57, o valor limite diário para proteção da saúde humana de PM10 foi excedido 

somente dois dias durante o ano de 2018 e o valor médio anual para proteção da saúde humana situou-

se na ordem dos 15,5 µm/m3, valor muito inferior ao máximo admissível de 40 µm/m3. 

Quadro 57 – Valores de PM10 registados na estação de monitorização da qualidade do ar da Chamusca 
em 2018. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 

6.8.2.3 Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um cheiro intenso quando em elevadas 

concentrações. O sector industrial é o principal responsável pelas emissões de SO2, especialmente 

através da combustão em refinarias e caldeiras, onde são queimados combustíveis com elevados 

teores de enxofre. É um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias em concentrações 

elevadas, pode provocar efeitos agudos e crónicos na saúde humana, especialmente ao nível do 

aparelho respiratório pode agravar problemas cardiovasculares os efeitos são agravados pela presença 

simultânea do SO2 e de partículas na atmosfera. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar da Chamusca, 

apresentados no Quadro 58, o Valor limite horário para proteção da saúde humana de SO2 não foi 

excedido em 2018. O valor médio de SO2 obtido em 2018 foi de 1,3 µm/m3, valor que permitiu a proteção 

dos ecossistemas. 
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Quadro 58 – Valores de SO2 registados na estação de monitorização da qualidade do ar da Chamusca em 
2018. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 

Salienta-se ainda que a área envolvente do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca é uma área 

predominantemente urbana, e industrial, com volumes de tráfego consideráveis. 

Face ao exposto conclui-se que a Qualidade do Ar na área de implantação do projeto da Central 

Fotovoltaica da Cerca é boa. 

6.9 AMBIENTE SONORO 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida 

e do bem-estar das populações. Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao 

projeto da Central Solar Fotovoltaica da Cerca, propõe-se efetuar a caracterização do ambiente sonoro 

na área de potencial influência acústica do projeto, e para posteriormente efetuar uma avaliação 

preliminar dos impactes do descritor ruído para as fases de construção, exploração e desativação, e se 

necessário, propor medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em vigor, 

nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de 

janeiro. 
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6.9.1 Enquadramento legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde 

humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 

16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do 

RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação 

devem ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis 

existentes ou previstos, se sintetizam no quadro seguinte. 

Quadro 59 – Valores Limite de exposição ao ruído (RGR) 

Classificação Acústica 
Limite de 

exposição Lden 

Limite de exposição 

Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do 

território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, 

para além dos referidos na definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do 

território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais 

ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 

papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 
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Classificação Acústica 
Limite de 

exposição Lden 

Limite de exposição 

Ln 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas de 

Transporte (GIT) 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º) 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica da Cerca e os recetores sensíveis localizados na respetiva área 

de potencial influência acústica localizam-se nos concelhos de Azambuja e Alenquer. 

De acordo com a informação fornecida pelos Municípios e pela Direcção-Geral do Território (DGT), nos 

termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas sensíveis e das zonas 

mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território), estes concelhos ainda não possuem 

Classificação Acústica do seu território. 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição (número 3 do artigo 11º, do RGR) a 

verificar junto dos recetores sensíveis na envolvente do projeto são: até à classificação das 

zonas sensíveis e mistas – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades 

ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade desenvolvida com 

carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite 

ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente 

laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 

Atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha 
carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça 

em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, 

competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”. 

As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, de acordo com o 

artigo 13º do RGR, estão ainda sujeitas ao cumprimento do Critério de Incomodidade junto dos 

recetores sensíveis existentes na proximidade: 

 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D; 

 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D; 

 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D; 
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 sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-

Lei n.º 9/2007). 

 Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 

14º do RGR): 

 Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

 Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

 Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante 

emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 

entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

Assim, o projeto da Central Solar Fotovoltaica da Cerca e das Linhas Elétricas, no âmbito do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, têm a verificar os 

limites legais estabelecidos para: 

 Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º) – Fase de construção ou desativação; 

 Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º) – Fase de Exploração. 

6.9.2 Caraterização do Ambiente Sonoro Afetado 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a 

caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do 

entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes, e que se 

enquadram no estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Recetor sensível” 
– todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 
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A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais, por 

laboratório de acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, 

pelo Instituto Português de Acreditação. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 

1 e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011), 

sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do 

Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007. 

A envolvente da Central Fotovoltaica da Cerca e das Linhas Elétricas associadas, de forma geral, é 

caraterizada por recetores sensíveis integrados em aglomerados urbanos e recetores sensíveis 

dispersos em meio rural, em envolvente agroflorestal. Na figura seguinte apresenta-se a localização 

dos pontos de medição e das áreas de intervenção. 

 

 
Figura 83 – Localização dos pontos de medição de ruído e dos recetores avaliados. 
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Foram realizados 6 pontos de medição de ruído (Ponto 1 a Ponto 6) que caracterizaram os diferentes 

ambientes sonoros dos conjuntos de recetores sensíveis identificados e potencialmente mais afetados 

pelo ruído do projeto em análise. Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 27 a 30 de 

janeiro de 2020 e a descrição dos recetores sensíveis existentes, apresentam-se em seguida. 

Ponto 1 [coordenadas 39° 7'1.03"N; 8°49'27.73"W]: 
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, localizadas ao longo da EN3 envolvente da 
localidade de Vale da Pedra.  

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário e natureza típica de meio rural com envolvente 

agropecuária (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Concelho do Cartaxo – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) 
e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 66 dB(A); Le ≈ 63 dB(A); Ln ≈ 57 dB(A); Lden ≈ 67 dB(A). 

  
Figura 84 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 2 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 2 [coordenadas 39° 6'17.08"N; 8°48'49.49"W]: 
Habitações unifamiliares dispersas, com 1 piso de altura, localizadas na envolvente da localidade de 
Vale da Pedra.  

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e natureza típica de meio rural com envolvente 

agropecuária (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Concelho do Cartaxo – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) 
e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 52 dB(A); Le ≈ 49 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 54 dB(A). 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

204 

 
Figura 85 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 4 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 3 [coordenadas 39° 5'10.25"N; 8°49'38.45"W]: 
Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, localizadas na localidade de Virtudes. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego ferroviário, tráfego rodoviário local e natureza típica de meio 

rural com envolvente agropecuária (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Azambuja – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 
dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 64 dB(A); Le ≈ 62 dB(A); Ln ≈ 54 dB(A); Lden ≈ 65 dB(A). 

 
Figura 86 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 5 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 4 [coordenadas 39° 4'55.67"N; 8°52'31.03"W]: 
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, localizadas na localidade de Casais de Farol. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e natureza típica de meio rural com envolvente 

agropecuária (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Azambuja – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 
dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 56 dB(A); Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 49 dB(A); Lden ≈ 57 dB(A). 
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Figura 87 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 6 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 5 [coordenadas 39° 3'27.98"N; 8°58'1.14"W]: 
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, localizadas na localidade de Bemposta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e natureza típica de meio rural com envolvente 

agropecuária (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Alenquer – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 
dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 58 dB(A); Le ≈ 54 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 

  
Figura 88 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 5 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 6 [coordenadas 39° 2'13.39"N; 8°56'18.19"W]: 
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, localizadas na periferia da localidade de Vale 
da Rainha. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego distante na EN3, Tráfego ferroviário e natureza típica de meio 

rural com envolvente agrícola (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Azambuja – ausência de Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e  
Ln ≤ 53 dB(A)]. 
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Níveis Sonoros: Ld ≈ 59 dB(A); Le ≈ 55 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 60 dB(A). 

 
Figura 89 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 8 e dos recetores sensíveis. 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, 

os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, com exceção dos pontos 1 e 3 cumprem os limites 

aplicáveis, ausência de classificação acústica [número 3, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 
dB(A)]. 

Atendendo ao uso e ocupação do solo existente e envolvente, considera-se como muito provável que 

os Municípios, no âmbito dos respetivos processos de revisão do PDM, venham a classificar o seu 

território como zona mista, pelo que caso assim venha a ser classificado, o ambiente sonoro atual, com 

exceção do ponto 3, cumprirá os respetivos limites. 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

 Moderadamente perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Verifica-se que o ambiente sonoro atual varia entre o pouco e o muito perturbado, sendo as principais 

fontes o ruído do tráfego rodoviário da EN3 e o tráfego ferroviário da Linha do Norte, para além da 

natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal) típica de meio rural. 

6.10 SOCIOECONOMIA / POPULAÇÃO E SAÚDE HUMANA 

6.10.1 Considerações Gerais 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca localiza-se nos distritos de Lisboa e de Santarém e nos 

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

Santo Estêvão e Triana). 
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As linhas elétricas que irão escoar a energia produzida na Central Fotovoltaica da Cerca irão, para além 

das freguesias referidas anteriormente, localizar-se nas freguesias da Azambuja, de Vila Nova da 

Rainha (ambas do concelho da Azambuja). 

A análise deste descritor baseou-se nos dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Estatísticas (INE), o que para a maioria dos índices significou utilizar dados de 2011, ano do último 

censo nacional. Foram ainda utilizadas estimativas a nível dos concelhos para o ano 2018, igualmente 

disponibilizados pelo INE. 

Para efeitos de planeamento e Ordenamento do Território, o concelho da Azambuja, integra-se na 

região do Alentejo (NUT, nível II) e na Sub-Região Lezíria do Tejo (NUT III), apesar de, em termos de 

administração regional em matéria de ambiente e ordenamento do território permanecer na área de 

intervenção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT). 

Já o concelho de Alenquer situa-se na região do Centro e na Sub-Região Oeste (NUT III). 

A região Alentejo é constituída por cinco sub-regiões: Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central, 

Baixo Alentejo e Lezíria do Tejo.  

A Lezíria do Tejo, com uma área de aproximadamente 4275 km2 e com cerca de 247 mil habitantes 

(Censos de 2011), constitui uma sub-região de média dimensão no contexto nacional e regional. Em 

termos de hierarquia urbana esta sub-região é dominada pela cidade de Santarém. O nível intermédio 

é desempenhado pelas cidades de Almeirim, Cartaxo, Rio Maior e pelas vilas de Benavente e Coruche. 

A região centro é constituída por 9 sub-regiões: Região de Coimbra, Região de Aveiro, Beiras e Serra 

da Estrela, Viseu Dão-Lafões, Médio Tejo, Beira Baixa, Região de Leiria e Oeste. 

A sub-região do Oeste, com uma área de aproximadamente 2220 km2 e uma população de 362 540 

habitantes (Censos de 2011), caracteriza-se por uma influência costeira e rural. 

O concelho de Alenquer com 304,2 km² de área e 43 596 habitantes (Estimativas do INE, 2018), 

encontra-se subdividido em 11 freguesias. O concelho é limitado a norte pelo município do Cadaval, a 

leste pela Azambuja, a sudeste por Vila Franca de Xira, a sul por Arruda dos Vinhos, a sudoeste por 

Sobral de Monte Agraço e a oeste por Torres Vedras. 

O concelho da Azambuja com 262,7 km² de área e 22 445 habitantes (Estimativas do INE, 2018), 

encontra-se subdividido em 7 freguesias. O concelho é limitado a norte pelo município de Rio Maior, a 

nordeste por Santarém, a leste pelo Cartaxo, a sueste por Salvaterra de Magos, a sul por Benavente e 

Vila Franca de Xira e a oeste por Alenquer e pelo Cadaval. 

6.10.2 Perfil Demográfico 

No Quadro 60 apresenta-se a evolução da população residente nos concelhos de Alenquer e da 

Azambuja. 
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Os dois concelhos em análise registaram, ao longo do período intercensitário 2001-2011, um 

crescimento da sua população residente, mais acentuado ao nível do concelho de Alenquer 

(Quadro 60). No entanto, de acordo com as Estimativas do INE para o ano de 2018, a tendência de 

crescimento da população residente abrandou nos dois concelhos.  

Quadro 60 – População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), taxa de variação e 
densidade populacional nos concelhos e freguesias da área de estudo. 

CONCELHO 
FREGUESIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 
TOTAL 
(KM2) 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 
2001-2011 

(%) 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 
2011-2018 

(%) 

DENSIDADE POPULACIONAL 
(HAB./KM2) 

2001* 2011* 2018** 2001* 2011* 2018** 

ALENQUER 39 180 43 267 43 596 304,2 10,4 0,8 128,3 142,2 143,3 

Cadafais1 1 687 1 734 - 9,4 2,8 - 177,6 183,9 - 

Alenquer (Santo Estêvão) 2 5 338 6 687 - 16,1 25,3 - 331,5 416,2 - 

Alenquer (Triana)2 3 532 4 134 - 34,0 17,0 - 102,9 121,5 - 

Carregado1 9 066 11 707 - 15,1 29,1 - 574,8 775,7 - 

Ota 1198 1 289 - 46,3 7,6 - 25,8 27,8 - 

AZAMBUJA 20 837 21 814 22 445 262,7 4,7 2,9 81,4 83,1 85,5 

Aveiras de Baixo 1 355 1 317 - 18,9 -2,8 - 70,4 69,7 - 

Azambuja 6 914 8 190 - 83,4 18,5 - 86,1 98,2 - 

Vila Nova da Rainha 710 926 - 24,9 30,4 - 34,4 37,2 - 

Fonte: INE, *Dados dos Censos de 2001 e 2011 e **Estimativas anuais da população residente de 2018. 
Nota: **Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à Carta 
Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro 
de 2015. 1 – Atual União das freguesias de Carregado e Cadafais. 2 - Atual União das freguesias de (Santo Estêvão e Triana). 

Conforme se pode observar no Quadro 60 e na Figura 90, as freguesias em estudo seguiram a 

tendência positiva dos respetivos concelhos onde se encontram inseridas com exceção da freguesia 

de Aveiras de Baixo que registou um decréscimo da sua população residente entre 2001 e 2011 

(Quadro 60). 

A freguesia de Vila Nova da Rainha foi, das freguesias em análise, a que apresentou um maior 

crescimento em percentagem dos seus residentes entre 2001 e 2011 (+216 residentes), sendo a 

freguesia do Carregado em termos absolutos a que atraiu mais residentes no referido período (+2641 

residentes). 
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Figura 90 – Taxa de Variação da população residente (2001-2011) para os concelhos e freguesias 

abrangidas pela área de estudo. 

O envelhecimento das populações é hoje uma realidade. A chamada terceira idade era no passado 

uma situação excecional, sendo poucos os indivíduos que chegavam às idades mais avançadas. O 

fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a agravar-se, decorrente, por um lado, do 

decréscimo das taxas de natalidade e do aumento da esperança média de vida, e por outro, da fraca 

capacidade de atração e retenção da população jovem, com reflexos ao nível do mercado de trabalho, 

traduzido num fraco crescimento da população ativa, assim como, na existência de uma população 

ativa envelhecida e pouco qualificada. 

Nas Figuras seguintes apresenta-se a distribuição da população nos dois concelhos em análise por 

sexo e grupo etário, de acordo com as estimativas do INE para o ano de 2018. 
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Fonte: INE, Estimativa de 2018. 

Figura 91 – População residente (N.º) no concelho de Alenquer, Sexo e Grupo etário; Anual. 

 

 
Fonte: INE, Estimativa de 2018. 

Figura 92 – População residente (N.º) no concelho da Azambuja, Sexo e Grupo etário; Anual. 

De acordo com as Figuras anteriores, no concelho de Alenquer a população residente é 

maioritariamente do sexo feminino, enquanto que no concelho da Azambuja predomina a população 

residente do sexo masculino. 

Cerca de 19,2% da população residente no concelho de Alenquer têm mais de 65 anos, sendo esse 

valor superior no concelho da Azambuja (21,7%). 
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Em nenhum dos concelhos em análise a população com menos de 24 anos, é superior à população 

com mais de 65 anos. 

A maior percentagem da população residente, nos dois concelhos em análise encontra-se no grupo 

etário entre os 25 anos e os 64 anos, cerca de 54,6% e 55,7%, respetivamente para os concelhos de 

Alenquer e da Azambuja. 

No Quadro 61 apresenta-se o índice de envelhecimento estimado para 2018 e para as Sub-regiões e 

concelhos em análise. 

Conforme se pode observar no Quadro 61, os concelhos em análise apresentam índices de 

envelhecimento inferiores aos das regiões onde se encontram inseridos. Dos dois concelhos em análise 

o concelho da Azambuja apresenta o índice de envelhecimento mais elevado (por cada 100 jovens 

existem cerca de 167 idosos). 

Quadro 61 – Índice de envelhecimento (N.º) por local de residência. 

SUB-REGIÃO 

CONCELHO 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO3 (N.º) POR LOCAL DE RESIDÊNCIA (NUTS 

- 2013); ANUAL; PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS DADOS - 2018 

OESTE 160,4 

Alenquer 125,8 

LEZÍRIA DO TEJO 184,4 

Azambuja 166,9 

Fonte: INE, Estimativa de 2018. 
Nota: Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa 
correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS 
(NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. 

No Quadro 62 são apresentados alguns indicadores da população das Sub-regiões e dos dois 

concelhos em estudo para o ano de 2018 (Estimativa, INE). 

Quadro 62 – Indicadores de População. 

SUB-REGIÃO 
CONCELHO 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
EFETIVO (%) 

POR LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
NATURAL (%) 
POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 
DE 

NATALIDADE 
(‰) POR 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 
DE 

MORTALIDADE 
(‰) POR 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 
DE 

NUPCIALIDADE 
(‰) POR 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

TAXA DE 
FECUNDIDADE 

GERAL (‰) POR 
LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
MIGRATÓRIO 

(%) POR LOCAL 
DE RESIDÊNCIA 

OESTE -0,26 -0,43 7,8 12,1 4,0 34,4 0,18 

Alenquer 0,24 -0,15 8,7 10,2 5,6 37,5 0,39 

LEZÍRIA DO TEJO -0,59 -0,56 7,5 13,1 2,8 35,5 -0,02 

Azambuja 0,39 -0,26 7,9 10,6 3,4 40,7 0,65 

Fonte: INE, Estimativa de 2018. 

                                                      
3 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 
com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 
100 (102) pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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Conforme se pode observar no Quadro 62 a Taxa de Crescimento Natural é negativa, já que a Taxa de 

Natalidade é inferior à Taxa de Mortalidade, nas sub-regiões e nos concelhos em estudo. A diferença 

entre as duas taxas é mais acentuada ao nível do concelho da Azambuja. 

Os concelhos de Alenquer e da Azambuja apresentam um aumento da população para o ano de 2018 

já que apesar da taxa de crescimento natural ser negativa nos dois concelhos, esta é compensada pela 

taxa de crescimento migratório positiva. 

O concelho da Azambuja regista a maior taxa de fecundidade dos dois concelhos em análise, sendo 

superior à taxa de fecundidade da região onde se encontra inserido. 

6.10.3 Atividades Económicas 

No Quadro 63, apresenta-se a população empregada, por local de residência (à data dos Censos 2011) 

e por sector de atividade económica, nos concelhos e nas freguesias da área de influência do projeto. 

Quadro 63 – População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sector de 
atividade económica; Decenal. 

CONCELHO  

FREGUESIA 

SECTOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO (%) 

(HAB.) (%) (%) SNS4 SRAE5 

ALENQUER 19230 3,2 27,7 21,2 47,9 

Cadafais1 801 2,5 28,3 18,6 50,6 

Alenquer (Santo Estêvão) 2 3070 1,2 25,7 23,3 49,8 

Alenquer (Triana)2 1918 1,6 23,8 24,6 50,1 

Carregado1 5711 0,9 25,9 17,8 55,4 

Ota 592 3,4 24,7 27,9 44,0 

AZAMBUJA 9026 4,0 22,3 25,6 48,1 

Aveiras de Baixo 568 6,2 19,4 25,5 48,9 

Azambuja 3691 3,9 19,3 26,0 50,9 

Vila Nova da Rainha 430 0,9 20,0 19,3 59,8 

Fonte: INE, *Dados dos Censos de 2011. Nota: 1 – Atual União das freguesias de Carregado e Cadafais. 2 - Atual União das 
freguesias de (Santo Estêvão e Triana). 

Como se pode observar no Quadro 63, o sector terciário era o que empregava maior percentagem da 

população ativa, em 2011, nos concelhos de Alenquer e da Azambuja. 

Conforme se pode observar na Figura 93 à semelhança dos concelhos, ao nível de todas as freguesias 

em análise o sector terciário era o que empregava um maior número de pessoas em 2011. O setor 

                                                      
4 SNS – Serviços de Natureza Social 
5 SRAE – Serviços Relacionados com a Atividade Económica 

file:///E:/T509_LEOMIL-NAVE/PS-INTERNO/SOCIOECONOMIA/Tab-socioeconomia_Leomil_Nave.xls%23RANGE!A105%23RANGE!A105
file:///E:/T509_LEOMIL-NAVE/PS-INTERNO/SOCIOECONOMIA/Tab-socioeconomia_Leomil_Nave.xls%23RANGE!A106%23RANGE!A106


CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

213 

primário assume alguma importância ao nível da freguesia de Aveiras de Baixo, no concelho da 

Azambuja. Das freguesias em análise é na freguesia de Cadafais que o setor secundário assume uma 

maior importância (28,3%), mas mesmo assim muito aquém do setor terciário que empregava 69,2% 

da população ativa na referida freguesia. 

 
Figura 93 – População empregada segundo sector de Atividade Económica (2011), nos concelhos e 

freguesias em análise. 

O tecido económico de Alenquer é composto, sobretudo, por micro, pequenas e médias empresas. As 

grandes empresas (aquelas que tenham mais de 250 efetivos) têm um peso total de 33% em toda a 

região Oeste. 

A estrutura económica sectorial do concelho de Alenquer é muito diversa, tendo como principais 

atividades (Fonte: http://www.cm-alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=6e86433d-570b-

44c2-8524-f04b3a92a7f9): 

- “Agricultura, pecuária e silvicultura, destacando-se a produção vitivinícola, que representa 20 a 
25 por cento da produção de vinho da região Oeste; 

- Indústria extrativa e transformação de pedra; 

- Indústria transformadora, que representa 28 por cento do valor global do emprego concelhio, 
com especial destaque para a alimentar e para o fabrico de produtos metálicos (metalúrgicas e 
componentes auto);  

- Construção; 
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- Comércio e serviços de proximidade, nomeadamente o comércio por grosso, fruto do 
desenvolvimento das acessibilidades, da localização territorial privilegiada e das atividades 
industriais e agrícolas existentes;  

- Transportes e logística: atividades de transporte, armazenamento e distribuição, integrando a 
fileira de apoio logístico de cariz nacional e internacional, dada a centralidade/acessibilidade 
relativamente ao espaço económico nacional.” 

Salienta-se, que a indústria extrativa tem uma expressão muito significativa a nível do concelho de 

Alenquer e da região: representa mais de 30% do emprego e cerca de ½ do volume de negócios setorial 

registado na região Oeste. Predominam as pedreiras de calcário (a extração da areia é residual): britas 

a norte de Alenquer, britas em Atouguia, basalto no cabeço de Meca, britas na Saibreira, a norte do 

Camarnal, no Areeiro e a norte de Marés. 

No documento Azambuja 2025 – Uma Estratégia com um rio de oportunidades – Estratégia de 

Desenvolvimento 2025 e Plano de Ação 2030 (2011) é efetuada uma caracterização dos vários setores 

de atividade económica do concelho da Azambuja, referindo-se que: 

- “É um concelho inserido numa área agrícola com interesse estratégico, para a qual se identificam 
também tendências mais ou menos vincadas de afirmação progressiva do papel do comércio e 
serviços enquanto motores de criação de riqueza e de emprego. Por outro lado, a importância 
da base logística instalada na Azambuja coloca-lhe uma oportunidade específica relevante, no 
posicionamento face à tendência crescente de diminuição das fronteiras entre as atividades 
industriais e logísticas. 

- Na agricultura, as fileiras de produção agrícola e agropecuária têm um papel relevante na 
densificação da base empresarial do concelho, cuja potenciação exige que estas atividades 
possam ser agregadoras e alavancar não só o crescimento e modernização das atividades do 
sector primário (no território supra-municipal), mas também a evolução da agroindústria, tirando 
proveito da dinâmica da logística no concelho. Haverá que equacionar estratégias adequadas às 
características dos diferentes espaços agrícolas – regadio e sequeiro – aos quais se colocam 
desafios diferenciados. 

- Nas atividades comerciais e de serviços, a tendência que se identifica é a de um aumento da 
sua relevância na criação de riqueza, que tenderá a ser replicado nos territórios que integram, 
com a Azambuja, esta bacia territorial coerente, colocando-se como desafio a capacidade de 
garantir a conjugação mais vincada da tendência de convergência entre serviços às empresas e 
às famílias. Territórios que vierem a afirmar-se numa vertente efetivamente terciária tenderão a 
ser os que se afirmarem simultaneamente na prestação dos melhores serviços às dimensões 
“trabalhar” e “viver” do território, beneficiando de um mecanismo cumulativo de atratividade à 
fixação de novas atividades empresariais induzida pela atratividade que o território apresenta à 
fixação de pessoas (enquanto bacia de recursos humanos), atratividade essa que se baseia na 
diversidade da sua estrutura comercial, de serviços e de soluções de lazer.  

- Na indústria, a tendência vincada de aproximação à logística coloca à Azambuja uma 
especificidade, que se traduz numa oportunidade de tirar partido da base logística ali existente, 
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pela atratividade que exerce sobre atividades industriais cujo modelo competitivo passa cada vez 
mais por uma articulação muito próxima com a logística associada à respetiva atividade.” 

No Quadro 64 listam-se as principais atividades económicas presente nos concelhos e freguesias em 

análise. 

Quadro 64 – Principais atividades económicas nos concelhos e freguesias em estudo. 

CONCELHO 
FREGUESIA 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

ALENQUER Agricultura, indústria, comércio e turismo 

Cadafais1 Agricultura 

Alenquer (Santo Estêvão) 2 Agricultura, vitivinicultura, indústria, comércio e serviços 

Alenquer (Triana)2 Agricultura, indústria, comércio e serviços 

Carregado1 Agricultura, indústria, comércio e serviços 

Ota Agricultura, exploração florestal, indústria, comércio 

AZAMBUJA Agricultura, indústria, comércio e serviços 

Aveiras de Baixo Agricultura, indústria, comércio e serviços 

Azambuja Agricultura, vitivinicultura, suinicultura, indústria, comércio e serviços 

Vila Nova da Rainha Agricultura, indústria, comércio e serviços 

Fonte: História das Freguesias e Concelhos de Portugal Volumes 10 e 11, 2004. Nota: 1 – Atual União das freguesias de 

Carregado e Cadafais. 2 - Atual União das freguesias de (Santo Estêvão e Triana) 

 

Conforme se pode observar no Quadro 64 as principais atividades económicas da região continuam a 

ser atividades relacionadas com a agricultura e pecuária. 

No Quadro 65 apresentam-se os principais aspetos da estrutura do sector secundário nos concelhos 

em estudo, salientando-se o seguinte: 

- Nos concelhos de Alenquer e da Azambuja a maioria das empresas são do ramo do Comércio 

por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; 

- Nos concelhos em análise o segundo lugar é ocupado pelas empresas do ramo da Agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pescas; 

- As empresas do ramo das indústrias extrativas estão presentes somente no concelho de 

Alenquer; 

- As empresas dedicadas a Atividades administrativas e dos serviços de apoio, representam cerca 

de 13,7% e 12,8%, respetivamente nos concelhos de Alenquer e da Azambuja, do total das 

empresas sediadas nos referidos concelhos. 
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Quadro 65 – Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017. 

SETOR 
ALENQUER AZAMBUJA 

Nº % Nº % 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 609 14,5 293 16,1 

B - Indústrias extrativas 12 0,3 0 0,0 

C - Indústrias transformadoras 275 6,6 82 4,5 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 11 0,3 8 0,4 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos 

e despoluição 
2 0,0 5 0,3 

F - Construção 278 6,6 95 5,2 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos 
850 20,3 363 20,0 

H - Transportes e armazenagem 173 4,1 60 3,3 

I - Alojamento, restauração e similares 260 6,2 133 7,3 

J - Atividades de informação e de comunicação 50 1,2 19 1,0 

L - Atividades imobiliárias 126 3,0 36 2,0 

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 290 6,9 119 6,5 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 574 13,7 233 12,8 

P - Educação 132 3,2 72 4,0 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 218 5,2 116 6,4 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 87 2,1 42 2,3 

S - Outras atividades de serviços 241 5,8 143 7,9 

TOTAL 4188 100,0 1819 100,0 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2016, INE. 

Por último apresenta-se no Quadro 66 a análise SWOT do concelho da Azambuja elaborada no âmbito 

do Documento de Estratégia de Desenvolvimento 2025 e Plano de Ação 2030 (2011), onde se 

destacam as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do referido concelho. 
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Quadro 66 – Leitura do Município de Azambuja à luz das suas Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças (SWOT) 

 

 
Fonte: Azambuja 2025 – Uma Estratégia com um rio de oportunidades – Estratégia de Desenvolvimento 2025 e Plano de Ação 
2030, 2011.  
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6.10.4 Serviços Prestados à População / Equipamentos Coletivos 

6.10.4.1 Condições de Ensino 

Neste capítulo, irá apresentar-se uma breve análise aos níveis de escolaridade que os concelhos, em 

estudo, apresentam na atualidade, bem como, a análise a alguns indicadores de educação para os 

concelhos em estudo. 

No Quadro 67, apresenta-se a população residente, segundo o nível de ensino atingido nos concelhos 

em estudo. 

A percentagem da população residentes nos concelhos de Alenquer e da Azambuja que não possui 

nenhum nível de escolaridade é inferir a 1,5%, correspondendo a um total de 483 pessoas (Quadro 67). 

Cerca de metade da população residente nos concelhos de Alenquer e da Azambuja possui unicamente 

o ensino básico, sendo que 30% da população residente nos concelhos de Alenquer e da Azambuja 

possui o ensino secundário (Quadro 67). 

Os dois concelhos apresentam uma percentagem semelhante da população que atinge o grau de 

ensino superior, 17,5% no concelho de Alenquer e 17,2% na Azambuja. 

Quadro 67 – População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo 
etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal, nos concelhos em estudo. 

SEXO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

(SITUAÇÃO NO NÍVEL) 

LOCAL DE RESIDÊNCIA - CONCELHOS 

ALENQUER AZAMBUJA 

Nº % Nº % 

HM 

Total 19230 100 9026 100,0 

Nenhum nível de escolaridade 269 1,4 121 1,3 

Ensino básico 9600 49,9 4551 50,4 

Ensino básico - 1º ciclo 3373 17,5 1595 17,7 

Ensino básico - 2º ciclo 2255 11,7 1054 11,7 

Ensino básico - 3º ciclo 3972 20,7 1902 21,1 

Ensino secundário 5710 29,7 2670 29,6 

Ensino pós-secundário 284 1,5 136 1,5 

Ensino Superior 3367 17,5 1548 17,2 

Bacharelato 353 1,8 171 1,9 

Licenciatura 2559 13,3 1141 12,6 

Mestrado 394 2,0 204 2,3 

Doutoramento 61 0,3 32 0,4 

H 

Total 10392 100,0 4881 100,0 

Nenhum nível de escolaridade 159 1,5 68 1,4 

Ensino básico 5858 56,4 2728 55,9 

Ensino básico - 1º ciclo 1958 18,8 921 18,9 
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SEXO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

(SITUAÇÃO NO NÍVEL) 

LOCAL DE RESIDÊNCIA - CONCELHOS 

ALENQUER AZAMBUJA 

Nº % Nº % 

Ensino básico - 2º ciclo 1415 13,6 656 13,4 

Ensino básico - 3º ciclo 2485 23,9 1151 23,6 

Ensino secundário 2895 27,9 1382 28,3 

Ensino pós-secundário 146 1,4 71 1,5 

Ensino Superior 1334 12,8 632 12,9 

Bacharelato 183 1,8 80 1,6 

Licenciatura 958 9,2 455 9,3 

Mestrado 163 1,6 78 1,6 

Doutoramento 30 0,3 19 0,4 

M 

Total 8838 100,0 4145 100,0 

Nenhum nível de escolaridade 110 1,2 53 1,3 

Ensino básico 3742 42,3 1823 44,0 

Ensino básico - 1º ciclo 1415 16,0 674 16,3 

Ensino básico - 2º ciclo 840 9,5 398 9,6 

Ensino básico - 3º ciclo 1487 16,8 751 18,1 

Ensino secundário 2815 31,9 1288 31,1 

Ensino pós-secundário 138 1,6 65 1,6 

Ensino Superior 2033 23,0 916 22,1 

Bacharelato 170 1,9 91 2,2 

Licenciatura 1601 18,1 686 16,6 

Mestrado 231 2,6 126 3,0 

Doutoramento 31 0,4 13 0,3 

A percentagem de Mulheres que atinge o ensino superior é claramente superior ao nível de Homens 

que atinge o mesmo nível de ensino. Assim sendo, confirma-se claramente a mudança que tem vindo 

a ocorrer ao longo dos anos, em termos do acesso à educação pela mulher. 

No Quadro seguinte, são apresentados alguns indicadores de educação nos concelhos em estudo 

(2017/2018), disponibilizados pelo INE nos Anuários Estatísticos da Região Centro e da Região 

Alentejo (2018). 
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Quadro 68 – Indicadores de educação 2017/2018, nos Concelhos em estudo. 

CONCELHO 
TAXA BRUTA DE 

PRÉ-
ESCOLARIZAÇÃO6 

TAXA BRUTA DE 

ESCOLARIZAÇÃO 
TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA NO 

ENSINO BÁSICO 
TAXA DE TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO NO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

ENSINO 

BÁSICO 
ENSINO 

SECUNDÁRIO 
TOTAL7 

1º 

CICLO 
2º 

CICLO 
3º 

CICLO 
TOTAL8 

CURSOS 

GERAIS/ 
CIENTÍFICO-

HUMANÍSTICOS 

CURSOS 

VOCACIONAIS 

Alenquer 77,0 91,6 95,4 5,6 3,2 5,3 9,1 79,8 76,5 88,6 

Azambuja 108,1 112,6 92,8 5,4 1,6 6,7 9,4 86,3 83,3 94,2 

As taxas de pré-escolarização superiores a 100% no concelho da Azambuja, indicam que, todas as 

crianças residentes, com idades entre os 3 e 5 anos, estavam matriculadas neste ciclo de ensino. 

Os valores da Taxa bruta de escolarização do Ensino Básico9 superiores a 100% nos concelhos em 

estudo, com exceção do concelho de Alenquer, significa que frequentavam este ciclo, crianças com 

idades superiores aos 14 anos, o que pode revelar uma taxa de insucesso escolar muito elevada, mais 

acentuada no concelho da Azambuja. 

A taxa de retenção e desistência no Ensino Básico foi apenas muito ligeiramente superior no concelho 

de Alenquer onde cerca de 5,6% dos alunos do Ensino Básico registaram no ano letivo 2017/2018 

insucesso. 

Conforme se pode observar no Quadro 69 o número de Estabelecimentos de Educação é superior no 

concelho de Alenquer (total de 49 estabelecimentos) quando comparado com o concelho da Azambuja 

(29 Estabelecimentos de ensino). Somente no que diz respeito ao Ensino Secundário o n.º de 

estabelecimentos é igual nos dois concelhos. 

 

 

                                                      
6 Relação percentual entre o número de alunas/os matriculadas/os no ensino pré-escolar e a população total residente dos 3 aos 
5 anos. 

7 Taxa de retenção e desistência no ensino básico (total do básico) - Percentagem dos efetivos escolares que permanecem, por 

razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos), em relação à 

totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino. 

8 Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (total) - Este indicador incide sobre os alunos que nos 10º e 11º anos obtêm 

classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado ou em todas menos 

duas e os que concluem o 12º ano. 

9 Taxa bruta de escolarização - Ensino Básico - Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e 

a população total residente dos 6 aos 14 anos. 
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Quadro 69 – Estabelecimentos de educação/ensino por município segundo o nível de ensino ministrado e 
a natureza institucional, 2017/2018. 

 Educação pré-escolar 
Ensino básico 

Ensino secundário 

 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

 

Total Público Privado Total 

Com 
menos 
de 21 

alunas/os 

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado 

Alenquer 19 15 4 21 0 20 1 4 4 0 4 4 0 1 1 0 

Azambuja 11 6 5 10 0 10 0 3 3 0 4 4 0 1 1 0 

Os estabelecimentos de ensino público são em número superior aos estabelecimentos de ensino 

privado em todos os níveis escolares e nos dois concelhos em análise (Quadro 69). 

6.10.4.2  Condições de Saúde 

Ao nível de respostas na área da saúde no concelho de Alenquer, existem 6 Unidades de Cuidados 

de Saúde Personalizados, localizadas na união de freguesias de Alenquer, na união de freguesias de 

Abrigada e Cabanas de Torres, na união de freguesias de Carregado e Cadafais, na União de 

freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, na freguesia de Olhalvo e na freguesia de 

Carnota (Diagnóstico Social do concelho de Alenquer, 2016). 

A unidade de prestação de cuidados de saúde primários no concelho da Azambuja é parte integrante 

do ACES Estuário do Tejo e divide-se em Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), sendo constituída por uma equipa multidisciplinar. Esta 

garante a prestação de cuidados de saúde primários à população da sua área geográfica, 

desenvolvendo atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na 

doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. Esta unidade desenvolve ainda 

atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados. 

Apenas as freguesias de Vale do Paraíso e Vila Nova da Rainha não dispõem de instalações de 

unidades de cuidados de saúde primários (Diagnóstico Social do Concelho da Azambuja, 2018). 

No Quadro 70 seguinte são apresentados alguns indicadores de saúde por município mais recentes 

(2017/2018), disponibilizados pelo INE nos Anuários Estatísticos da Região Centro e da Região 

Alentejo (2018). 

Quadro 70 – Indicadores de saúde por município, 2018, nos concelhos em estudo. 

CONCELHO 

TAXA QUINQUENAL DE 

MORTALIDADE 

INFANTIL (2013/2017) 

(‰) POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA QUINQUENAL DE 

MORTALIDADE 

NEONATAL (2013/2017) 

(‰) POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA DA MÃE 

TAXA DE MORTALIDADE 

POR DOENÇAS DO 

APARELHO CIRCULATÓRIO

(‰) POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE MORTALIDADE 

POR TUMORES 

MALIGNOS 

(‰) POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

Alenquer  1,1  0,0  3,5  2,5 

Azambuja  2,5  1,3  3,8  2,6 

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Centro, 2018 e Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018. 
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Conforme se pode observar no Quadro 70 é no concelho da Azambuja que se verifica a maior taxa de 

mortalidade infantil, de mortalidade neonatal, de mortalidade por doenças do aparelho respiratório e 

por tumores malignos, relativamente ao concelho de Alenquer. 

6.10.4.3  Redes de Equipamentos Coletivos 

Relativamente a respostas existentes de apoio ao/à idoso/a no concelho de Alenquer, no que 

concerne à rede solidária, existem 6 instituições particulares de solidariedade social com diferentes 

respostas na área da anciania (Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca; Santa 

Casa da Misericórdia Alenquer; Santa Casa Mis. Aldeia Galega da Merceana; Centro Social Paroquial 

do Carregado; Centro Social Paroquial N.ª Sra. das Virtudes e Instituto Sãozinha).  

O concelho de Alenquer possui alguns equipamentos desportivos, nomeadamente Complexo 

Municipal Victor Santos (piscinas) e o pavilhão do Parque Urbano da Romeira. A mata do Areal situa-

se na freguesia de Triana, junto à EN9, é um espaço de grandes dimensões onde se pode praticar 

desporto já que dispõe de um circuito de manutenção com dois percursos. 

No concelho de Azambuja existem nove Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que 

prestam serviços na área da infância, terceira idade e deficiência: Associação Nossa Senhora do 

Paraíso, Casa do Povo de Manique do Intendente, Centro Social Paroquial de Alcoentre, Centro Social 

Paroquial de Aveiras de Baixo, Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima, Centro Social Paroquial 

de Azambuja, Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, CERCI “Flor da Vida” e Centro de Acolhimento 
Temporário Casa do Pombal “A Mãe” (Diagnóstico Social do Concelho da Azambuja, 2018). 

A CERCI “Flor da Vida”, não sendo uma IPSS, mas sim uma cooperativa, é a única instituição do 

Concelho que trabalha na área da deficiência. Abrange não só o concelho de Azambuja, mas também 

o de Alenquer, onde tem inclusivamente um Centro de Atividades Ocupacionais- CAO, em Olhalvo. 

Esta instituição disponibiliza atualmente duas unidades de residência, dois CAO’s, Valência 

Socioeducativa, Formação Profissional, Centro de Recursos para a Inclusão e Intervenção Precoce 

(faz parte das Equipas Locais de Intervenção Azambuja – Cartaxo - Arruda - Alenquer). O Centro de 

Acolhimento Temporário Casa do Pombal – A Mãe é uma instituição de acolhimento, com acordo para 

20 crianças até aos 12 anos. Excecionalmente, podem receber jovens com idade superior a 12 anos 

(Diagnóstico Social do Concelho da Azambuja, 2018). 

6.10.4.4 Habitação e Condições de Vida 

No Quadro 71, apresenta-se o número de alojamentos familiares clássicos nos concelhos em estudo. 

Considera-se como Alojamento familiar clássico, o local distinto e independente, constituído por uma 

divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de carácter permanente, ou numa parte 

distinta do edifício (do ponto de vista estrutural), que considerando a maneira como foi construído, 

reconstruído, ampliado ou transformado se destina a servir de habitação, normalmente, apenas de uma 
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família/agregado doméstico privado. Deve ter uma entrada independente que dê acesso (quer 

diretamente, quer através de um jardim ou um terreno) a uma via ou a uma passagem comum no 

interior do edifício (escada, corredor ou galeria, etc.). As divisões isoladas, manifestamente construídas, 

ampliadas ou transformadas para fazer parte do alojamento familiar clássico/fogo são consideradas 

como parte integrante do mesmo. 

Quadro 71 – Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica. 

CONCELHOS 

PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS DADOS 

TAXA DE 

VARIAÇÃO % 

MÉDIA  

HAB./FOGOS 

(2011) 

2001 2011 

N.º  N.º 

Alenquer 19174 23573 22,9 1,8 

Azambuja 9826 11937 21,5 0,9 

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2001 e 2011. 

Analisando a evolução ocorrida nos alojamentos clássicos (Quadro 71), constatamos um aumento no 

seu número a nível de todos os concelhos em estudo entre 2001 e 2011. 

A média de habitantes por fogos é de cerca de 1,8 no concelho de Alenquer, decrescendo esse valor 

para 0,8 hab./fogo no concelho da Azambuja. 

6.10.5 Acessibilidades 

Ao nível do concelho de Alenquer, dada a sua localização geográfica no espaço nacional, situando-

se a Norte do limite da Área Metropolitana de Lisboa (AML), e a sua proximidade à Autoestrada N.º 1, 

conferem-lhe atualmente boas condições de acessibilidade rodoviária, nomeadamente nas ligações 

longitudinais Norte/Sul à AML e à região Litoral Centro e Norte. Ao nível das ligações transversais, são 

asseguradas pela articulação entre a EN9 e a EN1, estabelecendo a ligação entre o IP1/A1 (Nó do 

Carregado) e o IC1/A8 (Torres Vedras). De entre as restantes ligações que servem o concelho, são 

ainda de referir as ligações secundárias servidas pela EN3 (Carregado/Azambuja), pela EN115, que 

atravessa longitudinalmente a zona poente do concelho, estabelecendo a ligação a Sobral de Monte 

Agraço e ao concelho do Cadaval e, ainda, pela antiga EN115-4, entre o Carregado e Arruda dos 

Vinhos. 

As principais ligações do concelho da Azambuja fazem-se em direção ao Cartaxo/ Santarém, e em 

direção ao Carregado/A1/Lisboa, pela EN3. As ligações ao norte do concelho são feitas 

fundamentalmente pela EN366. A Azambuja dispõe, igualmente, de boa acessibilidade ferroviária, 

fundamentalmente para a Área Metropolitana de Lisboa. 
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6.10.6 Saúde Humana 

6.10.6.1 Considerações Gerais 

A Saúde Ambiental (compreende os aspetos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são 

determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos do ambiente) está, 

tradicionalmente, concentrada em questões como o abastecimento de água e o saneamento, o controlo 

de poluição do ar, da água e sonora, a gestão de resíduos, a segurança química e alimentar, a proteção 

contra radiações, alterações climáticas, a qualidade da habitação e a saúde ocupacional. Há, no 

entanto, uma crescente consciencialização que uma abordagem mais ampla para os “determinantes” 
da saúde ambiental é benéfica para a saúde pública, definindo-a como "a arte e a ciência de prevenir 

doenças, prolongar a vida e promover a saúde através de os esforços organizados da sociedade ". 

6.10.6.2 Enquadramento Regional de Saúde 

De seguida apresentam-se as características gerais da população apresentadas no Perfil Local de 

Saúde (PeLS) do Agrupamento de Centros de Saúde (AceS) Estuário do Tejo (Azambuja e Alenquer). 

O perfil de saúde constitui-se como um instrumento de apoio à tomada de decisão técnica, 

politico/estratégica e organizacional, sendo uma ferramenta virada para a ação, no sentido da melhoria 

da saúde das populações e redução das desigualdades em saúde. Baseia-se na melhor evidência 

disponível e assenta em critérios de qualidade que lhe conferem rigor e robustez. 

6.10.6.2.1 Caracterização da População 

O AceS Estuário do Tejo abrange uma população residente de 251 057 habitantes, representando 

cerca de 6,9% da população da região (3 637 273 habitantes). No último período intercensitário (2001-

2011) a população do AceS Estuário do Tejo (12,9%) aumentou significativamente comparativamente 

ao aumento menos acentuado ocorrido na região (5,3%) e ao registado no Continente (1,8%) 

(Quadro 72). 

O índice de envelhecimento na AceS Estuário do Tejo (110,7) é inferior ao da região e ao Continente. 

A esperança de vida à nascença (77,9 anos para os homens; 83,6 anos para as mulheres) tem 

aumentado em ambos os sexos e é ligeiramente inferior à da região e do Continente (Quadro 72). 

A taxa bruta de natalidade na AceS Estuário do Tejo (9,3‰) diminuiu nos últimos anos, acompanhando 
a evolução da região e do Continente, mas inferior a ambos (ARS LVT, 2017). 
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Quadro 72 – População residente, Índices demográficos e esperança média de vida por local de 

residência. 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 
ANO 2016 

ÍNDICE DE 
ENVELHECIMENTO 

ANO 2016 

ÍNDICE DE 
DEPENDÊNCIA DE 

JOVENS, 
ANO 2016 

ÍNDICE DE 
DEPENDÊNCIA DE 

IDOSOS, ANO 
2016 

ESPERANÇA 
MÉDIA DE VIDA, 

TRIÉNIO 
2014-2016 

Continente 9 809 414 153,9 21,5 33,1 81,4 

ARS LVT 3 637 273 141,1 24,3 34,3 81,4 

AceS Estuário do Tejo 251 057 110,7 24,0 26,6 80,8 

Fonte: Perfil Local de Saúde, AceS Estuário do Tejo, 2017. 

6.10.6.2.2 Identificação dos Problemas de Saúde 

No Quadro 73 descrevem-se as Taxas de Mortalidade Padronizadas (TMP) médias anuais para o 

triénio 2012-2014. 

Quadro 73 – Taxa de Mortalidade Padronizada, TMP, (por 100000 habitantes) no Triénio 2012 – 2014. 

(Media Anual), na População Inferior a 75 Anos, ambos os sexos 

CAUSAS CONTINENTE ARS LVT 

ACES 

ESTUÁRIO 

DO TEJO 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 10,4 13,8 13,0 

Tumores malignos 137,0 142,6 129,6 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 0,9 0,5 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 14,4 15,3 14,0 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,6 9,5 10,2 

Doenças do aparelho circulatório 66,6 72,2 73,2 

Doenças do aparelho respiratório 19,4 18,2 16,4 

Doenças do aparelho digestivo 19,8 17,9 20,4 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 1,6 1,7 1,2 

Doenças do aparelho geniturinário 4,1 4,2 5,6 

Algumas afeções originadas no período perinatal 2,0 2,1 1,5 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 27,1 23,9 33,8 

Causas externas 25,6 24,1 22,5 

Fonte: Perfil Local de Saúde, AceS Estuário do Tejo, 2017 

Nas idades inferiores a 75 anos e no triénio 2012-2014, na AceS Estuário do Tejo os tumores malignos 

foram as causas mais frequentes das mortes, seguido das doenças de aparelho circulatório, à 

semelhança do verificado na Região de Lisboa e Vale do Tejo e Continente. 

O Quadro 74 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde 

Primários (ordem decrescente) no Continente, Região de Lisboa e Vale do Tejo e AceS Estuário do 

Tejo. 
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Quadro 74 – Percentagem de inscritos por diagnóstico ativo em dezembro de 2016. 

DIAGNÓSTICO CONTINENTE ARS LVT 
ACES ESTUÁRIO 

DO TEJO 

Abuso do Tabaco 10,4 9,2 7,8 

Excesso de Peso 6,4 6,2 5,6 

Abuso crónico do álcool 1,4 1,1 0,9 

Abuso de drogas 0,5 0,4 0,2 

Fonte: Perfil Local de Saúde, AceS Estuário do Tejo, 2017 

Conforme se pode observar no Quadro anterior na AceS Estuário do Tejo, os diagnósticos ativos mais 

registados dos inscritos nos Cuidados de Saúde Primários foram o abuso de tabaco e excesso de peso. 

6.10.6.2.3 Cuidados Hospitalares Existentes na Área de Influência 

A capacidade de resposta dos serviços de saúde à população pode avaliar-se tendo em conta fatores 

como o tipo e número de equipamentos de saúde, o número de profissionais de saúde e o número de 

consultas médicas registadas ao nível dos centros de saúde. 

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA, o Agrupamento de Centros de Saúde Estuário do Tejo, 

criado pela Portaria n.º 394-B/2012, de 29 de novembro, tem como zona de influência a área 

correspondente aos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca 

de Xira, abrangendo uma área geográfica de 1482,68 km2. 

O ACES Estuário do Tejo dá resposta a 229.726 utentes inscritos frequentadores, dos quais, cerca de 

15% não tem médico de família, e compreende as seguintes unidades funcionais: 

- 8 Unidades de Saúde Familiar (USF); 

- 20 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP); 

- 5 Unidades de Cuidados na comunidade (UCC); 

- 1 Unidade de Saúde Pública (USP); 

- 1 Unidade de Recursos Assistenciais partilhados (URAP); 

- 1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP). 

No concelho de Alenquer existem os seguintes Centros de Saúde Primários, de acordo com a 

informação disponibilizada no site https://www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/: 

- Centro de Saúde Alenquer; 
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- Atendimento Complementar Alenquer (CS Alenquer); 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer - Polo de Santana da Carnota; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer - Polo de Olhalvo; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer - Polo da Abrigada; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer - Polo de Merceana; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Alenquer - Polo do Carregado; 

- Unidade de Cuidados na Comunidade Alenquer; 

- URAP - Unidade de Medicina Dentária de Alenquer (ACES Estuário do Tejo). 

Na zona de implantação do Projeto, o Hospital mais próximo é o Hospital de Vila Franca de Xira, que 

fica a cerca de 14 km da área de implantação do Projeto. 

Nos Quadros seguintes apresenta-se a caraterização, em termos de profissionais de saúde existentes 

no concelho, na sub-região e na região onde será instalada a Central Fotovoltaica da Cerca. 

Na região Centro, na sub-região do Oeste e no concelho de Alenquer e na região Alentejo, na sub-

região Lezíria do Tejo e no concelho da Azambuja existem mais enfermeiras/os do que médicos. Cerca 

de 9,3 % dos médicos existentes na sub-região do Oeste encontram-se a exercer as suas funções no 

concelho de Alenquer. 

Quadro 75 - Enfermeiras/os (N.º) por Local de trabalho (NUTS - 2013) e Sexo; Anual 

Local de trabalho (NUTS - 2013) (1) 

Enfermeiras/os (N.º) por Local de trabalho (NUTS 
- 2013) e Sexo; Anual 

Período de referência dos dados (2)  

2019 

Sexo 
HM 

N.º  

Centro 16645 

Oeste 1260 

Alenquer 87 

Alentejo 4778 

Lezíria do Tejo 1305 

Azambuja 36 

(1) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II ocorreu 

apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa". 
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(2) Em 2017, a Ordem dos Enfermeiros disponibilizou a plataforma online "Balcão Único" para registo desmaterializado dos 

dados pelos seus associados e lançou diversas campanhas de sensibilização para a atualização dos dados, nomeadamente dos 

dados relativos ao local de trabalho, de que resultaram diferenças relevantes no número de enfermeiros de alguns municípios e 

NUTS III em relação a 2016. 

Quadro 76 - Médicas/os (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Tipo de médico. 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência (NUTS 

- 2013) (1) 

Médicas/os (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Tipo de médico; 
Anual 
Sexo 
HM 

Tipo de médico 
Total Especialistas Não especialistas 

N.º  N.º  N.º  

2019 

Centro 11220 6768 4452 

Oeste 779 462 317 

Alenquer 73 39 34 

Alentejo 2199 1293 906 

Lezíria do Tejo 631 402 229 

Azambuja 21 16 5 

Nota(s): (1) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II 

ocorreu apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa". 

Quadro 77 - Consultas médicas nos estabelecimentos de saúde por habitante (N.º) por Localização 
geográfica. 

Localização geográfica 
(NUTS - 2002) 

Consultas médicas nos estabelecimentos de saúde por habitante 
(N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual (1)  

Período de referência dos dados 
2012 
N.º  

Centro 4,4 

Oeste 3,5 

Alenquer 1,6 

Alentejo 4,2 

Lezíria do Tejo --- 

Azambuja 2,3 

Nota(s): (1) Os dados da população residente utilizados no cálculo dos indicadores para 2011 têm por base os valores revistos 

na sequência da divulgação da nova série de estimativas com base nos resultados definitivos dos Censos 2011, pelo que não 

são diretamente comparáveis com os dos anos anteriores. 

Conforme se pode observar no Quadro 77 o número de consultas médicas nos estabelecimentos de 

saúde por habitante nos concelhos de Alenquer e da Azambuja é menor do que o número de consultas 

na região onde se encontra inserido. O facto de existirem menos consultas por habitante nestes 

concelhos poderá ser devido ao menor índice de envelhecimento do concelho de Alenquer quando 

comparado ao da sub-região do Oeste. 
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6.10.6.2.4 Equipamentos que Acolhem Grupos de Risco 

Por último, considerou-se relevante analisar questões como, equipamentos que acolhem grupos de 

risco. 

Tendo por base o levantamento mais detalhado dos diferentes usos do edificado da envolvente das 

intervenções foi possível identificar os equipamentos que acolhem grupos de risco, a saber, crianças, 

idosos, grávidas, doentes crónicos - doenças respiratórias, situados nas povoações mais próximas da 

área de intervenção do projeto (Quadro 78). Nesse âmbito, incluem-se edifícios que funcionam como 

creches, infantários, escolas, centros de saúde, clínicas na área da saúde, hospitais e bombeiros. 

Quadro 78 – Equipamentos que acolhem grupos de risco identificados na envolvente do projeto. 
LOCALIZAÇÃO 

TIPOLOGIA TIPO DE 
UTILIZAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
DISTÂNCIA À 
ÁREA MAIS 
PRÓXIMA CONCELHO FREGUESIA 

Alenquer 

União das 
freguesias de 

Alenquer (Santo 
Estêvão e Triana 

Recinto Escolar Escola Básica Escola Básica de Cheganças 1,8 km (C3) 

Recinto Escolar Escola 
Secundária 

Escola Secundária Damião de 
Goes 2,3 km (C3) 

Recinto Escolar Escola Escola EB1 de Alenquer 2,8 km (C3) 

Equipamento 
Hospitalar 

UCSP Unidade de Cuidados Saúde 
Personalizados de Alenquer 

2,0 km (C3) 

Equipamento 
Desportivo 

Campo de 
Ténis Clube de Ténis de Alenquer 1,9 km (C3) 

Equipamento 
Desportivo 

Campo de 
Futebol 

Campo de futebol de Alenquer 2,5 km (C3) 

Equipamento 
Desportivo Piscina 

Complexo Municipal Victor 
Santos 2,0 km (C3) 

Equipamento 
Desportivo 

Recinto 
Desportivo 

Recinto Desportivo de 
Paredes 

2,4 km (C3) 

Equipamento 
Desportivo 

Parque de 
Jogos 

Parque de Jogos de Casais 
Novos 2,0 km (C3) 

Equipamento de 
Emergência 

Bombeiros Bombeiros Voluntários de 
Alenquer 

2,7 km (C3) 

União das 
freguesias de 
Carregado e 

Cadafais 

Recinto Escolar 
Centro 
Escolar Centro Escolar do Carregado 3,1 km (C3) 

Equipamento 
Hospitalar 

Centro de 
Saúde 

Extensão de Saúde do 
Carregado 

3,8 km (C3) 

Ota 

Equipamento 
Desportivo 

Campo de 
Futebol Campo de Futebol da Ota 3,6 km (C2) 

Equipamento 
Desportivo 

Recinto 
Desportivo 

Centro Social e Recreativo e 
Desportivo da Ota 3,2 km (C2) 

Recinto Escolar 
Escola 

Primária Escola Primária da Ota 3,4 km (C2) 

Azambuja Azambuja 

Recinto Escolar Escola Básica Escola Básica 1, 2 e 3 de 
Azambuja 4,4 km (C1) 

Recinto Escolar 
Escola 

Secundária 
Escola Secundária de 

Azambuja 4,4 km (C1) 

Equipamento 
Hospitalar 

Centro de 
Saúde Centro de Saúde de Azambuja 4,3 km (C1) 

Equipamento de 
Emergência Bombeiros 

Bombeiros Voluntários de 
Azambuja 4,3 km (C1) 

Equipamento 
Desportivo 

Recinto 
Desportivo 

Estádio Municipal de 
Azambuja 4,5 km (C1) 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPOLOGIA TIPO DE 

UTILIZAÇÃO OBSERVAÇÃO 
DISTÂNCIA À 
ÁREA MAIS 
PRÓXIMA CONCELHO FREGUESIA 

Equipamento 
Desportivo 

Recinto 
Desportivo Grupo Desportivo Azambuja 4,1 km (C1) 

6.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

No presente capítulo pretende-se compilar, de forma organizada e sistemática, o conjunto de 

informação relevante no domínio do planeamento e ordenamento do território para a área onde se irá 

desenvolver o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, no sentido de avaliar a conformidade do projeto 

com instrumentos de gestão territorial e identificar os principais elementos 

condicionadores/orientadores à prossecução do mesmo. 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, ao desenvolver as bases da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo estabelece regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, 

intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de 

elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

Importa também referir a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, Lei de Bases do Ambiente, que estabelece, 

no n.º 1 do artigo 16.º, que “constituem instrumentos de planeamento no âmbito da política de ambiente 
e do desenvolvimento sustentável, as estratégias, os programas e os planos de âmbito nacional, 

regional, local ou setorial, que fixam orientações, objetivos, medidas e ações, metas e indicadores e 

que determinam as entidades responsáveis pela sua execução e os financiamentos adequados.” 

Face ao mencionado anteriormente, os instrumentos de gestão e planeamento têm a função de regular 

o uso, ocupação e transformação do território, pelo que devem ser entendidos como ferramentas 

importantes, quer para a compatibilização do uso do solo, quer para a preservação dos recursos 

(naturais e humanos). 

Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar a análise da compatibilidade do projeto com 

as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão territorial em vigor, quer em 

termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

Refere-se igualmente que é apresentada informação relativa aos diplomas legais de abrangência 

nacional e sectorial que apesar de não imporem obrigações diretas a entidades privadas, considera-se 

que os seus conteúdos estratégicos ou programáticos podem enquadrar ainda assim justificações de 

investimentos que não se refletem ainda nos instrumentos de gestão territorial locais, e 

consequentemente podem auxiliar na perceção de eventuais impactes. 

Os Planos de âmbito nacional, regional ou sectorial são essencialmente instrumentos de cariz 

eminentemente estratégico e programático, que vinculam diretamente apenas as entidades públicas, 

obrigando-as a transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares, 

designadamente os Planos Diretores Municipais. Tratando-se de Planos desprovidos de eficácia 
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plurisubjetiva, que vinculam apenas entidades públicas, não se justifica analisar a compatibilidade do 

Projeto com o respetivo Plano. 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será efetuada 

fundamentalmente com base nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal que se encontram 

atualmente em vigor, em cada um dos concelhos onde se insere o projeto em estudo.  

Apresenta-se no Quadro 2 os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor no território dos concelhos 

em estudo. 

6.11.1 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Nacional 

6.11.1.1 Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância 

para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na 

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação 

com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, e foi revisto e 

revogado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro. 

A área de estudo para a implementação da Central Fotovoltaica da Cerca insere-se na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo. Para esta região o PNPOT refere que a Área Metropolitana de Lisboa é “um 

território marcadamente ocupado por áreas edificadas (cerca de 1/3 em 2010), enquanto no Oeste e 

Vale do Tejo (OVT), que congrega as sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, cerca de 

80% do território é ocupado por áreas florestais e áreas agrícolas, sendo que as áreas edificadas 

ocupam 10%. Entre 2007 e 2010 a variação mais significativa correspondeu a uma redução das áreas 

agrícolas, florestais e silvestres em oposição ao aumento na classe das áreas edificadas, que cresceu 

em todas as sub-regiões, mas com maior expressividade no Oeste. As áreas agrícolas diminuíram 

sobretudo na Lezíria do Tejo e Oeste e as áreas florestais registaram uma diminuição mais acentuada 

no Oeste e no Médio Tejo. 

As alterações climáticas surgem na atualidade como a principal ameaça ambiental, social e económica. 

A Região pretende apoiar o seu crescimento em princípios condizentes com uma economia competitiva 

e de baixo carbono assumindo trajetórias de redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE), com particular relevância no setor da energia, dos transportes, dos resíduos e setor industrial / 

empresarial, a par da manutenção de usos do solo conducentes ao sequestro de CO2, bem como na 

adoção das melhores práticas no que respeita à melhoria da eficiência energética, nos seus múltiplos 

setores, edifícios e espaço público, transportes e mobilidade, atividades económicas e 
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habitação/residencial. Ainda em matéria de alterações climáticas, e em particular na dimensão da 

adaptação, será de destacar o envolvimento de um grande número de municípios na elaboração de 

estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, em projetos como o ClimAdaPT.Local, 

bem como no Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, com a identificação de medidas focadas na 

melhoria do desempenho ao nível do consumo energético. 

No OVT destacam-se os seguintes traços essenciais relativamente à estrutura económica: 

- Sobressai o peso do VAB no setor primário, bastante superior à média do país, responsável por 
cerca de 10% do VAB regional. Esta posição relevante da atividade agrícola resulta, sobretudo, 
da produtividade económica dos sistemas de produção do Oeste, onde se pratica uma agricultura 
mais intensiva (fruta e hortícolas), e dos níveis de produtividade das explorações agrícolas da 
Lezíria do Tejo, onde predominam propriedades de maior dimensão, coexistindo uma expressiva 
implementação agroindustrial onde o tomate para a indústria é exemplo. O Oeste possui ainda 
uma das maiores concentrações de pecuária sem terra. Destes factos decorrem, por um lado, a 
necessidade de preservar os solos agrícolas da pressão da urbanização - residencial, turística e 
empresarial - e, por outro, importantes problemas de natureza ambiental. 

- Em termos de atividade industrial, será de registar o peso na geração de emprego, semelhante 
ao do comércio por grosso e a retalho (entre os 20% e os 25%, em 2014). Todavia ao nível do 
VAB, apesar de manter um peso semelhante, perde importância face a outros setores – Energia 
e atividades terciárias, por exemplo. 

- Destaca-se ainda o VAB das empresas associadas às atividades da Energia, refletindo a 
importância ao nível da produção a partir de fontes renováveis (hídrica e eólica), a que 
corresponde uma proporção de pessoal ao serviço bastante reduzida. 

- Relativamente ao alojamento turístico, o OVT registou entre 2009 e 2014 um acréscimo na 
capacidade nos estabelecimentos hoteleiros, sobretudo no Médio Tejo, este muito associado à 
dinâmica turística de Fátima. Os hotéis são a tipologia turística dominante, destacando-se, 
igualmente no Oeste, os apartamentos turísticos. 

- Desde 2013 destaca-se o incremento na taxa de natalidade das empresas no Oeste e na Lezíria, 
relacionada, essencialmente, com o empreendedorismo no setor da agricultura, pescas, 
florestas, caça e produção animal que, em 2013, concentrou 37% das empresas nascidas no 
Oeste. 

O território da RLVT encontra-se exposto a um leque muito amplo de perigos naturais, tecnológicos e 

ambientais, alguns com elevado potencial destruidor (e.g., sismos, cheias rápidas, fenómenos de 

erosão costeira, acidentes industriais), sendo de sublinhar a localização de infraestruturas estratégicas 

em áreas de perigosidade moderada ou elevada. A utilização de combustíveis mais limpos, recurso a 

tecnologias menos poluentes e maior sensibilidade para a aplicação de medidas de redução de 

emissões, em particular nos setores do tráfego rodoviário, produção de eletricidade e indústria e 

construção, contribuíram para a redução das concentrações de vários poluentes no ar ambiente. 

Persistem ainda algumas situações de concentrações elevadas dos poluentes PM10 e NO2, sobretudo 

na proximidade às principais vias de tráfego da cidade de Lisboa e, para PM10, também na envolvente 

próxima de zonas industriais.” (DGT, 2018) 
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No PNPOT foram identificados 5 grandes Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas 

de base territorial) a que a política de ordenamento do território deverá dar resposta nas próximas 

décadas: 

D1 - Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

1.1. Valorizar o capital natural 

1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

1.3. Aumentar a resiliência socio ecológica 

D2 - Promover um sistema urbano policêntrico 

2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e de 

competitividade externa 

2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna 

2.3. Promover a qualidade urbana 

D3 - Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços de 

interesse geral 

3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de 

globalização 

3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço  

D4 - Reforçar a conetividade interna e externa 

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

4.3. Dinamizar as redes digitais 

D5 - Promover a governança territorial 

5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 

5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

5.3. Aumentar a Cultura Territorial 

O presente projeto poder-se-á enquadrar no ponto 4.1 - otimizar as infraestruturas ambientais e a 

conetividade ecológica. Neste ponto o PNPOT refere que: 

“A transição energética permitirá a descentralização da produção e a centralização dos fluxos de 

energia, pois as redes elétricas serão a interface entre a produção e os consumidores, tornando 

possível integrar novas fontes de energias e melhorar a eficiência energética. Isto exige a adaptação e 

o desenvolvimento das redes elétricas. Por um lado, para permitir acolher novos meios de produção 

local de eletricidade e, por outro, para desenvolver capacidades de interconexão com as regiões e os 

países vizinhos. Assim, criam-se condições para alargar a geografia da produção e do consumo de 

energia, conectando diferentes regiões e permitindo diluir desigualdades territoriais. O desenvolvimento 

das capacidades de interconexão alarga o perímetro geográfico de difusão das energias renováveis 

entre os países europeus e permite mitigar a intermitência da produção. Isto representa uma abertura 

dos mercados e cria novas oportunidades para o desenvolvimento dos vários territórios”. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

234 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca enquadra-se igualmente num dos 10 compromissos do 

PNPOT para o território, compromissos estes que traduzem as ideias fortes das apostas de política 

pública para a valorização do território e para o reforço das abordagens integradas de base territorial. 

O 4.º compromisso relativo a “Descarbonizar acelerando a transição energética e material”, define 

a necessidade de “Incentivar a produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis, 

destacando-se a energia solar, aumentando a eletrificação do País e encerrando a produção de 

energia a partir do carvão.” 

O projeto do Central Fotovoltaica da Cerca irá contribuir para um aumento da produção de energia local 

de energia renovável. 

6.11.1.2 Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) foi publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, alterado 

pela Declaração de retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99 de 26 de julho e pelo 

Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de agosto e redefine o regime jurídico da rede nacional de estradas e 

agrupa-as em: Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais – IP), Rede Rodoviária 

Complementar (Itinerários Complementares – IC, Estradas Nacionais – EN), Rede Nacional de 

Autoestradas e Estradas Regionais. 

Com este plano pretendeu-se contribuir para a melhoria das acessibilidades em alguns concelhos, de 

modo a permitir a correção de assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento socioeconómico 

do nosso país. 

Este Plano institui a figura das estradas regionais (ER) que garantem as ligações com interesse 

supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional, assegurando uma ou mais das seguintes 

funções: desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e outras de interesse turístico; 

ligação entre agrupamentos de concelhos constituído unidades territoriais; continuidade de estradas 

regionais nas mesmas condições de circulação e segurança. 

Uma vez que a Áreas C1 encontra-se adjacente à EN3, que corresponde a uma das categorias de 

estradas abrangidas pelo Plano Rodoviário Nacional, o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca terá 

em consideração a respetiva servidão associada (Figura 94). 
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Figura 94 – Enquadramento da Central Fotovoltaica da Cerca no Plano Rodoviário Nacional.  

6.11.1.3 Plano Nacional da Água (PNA) 

Um primeiro Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril. 

Este plano, elaborado no quadro legal definido pelo Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 166/97, de 2 de julho, e pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, visava a 

implementação de uma gestão equilibrada e racional dos recursos hídricos, que sempre foi assumida 

como uma das prioridades políticas da configuração ministerial em matéria de ambiente e ordenamento 

do território. Precedendo a sua aprovação, o Governo começou por aprovar os planos de bacia 

hidrográfica dos principais rios internacionais (Minho, Douro, Tejo e Guadiana) e depois os planos de 

bacia hidrográfica dos demais rios (Lima, Cávado, Ave, Leça, Vouga, Mondego, Lis, Sado, Mira, 

Ribeiras do Algarve e ribeiras do Oeste), todos eles elaborados dentro do mesmo quadro. 
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O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro veio revogar o Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril. 

Tendo como referência os princípios e os objetivos consagrados na Lei Água, o novo PNA pretende 

definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar em particular pelos planos 

de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e os programas de medidas que 

lhes estão associados. Esta revisão reflete, igualmente, as grandes linhas prospetivas daquela política 

para o período 2022-2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da Diretiva-Quadro da Água. 

O PNA pretende, deste modo, ser um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas 

de gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos hídricos 

e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do desenvolvimento 

socioeconómico nacional. 

Assim, a gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais: a proteção e a requalificação 

do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas 

que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de água; a promoção do uso sustentável, 

equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a afetação aos vários tipos de usos, tendo em 

conta o seu valor económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

e o aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros fenómenos 

meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas. 

São, assim, objetivos estratégicos da política de gestão da água proteger o ambiente aquático contra 

os danos causados pelas emissões poluentes, restaurar o funcionamento dos sistemas naturais e 

combater a perda de biodiversidade e, ao mesmo tempo, assegurar o fornecimento de água de 

qualidade às populações e às atividades económicas, protegendo-as dos fenómenos hidrológicos 

extremos, com as cheias e as secas. 

Estes objetivos encontram-se articulados com os objetivos fundamentais definidos no âmbito do Plano 

de Bacia Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste onde se prevê a proteção e a gestão equilibrada dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, considerando a sua harmonização com o desenvolvimento 

regional e sectorial, através da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos. 

No PNA (Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro) refere-se ainda que “no tocante ao setor 

energético, releva para efeitos do PNA a necessidade da adoção de medidas destinadas a mitigar os 

efeitos que teve sobre os cursos de água a implementação do plano de ação para as energias 

renováveis. Este plano assenta, em significativa medida, no aproveitamento do potencial hidroelétrico 

dos nossos rios, seja pelo seu valor próprio, seja pela complementaridade positiva que apresenta, com 

a sua elevada disponibilidade, para a componente eólica das renováveis. Este aproveitamento não é, 

no entanto, isento de problemas, pois as barragens contribuem fortemente para a desregulação 

hidrológica e a artificialização do regime de caudais dos rios, a segmentação de habitats e para a 

criação de barreiras ao trânsito de sedimentos e a erosão costeira que lhe está associada.” 

O presente projeto fotovoltaico não contribui para a desregulação hidrológica, assegurando a 

continuidade da drenagem natural existente no local de implantação do projeto. 
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6.11.2 Programas Sectoriais 

6.11.2.1 Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) constitui o quadro de ação comunitária no domínio da política da 

água e foi publicada pela Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro. A Lei da Água (LA) (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-

Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), transpõe para a legislação nacional a DQA. 

A DQA/LA tem por objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção das águas superficiais 

interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que: 

- Evite a degradação, proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente associados; 

- Promova um consumo de água sustentável; 

- Reforce e melhore o ambiente aquático através da redução gradual ou a cessação de 

descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

- Assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas; 

- Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas; 

- Garanta, em quantidade suficiente, água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade, 

visando uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

- Proteja as águas marinhas e contribua para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na 

Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os 

que se destinam à prevenção e eliminação da poluição em ambiente marinho. 

A LA refere, no seu Artigo 23.º que, “cabe ao Estado, através da autoridade nacional da água, instituir 

um sistema de planeamento integrado das águas adaptado às características próprias das bacias e 

das regiões hidrográficas”. O Artigo 24.º estabelece que “o planeamento das águas visa fundamentar 

e orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas 

disponibilidades”, de forma a garantir a sua utilização sustentável, proporcionar critérios de afetação 
aos vários tipos de usos pretendidos e fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos 

ao estado das águas. 

Assim, o planeamento e gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 anos, sendo que os primeiros 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), elaborados no âmbito do referido quadro legal 

estiveram vigentes até ao final do ano de 2015 (1º Ciclo). 
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A revisão dos Planos do 2º ciclo de planeamento foi concluída durante o ano de 2016 e os Planos de 

Região Hidrográfica de Portugal Continental foram aprovados pela Resolução de Conselho de 

Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro (retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 

22-B/2016, de 18 de novembro). 

O Despacho n.º 11955/2018, 2.ª série, de 12 de dezembro, determinou que, deve a APA assegurar a 

revisão dos PGRH referentes ao 2.º ciclo de planeamento da DQA num prazo de 36 meses a contar da 

data da sua publicação. Neste sentido, os PGRH atualmente em vigor para o período 2016-2021, 

referentes ao 2.º ciclo de planeamento, começam a ser revistos pelo menos três anos antes do início 

do período a que se refere o 3.º ciclo (2022-2027). 

A rede hidrográfica da área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Tejo e Ribeiras do Oeste. 

De acordo com o Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, foram definidos os 

seguintes objetivos estratégicos (OE) para a RH5: 

 OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da água; 
 OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 
 OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 
 OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 
 OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 
 OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 
 OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 
 OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais; 
 OE9 - Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 

O projeto não provoca a erosão do solo e permite assegurar a continuidade da drenagem natural 

existente no local de implantação do projeto, assim como foram definidas medidas para evitar a 

contaminação dos recursos hídricos. Todas estas medidas vão ao encontro dos objetivos do PGBH de 

proteger a qualidade das massas de água superficiais e subterrâneas. 

6.11.2.2 Plano de Gestão de Riscos de Inundação 

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações 

(DAGRI), integra uma nova abordagem de avaliação de inundações e de gestão dos riscos associados, 

visando reduzir as consequências nefastas associadas às inundações para a saúde humana, o 

ambiente, o património cultural e as atividades económicas, na União Europeia.  

A DAGRI, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, 

define o procedimento associado aos ciclos de planeamento e avaliação de risco de inundações, 

estabelecendo no Artigo 4.º a necessidade de ser realizada a Avaliação Preliminar dos Riscos de 

Inundações (APRI) e assim identificadas as Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação 

(ARPSI), bem como, no artigo 6.º, a elaboração de cartas de zonas inundáveis e de cartas de riscos 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

239 

de inundações relativas às zonas identificadas e, no artigo 7.º, a elaboração dos respetivos planos de 

gestão dos riscos de inundações. Segundo o ponto 1 do artigo 14.º da mesma diretiva, as ARPSI 

identificadas no 1.º ciclo foram atualizadas até 22 de dezembro de 2018 e seguidamente de seis em 

seis anos. 

A primeira fase do 1.º ciclo da aplicação da diretiva, ou seja, a identificação de zonas críticas, 

entendidas como ARPSI, foi concluída em novembro de 2013, sendo as respetivas cartas de zonas 

inundáveis e cartas de riscos de inundações concluídas em 2015 (segunda fase). Os Planos de Gestão 

dos Riscos de Inundações (PGRI), organizados por Região Hidrográfica (RH), foram aprovados em 

2016 através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, retificada e 

republicada através da Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 novembro (terceira fase). 

Em cumprimento do ponto 1, do artigo 14.º da Diretiva n.º 2007/60/CE, no qual se prevê a avaliação 

integral das ARPSI para Portugal Continental até dezembro de 2018, deu-se início em 2018 ao 2.º ciclo 

de implementação da diretiva (ciclo de 2018 a 2022). 

O âmbito de aplicação da Diretiva n.º 2007/60/CE define como inundação “cobertura temporária por 
água de uma terra normalmente não coberta por água. Inclui as cheias ocasionadas pelos rios, pelas 

torrentes de montanha e pelos cursos de água efémeros mediterrânicos, e as inundações ocasionadas 

pelo mar nas zonas costeiras, e pode excluir as inundações com origem em redes de esgotos.”  

Neste sentido, as inundações a considerar no âmbito da DAGRI são aquelas que pelos seus efeitos 

negativos podem provocar a perda de vidas, a deslocação de populações, danos no ambiente e no 

património cultural, ser prejudiciais para a saúde humana, comprometer o desenvolvimento económico 

e prejudicar todas as atividades da comunidade. 

De acordo com a informação constante no Plano de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 

a avaliação das Áreas de Risco Potencial de Inundação (ARPSI) conduziu à identificação das Áreas 

indicadas na Figura 95 (APA, 2019). Conforme se pode observar na Figura 95, a área de implantação 

da Central Fotovoltaica da Cerca encontra-se fora das áreas consideradas críticas para inundações. 
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Figura 95 – Enquadramento das áreas em analise (assinaladas a amarelo na Figura) no mapa das Áreas 

de Risco Potencial Significativo de Inundação para a RH5. 

6.11.3 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Regional 

6.11.3.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) foi publicado na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto, e retificado através do Declaração 

de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 de Outubro, pretendendo-se com o mesmo definir a estratégia 

regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, constituindo o 

Central Fotovoltaica da Cerca 
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quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos 

municipais. 

A “Existência de recursos no domínio das energias renováveis, designadamente eólicas, solar, ondas 

e biocombustíveis, e políticas nacionais energéticas favoráveis ao aproveitamento das energias 

endógenas,” é indicada no PROTOVT como uma oportunidade. 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca insere-se em duas Unidades Territoriais do PROTOVT 

Oeste Florestal e Eixo Ribeirinho Azambuja/Santarém. 

Oeste Florestal: “Trata-se da Unidade Territorial que integra parte dos concelhos de Alenquer, 

Azambuja, Rio Maior e Santarém. Caracteriza-se por um relevo ondulado ocupado com povoamentos 

florestais de eucalipto e pinheiro bravo associados à função de produção florestal (o que lhe confere 

elevado potencial de biomassa). Pontualmente, surgem alguns olivais, vinhas e zonas de agricultura 

em baixa aluvionar. A edificação é essencialmente dispersa, sendo de salientar a presença de algumas 

áreas afetas a indústrias, comércio ou logística. Esta Unidade Territorial integra a atual infraestrutura 

aeroportuária da Ota. No sistema urbano interno destacam-se Rio Maior a Norte, e, Alenquer, e 

Alcoentre a Sul. No exterior, Azambuja e Alcanena também exercem alguma polarização sobre a 

unidade. Nesta Unidade Territorial ocorre uma forte ligação transversal entre o Oeste e o Vale do Tejo 

potenciada pelo cruzamento da A15 com a EN1 (atual IC2). Em especial na parte Norte da unidade 

regista-se uma concentração de pecuária intensiva e de grandes unidades de extração de calcário. 

Quanto aos recursos hídricos, são vários os cursos de água que atravessam ou partem desta unidade 

em direção à bacia do Rio Tejo, destacando-se, entre outros, os rios Maior e Alviela. Em termos de 

recursos subterrâneos, a unidade é servida pelo aquífero Ota–Alenquer. Em termos de recursos 

geológicos, nos concelhos de Alenquer e Rio Maior, exploram-se calcários para produção de agregados 

que se destinam fundamentalmente à construção civil e obras públicas. Em Alenquer são ainda 

explorados calcários destinados ao fabrico de calçada portuguesa em pedreiras de pequena dimensão. 

Localizadas a 3 km da cidade de Rio Maior, junto à EN1, encontram-se as únicas salinas de sal-gema 

existentes em Portugal, cujo sal provém de uma mina de sal-gema, extensa e profunda que é 

atravessada por uma corrente de água subterrânea. Importa relevar o Canhão Cársico da Ota local que 

se destaca pela sua importância em termos, geológicos, florísticos e faunísticos.” 

Eixo Ribeirinho Azambuja/Santarém: “Trata-se da Unidade Territorial constituída pelo eixo Santarém 

— Azambuja que se desenvolve ao longo do Rio Tejo, desde o limite Sul do Oeste e Vale do Tejo até 

Santarém. Os padrões agrícolas e florestais são nesta Unidade Territorial minoritários e essencialmente 

afetos a pequenas áreas residuais de floresta e de policultura. Esta Unidade Territorial tem grandes 

áreas afetas a edificação dispersa, fragmentada ou concentrada, às quais estão associados pólos 

industriais também de grandes dimensões. Na faixa territorial compreendida entre o Carregado e 

Santarém, ocorrem atividades que implicam grande consumo de espaço: logística, indústria e grandes 

infraestruturas de acessibilidades rodoferroviárias. Aliás, a A1 e sobretudo a Linha do Norte, têm grande 

influência na organização deste território. O sistema urbano é polarizado por Azambuja, Cartaxo e 

Santarém, sendo que, em matéria de dinâmica empresarial e logística, Aveiras e Carregado assumem 

um papel importante na estruturação da unidade. A concentração de estabelecimentos industriais 
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perigosos e o atravessamento do gasoduto e oleoduto, conferem a esta unidade territorial perigosidade 

tecnológica acentuada. Trata-se de uma Unidade Territorial com potencial de energia solar relevante. 

De elevado valor estratégico para a região, destaca-se o aquífero da margem direita do Tejo. Tendo 

em conta a geologia dos solos, esta unidade está extensivamente exposta a um elevado risco sísmico. 

A Unidade Territorial apresenta uma forte relação com a unidade da Lezíria do Tejo, quer do ponto de 

vista estrutural, quer cénico. É exemplo dessa relação a panorâmica única sobre a planície da Lezíria, 

proporcionada pelas “Portas do Sol”, em Santarém. Verifica-se também uma forte relação com a Área 

Metropolitana de Lisboa.” 

O PROTOVT define uma Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental que constitui uma 

estrutura que tem por suporte um conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem 

as áreas com maior valor natural ou com maior sensibilidade ecológica. Esta estrutura deverá permitir 

a manutenção da biodiversidade característica da Região e dos processos ecológicos fundamentais 

para a integridade dos seus ecossistemas sensíveis. 

Efetua-se de seguida o enquadramento do projeto no modelo territorial, sistema urbano, de 

competitividade e de mobilidade, áreas de desenvolvimento agrícola e florestal, Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) e riscos. 

Conforme se pode observar na Figura 96 com o modelo territorial do PROTOVT, relativamente ao 

sistema urbano a Área C3 é adjacente a um Centro Urbano Estruturante (Alenquer). Os Centros 

Estruturantes, prestam um conjunto de funções especializadas de âmbito regional ou um leque de 

funções razoavelmente diversificado de influência sub-regional. A Linha Elétrica L1 atravessa um 

Centro Urbano Complementar (Azambuja). Os Centros Complementares fornecem um leque de 

funções urbanas pouco diversificado, mas fundamental na sustentação da coesão territorial e na 

consolidação de redes de proximidade. 

Com exceção da zona da Área C1 e troço inicial da Linha Elétrica L1, o projeto encontra-se numa zona 

de Áreas de estruturação/ligação de portas logístico empresariais (Figura 96). 

Em termos de áreas de desenvolvimento agrícola e florestal, segundo o Modelo Territorial a Área C1 e 

toda a linha elétrica L1 e L4 enquadram-se numa zona de fruticultura e viticultura, sendo que para o 

troço final da L4 está indicado uma zona de agricultura de regadio, que se trata de uma área com 

grandes potencialidades no âmbito dos sistemas de agricultura economicamente competitivos, 

nomeadamente no caso da horticultura e horto-fruticultura para frescos e transformados, das culturas 

energéticas e da orizicultura com “Indicação Geográfica”. Enquanto que as Áreas C2 e C3, e as Linhas 
Elétricas L2 e L3 situam-se em zona de floresta de produção e olivicultura, cujas potencialidades no 

contexto do pinhal e do eucaliptal são indiscutíveis e cuja aptidão olivícola importa promover no 

contexto das respetivas zonas DOP, nomeadamente o Azeite do Ribatejo Norte (Figura 96). 
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Figura 96 – Enquadramento do projeto no Esquema Global de Modelo Territorial para o Oeste e Vale do 
Tejo. 

Em termos de mobilidade as Linhas Elétricas atravessam uma ligação viária estruturante principal, 

estando indicado igualmente para a zona da Área C2 e C3 uma ligação ferroviária da Rede de Alta 

Velocidade, contudo, de acordo com o parecer das Infraestruturas de Portugal não foram indicadas 

incompatibilidades com o projeto desta natureza.  
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A Figura 97 relativa ao Sistema Urbano, com apenas algumas diferenças em termos de escala ao já 

analisado no modelo territorial, acrescenta ainda a informação relativa ao facto de que todo o projeto 

situa-se no eixo de conetividade com a Área Metropolitana de Lisboa. 

 

 
 

Figura 97 – Enquadramento do projeto no Sistema Urbano. 

O PROTOVT define uma Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental que constitui uma 

estrutura que tem por suporte um conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem 

as áreas com maior valor natural ou com maior sensibilidade ecológica. Esta estrutura deverá permitir 

a manutenção da biodiversidade característica da Região e dos processos ecológicos fundamentais 

para a integridade dos seus ecossistemas sensíveis. 

Conforme se pode verificar através da Figura 98 apenas a metade sul da Área C1 da Central 

Fotovoltaica da Cerca sobrepõem-se com um Corredor Ecológico Secundário, as Áreas C2 e C3 

encontram-se em zona limítrofe dos referidos Corredores Ecológicos Secundários. A Rede Secundária 

tem como suporte fundamental valores ecológicos com relevância regional e intermunicipal, 

designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, às baixas 

aluvionares e a áreas de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao nível regional e local que 

não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas classificadas da Rede Natura 

2000. Os Corredores Secundários identificados nesta rede secundária procuram estabelecer uma 

estrutura em rede que efetua a ligação transversal entre os diferentes sistemas ecológicos regionais. 

Estes corredores promovem a conservação da biodiversidade aquática e ribeirinha e estabelecem eixos 
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de movimentação para espécies de fauna e flora terrestres que garantam a manutenção da 

biodiversidade em sistemas de elevada produtividade agrícola e florestal. 

A Linha Elétrica L1, desenvolve-se praticamente toda igualmente ao longo do Corredor Ecológico 

Secundário, assim como cerca de metade das Linhas Elétricas L2 e L4, sendo que a Linha Elétrica L4 

situa-se igualmente numa Área Nuclear Secundária. As Áreas Nucleares Secundárias incluem também 

as principais áreas identificadas no âmbito do estudo dos Padrões de Ocupação do Solo como baixas 

aluvionares. Estas áreas são fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, constituem valores 

naturais únicos com elevada relevância para muitas espécies de aves, e de importância fundamental 

enquanto recurso solo de elevado potencial produtivo agrícola. Desta forma, importa salvaguardar o 

seu uso dominante agrícola, com base numa gestão sustentável da atividade, evitando qualquer 

edificação que não seja indispensável à sua viabilização. 

 
Figura 98 – Enquadramento do projeto na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental do 

PROTOVT. 

Relativamente à rede Complementar da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental, 

verifica-se de acordo com a Figura 99 que a Área C1 insere-se totalmente numa zona classificada como 

Paisagens Notáveis, que são áreas únicas do ponto de vista agrícola, silvestre, geomorfológico. 
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Apenas o troço inicial da Linha Elétrica L1 sobrepõem-se igualmente com Paisagens Notáveis, sendo 

que um pequeno troço desta linha elétrica sobrepõem-se simultaneamente ainda com Paisagens 

Florestais de Elevado Interesse (Figura 99), coincidente com a Mata das Virtudes. 

 
Figura 99 – Enquadramento do Projeto na Rede Complementar da Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental do PROTOVT. 

A área de estudo do projeto situa-se quase totalmente em zona de perigosidade sísmica elevada. 

Apenas quase todo do corredor da Linha Elétrica L4 e zonas limítrofes das áreas da Central encontram-

se adjacentes zonas com perigo de inundação (Figura 100). “Do conjunto de perigos naturais 
considerados na Região, o sísmico é dos mais importantes, não só pela grande extensão suscetível de 

ser afetada no território do OVT, mas também pela gravidade dos danos materiais e humanos que pode 

atingir, pela possível ocorrência de efeitos de sítio e outros riscos induzidos, nomeadamente incêndios 

urbanos e pelos materiais pouco consolidados que potenciam a propagação das ondas sísmicas. 

Igualmente, o perigo de inundação, devido às cheias (progressivas) do Tejo e principais afluentes, 

ocorre no OVT, Região que possui a maior extensão de área inundável do país.” 
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Figura 100 – Enquadramento do projeto nos riscos identificados na região OVT. 

Apesar de o presente plano não ter aplicação direta ao projeto em questão, faz-se de seguida o 

enquadramento do projeto no Plano. 

Em matéria de Energia a Central Fotovoltaica da Cerca enquadra-se nas opções estratégicas de 

carácter regional para o Oeste e Vale do Tejo definidos no PROTOVT, uma vez que “assentam na 

melhoria da eficiência, na adequação dos vetores energéticos e na promoção do aproveitamento dos 
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recursos endógenos. Estes eixos permitirão contribuir para o desenvolvimento da competitividade 

económica no médio prazo, para a redução dos riscos de abastecimento e para o esforço solidário do 

território no combate às alterações climáticas. Promovendo a utilização racional da energia e a 

valorização dos recursos energéticos renováveis regionais, o modelo territorial para o Oeste e Vale do 

Tejo orienta-se assim de forma objetiva e concreta no caminho da sustentabilidade ambiental. 

Assentando numa base de uso eficiente, a Região deve explorar, do lado da oferta/produção o 

assinalável potencial endógeno que este PROT permitiu identificar, combinando os recursos vento, 

ondas, sol e biomassa, sendo que os dois últimos (sol e biomassa) devem, além da perspetiva da 

eletricidade, ser encarados, sobretudo, na sua vertente de energia térmica/calor.” 

6.11.3.2 Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo 

A área em estudo para a Central Fotovoltaica da Cerca encontra-se abrangida pelo Plano Regional de 

Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT) (Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro). 

Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF), são instrumentos de política setorial de 

âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, 

e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para os espaços florestais o 

quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, 

utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a produção de 

bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 

O PROF de Lisboa e Vale do Tejo concretiza, no seu âmbito e natureza o Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território, e compatibiliza-se com os demais programas setoriais e com os 

programas especiais, assegurando a contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração dos 

restantes instrumentos de gestão territorial. 

O PROF de Lisboa e Vale do Tejo está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as 

Florestas, adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as suas metas e objetivos. 

Visando a concretização duma nova orientação estratégica para o ordenamento florestal conforme com 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2018, de 6 de setembro, são comuns a todas as sub-

regiões homogéneas, os seguintes objetivos:  

a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 
gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 
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f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas; 

g) Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 

i) Modernizar e capacitar as empresas florestais; 

j) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios; 

k) Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos; 

l) Reconverter povoamentos mal-adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial; 

m) Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema; 

n) Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação; 

o) Promover a conservação do regime hídrico; 

p) Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as 
entidades gestoras de espaços florestais; 

q) Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos; 

r) Promover a melhoria da gestão florestal; 

s) Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta; 

t) Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável; 

u) Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas; 

v) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais; 

w) Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal. 

A área em estudo para a Central Fotovoltaica da Cerca está incluída na sub-região Charneca Margem 

Direita e Região Oeste Sul. Relativamente aos corredores das Linhas elétricas, atravessam para além 

das zonas mencionadas, igualmente as sub-regiões Floresta do Oeste Sul e Lezíria. 

As referidas Sub-regiões homogéneas apresentam com igual nível de prioridade, a implementação e o 

desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: produção; proteção; 

silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. A Sub-região homogénea Lezíria apresenta 

as mesmas funções com exceção da produção, sendo nesse caso indicado em alternativa a função 

geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos. 
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6.11.4 Instrumentos de Âmbito Municipal 

Os Planos Diretores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de ordenamento 

do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo sendo assim, o instrumento 

de referência para as políticas de desenvolvimento local. 

A área em estudo é abrangida pelos Planos Diretores Municipais da Azambuja e Alenquer, cujos 

respetivos diplomas legais com os regulamentos aplicáveis encontram-se listados no Quadro 2. 

6.11.4.1 Plano Diretor Municipal da Azambuja 

No Quadro 79 apresentam-se as classes de espaço identificadas na Área C1 que constam na planta 

de ordenamento do PDM da Azambuja (Desenho 14). Indicam-se igualmente no referido quadro as 

condicionantes que constam nesta área na planta de condicionantes do PDM de Azambuja 

(Desenho 15). 

A Área C1 encontra-se quase na sua totalidade classificada como Espaços Florestais, sendo que os 

Espaços agrícolas existentes, localizam-se na periferia do terreno, junto ao seu limite, e não está 

prevista a sua afetação com infraestruturas do projeto. No que diz respeito à Subestação 60/400 kV de 

Vila Nova da Rainha, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM da Azambuja esta infraestrutura 

situa-se numa zona classificada como Espaços Florestais (Desenho 14). A Planta de Condicionantes 

do PDM da Azambuja, não indica condicionantes no local de implantação da Subestação 60/400 kV de 

Vila Nova da Rainha (Desenho 15). 

Quadro 79 – Classes de espaço do PDM da Azambuja intercetadas pela Área C1. 

PDM CARTA CLASSES DE ESPAÇO ÁREA (HA) 

Azambuja 

Ordenamento 

Espaços Florestais 330,9 

Espaços Agrícolas Não Integrados na RAN 4,1 

Espaços Agrícolas Integrados na RAN 1,6 

Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Redes de Água – Condutas 

Rede Municipal: Rede Principal e Rede Secundária 

Salienta-se que o limite da Mata Nacional das Virtudes, que consta no PDM da Azambuja, está 

delimitado com uma área superior à delimitação oficial, razão pela qual no PDM sobrepõem-se com a 

área do projeto. Contudo, conforme se pode observar na Figura 101, onde se apresenta o seu limite 

oficial, a Área C1 não se localiza na Mata Nacional das Virtudes. Apenas o troço inicial do corredor da 

Linha Elétrica 1, atravessa a Mata Nacional das Virtudes, a zona afeta ao projeto da Central 

Fotovoltaica da Cerca não coincide com a referida Mata. 
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Figura 101 – Limite oficial da área da Mata Nacional das Virtudes que não sobrepõem a área da Central. 

Apresenta-se de seguida no Quadro 80 relativamente aos corredores das Linhas Elétricas as classes 

de ordenamento que constam na Carta de Ordenamento do PDM de Azambuja (Desenho 14) e as 

condicionantes que constam na respetiva Carta de Condicionantes (Desenho 15). 

Conforme já referido anteriormente no presente EIA, esclarece-se que existe uma sobreposição dos 

corredores das Linhas Elétricas L1, L2 e L3 com as três Áreas da Central, pelo que consequentemente 

quando é efetuada a quantificação de áreas, existe uma dupla contabilização de determinadas 

tipologias em análise, que no presente capítulo corresponde às classes de espaço de ordenamento do 

PDM. O corredor da L1 sobrepõe em cerca de 32,4 ha com a Área C, o corredor da linha elétrica L2 

sobrepõe 1,3 ha com a Área C2, e o corredor da linha elétrica L3 sobrepõe 13,4 ha e 26,7 ha, com as 

Áreas C2 e C3, respetivamente. 
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Quadro 80 – Classes de espaço do PDM da Azambuja intercetadas pelos Corredores das Linhas 
Elétricas. 

CORREDORES DAS  
LINHAS ELÉTRICAS 

 
CLASSES DE ESPAÇO 

ÁREA 
(HA) 

Linha 1  

Ordenamento  

Espaço industrial existente 3,1 

Espaço industrial proposto 11,6 

Espaços agrícolas integrados na RAN 70,7 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 53,9 

Espaços de indústria extrativa (Areeiro) 19,9 

Espaços florestais 316,5 

Espaços urbanizáveis 4,1 

Espaços verdes 18,2 

Condicionantes 

Mata Nacional das Virtudes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede Viária - Nacional 

Rede Viária - Municipal 

Rede de Águas – Condutas 

Rede de Águas – Reservatórios 

Areeiro 

Agropecuário Valinho, S.A: (RERAE) 

Linha de Alta Tensão 

Linha 2 

Ordenamento 

Espaços agrícolas Integrados na RAN 42.2 

Espaços florestais 65.4 

Rede Viária (Rede Fundamental IP1/AE1) 2.5 

Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Rede fundamental (IP1/AE1) 

Rede Viária - Municipal 

1.ª Zona de Servidão da FAP 

2.ª Zona de Servidão da FAP 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Linha de Alta Tensão 

Domínio Público Hídrico- Linhas de Águas Principais 

Linha 4 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 56,4 

Espaços florestais 49,8 

Condicionantes 

Linha de Alta Tensão 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede Viária – Nacional 

Rede Viária – Municipal 
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CORREDORES DAS  
LINHAS ELÉTRICAS 

 
CLASSES DE ESPAÇO ÁREA 

(HA) 

Rede de Água – Condutas 

Domínio Público Hídrico- Linhas de Águas Principais 

1.ª Zona de Servidão da FAP 

No quadro que se segue apresentam-se a quantificação das áreas das classes de espaço de 

ordenamento do PDM que estão duplamente contabilizadas na área da Central e nos corredores das 

Linhas Elétricas (ver Figura 28 e Quadro 22). 

Figura 102 – Quantificação das áreas das classes de espaço de ordenamento do PDM da Azambuja 
duplamente quantificadas na Central e no corredor de estudo de linhas elétricas. 

Corredor da 
Linha Elétrica 

Área da 
Central 

Classe de Espaço da Planta de Ordenamento do 
PDM 

Área de 
Sobreposição 

(ha) 

L1 C1 Espaços Florestais 32,4 

6.11.4.2 Plano Diretor Municipal de Alenquer 

De acordo com a planta de Ordenamento do PDM de Alenquer (Desenho 14) as Áreas C2 e C3 em 

estudo para a implantação do Projeto encontra-se localizada sobre as classes de espaço identificadas 

no Quadro 82. No Quadro 82 indica-se igualmente as condicionantes que constam na planta de 

Condicionantes do PDM de Alenquer nas Áreas C2 e C3 (Desenho 15). 

Quadro 81 – Classes de espaço do PDM de Alenquer intercetadas pela Área C2. 

PDM CARTA DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA (HA) 

Alenquer 

Ordenamento 

Espaços Florestais - Montado de Sobro 185,0 

Grandes Equipamentos e Grandes Infraestruturas – 
Base Aérea n.º 2 14,2 

Espaços Agrícolas Integrados na RAN 0,9 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Limites do Terreno da Base 

Quadro 82 – Classes de espaço do PDM de Alenquer intercetadas pela Área C3. 

PDM CARTA DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA (HA) 

Alenquer 
Ordenamento 

Espaços Agroflorestais 53,5 

Espaços Florestais 69,2 

Espaços Florestais - Montado de Sobro 7,6 

Espaços Agrícolas não Integrados na RAN 24,9 

Espaços Agrícolas Integrados na RAN 17,3 

Espaços de Indústrias extrativas (existentes) 20,5 

Condicionantes Reserva Agrícola Nacional 
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PDM CARTA DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA (HA) 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Espaços de Indústrias extrativas (existentes) 

Gasoduto em Projeto 

Reda Viária – EM 522 

Limite da 2.ª Zona de Proteção da Base Aérea da Ota 

Apresenta-se de seguida no Quadro 83 relativamente aos corredores das Linhas Elétricas as classes 

de ordenamento que constam na Carta de Ordenamento do PDM de Alenquer (Desenho 14) e as 

condicionantes que constam na respetiva Carta de Condicionantes (Desenho 15). 

Quadro 83 – Classes de espaço do PDM de Alenquer intercetadas pelos Corredores das Linhas Elétricas 
2, 3 e 4. 

CORREDORES DAS  
LINHAS ELÉTRICAS 

CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA 
(HA) 

Linha 2 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 24.2 

Espaços florestais - Montado de sobro 8.8 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Base Aérea da Ota: Limite da 1ª Zona de Proteção 

Linha 3 

Ordenamento 

Espaços agrícolas integrados na RAN 14,4 

Espaços de indústrias extrativas (existentes) 6,4 

Espaços florestais 5,0 

Espaços florestais - Montado de sobro 5,7 

Grandes Infraestruturas e Grandes 
equipamentos (Base Aérea da Ota) 6,3 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Base Aérea da Ota – Limites dos Terrenos da Base 

Base Aérea da Ota: Limite da 1ª Zona de Proteção 

Espaços de Indústria Extrativas (Existentes) 

Linha 4 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 130,8 

Grandes Infraestruturas e Grandes 
equipamentos (Central termoelétrica) 1,1 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Zonas ameaçadas pelas Cheias 

Rede Viária 
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No quadro que se segue apresentam-se a quantificação das áreas das classes de espaço de 

ordenamento do PDM que estão duplamente contabilizadas na área da Central e nos corredores das 

Linhas Elétricas (ver Figura 29 e Quadro 22). 

Figura 103 – Quantificação das áreas das classes de espaço de ordenamento do PDM de Alenquer 
duplamente quantificadas na Central e no corredor de estudo de linhas elétricas. 

Corredor da 
Linha Elétrica 

Área da 
Central 

Classe de Espaço da Planta de Ordenamento do 
PDM 

Área de 
Sobreposição 

(ha) 

L2 C2 Espaços florestais - montado de sobro 1,3 

L3 

C2 Espaços florestais - montado de sobro 11,0 

C3 

Espaços de indústrias extrativas 5 

Espaços florestais 5,5 

Espaços Agrícolas integrados na RAN 0,3 

Espaços florestais - montado de sobro 3,8 

6.11.4.3 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) visa, operacionalizar, ao nível 

local e municipal, as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em 

especial no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei 

n.º  14/2019, de 21 de janeiro) e no Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio) 

e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e Planos Distritais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PDDFCI). 

Os PMDFCI são elaborados pelo respetivo município, de acordo com a estrutura tipo enunciada no 

guia técnico disponibilizado pelo ICNF. Os PMDFCI, de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as 

ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem 

a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a 

eventual ocorrência de incêndios. 

Para o cumprimento do disposto anteriormente, o PMDFCI deve centrar-se nos principais eixos 

estratégicos definidos no PNDFCI, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 

26 de maio de 2006, designadamente: 

1.º Eixo Estratégico Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

2.º Eixo Estratégico Redução da incidência dos incêndios 

3.º Eixo Estratégico Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

4.º Eixo Estratégico Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

5.º Eixo Estratégico Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

256 

As redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) concretizam territorialmente, de forma 

coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa 

da floresta contra incêndios. As RDFCI integram as seguintes componentes: 

a) Redes de faixas de gestão de combustível; 

b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c) Rede viária florestal; 

d) Rede de pontos de água; 

e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate. 

A gestão dos combustíveis existentes nos espaços rurais é realizada através de faixas e de parcelas, 

situadas em locais estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se procede à 

modificação e à remoção total ou parcial da biomassa presente. As faixas de gestão de combustível 

constituem redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem 

desempenhar, designadamente: 

a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando 

uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de 

comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais 

de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.  

As redes primárias de faixas de gestão de combustível, de interesse distrital, cumprem todas as funções 

acima referidas e desenvolvem-se nos espaços rurais. As redes secundárias de faixas de gestão de 

combustível, de interesse municipal ou local, e no âmbito da proteção civil de populações e 

infraestruturas, cumprem as funções referidas nas alíneas b) e c). As redes terciárias de faixas de 

gestão de combustível, de interesse local, cumprem a função referida na alínea c). 

As redes primárias de faixas de gestão de combustível, definidas no âmbito do planeamento distrital de 

defesa da floresta contra incêndios devem ser declaradas de utilidade pública, ficando qualquer 

alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo do ICNF. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF relativa à rede primária de faixas de gestão de 

combustível, na área de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não existem 

componentes integradas na referida rede primária. 
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De acordo com a informação disponibilizada pelos PMDFCI de Alenquer e Azambuja, verifica-se que 

as infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica são compatíveis com as diversas componentes 

que integram as redes de defesa da floresta contra incêndios, salientando-se o facto de que os pontos 

de água existentes foram incluídos na planta de condicionamentos (Desenho 19). 

No que diz respeito a condicionalismos à edificação, de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006: “Fora 

das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito 

alta perigosidade.” 

De acordo com o n.º 11 do referido artigo 16.º, “Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos 

edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais 

ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse 

municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de 

gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, 

ainda que associados à exploração; e) Existência de parecer favorável da CMDF.” 

O Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal, resulta da combinação da probabilidade com a 

suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno. Permite 

responder à questão “onde tenho maior potencial para que o fenómeno ocorra e adquira maior 
magnitude?”. Este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção. 

Da consulta dos mapas de perigosidade de incêndio florestal do concelho da Azambuja e Alenquer, 

verifica-se que os edifícios das subestações da Central Fotovoltaica da Cerca não se localizam em 

zonas classificadas como perigosidade alta, nem muito alta (Figura 104). 

As Áreas C1 e C2 encontram-se em zonas classificadas maioritariamente como perigosidade muito 

baixa, enquanto que a Área C3 apresenta uma classificação muito heterogénea, com variações desde 

a classificação muito alta a muito baixa perigosidade, salienta-se no entanto, que não está prevista a 

construção de edifícios neste local (Figura 104). 

A generalidade dos traçados das Linhas Elétricas atravessam áreas classificadas maioritariamente 

como perigosidade muito baixa a média, sendo que a Linha Elétrica L1 atravessa pontualmente áreas 

classificadas como perigosidade muito alta a alta (Figura 104). 
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Figura 104 - Extrato do Mapa de perigosidade de incêndios dos concelhos de Alenquer e Azambuja. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, a área do projeto da Central e respetivas Linhas 

elétricas não coincidem com a Rede Primária de Gestão de Combustível.  

Relativamente a pontos de água, conforme se pode verificar através da planta de condicionamentos, 

existe apenas um ponto de água misto no corredor da Linha Elétrica L2, próximo da Área C2, tendo o 

projeto da Linha Elétrica garantido um raio de proteção de 100 m em torno do referido ponto de água. 

No que diz respeito às Faixas de Gestão de Combustível (Figura 105) não foram identificadas 

condicionantes à implantação do projeto, uma vez que a tipologia existente nas Áreas da Central 

corresponde à rede viária florestal de tipologia com grau de importância hierárquica secundária, não 

existindo caminhos florestais de 1ª ordem, nem conforme acima referido pertencentes à Rede Primária 

de Gestão de Combustível. Na Área C2, encontra-se igualmente assinalada a existência do pequeno 

aglomerado urbano da Bemposta, que não será afetado pelo projeto. Tanto na Área C2 como na Área 

C3, o projeto não irá afetar os caminhos florestais existentes, e na Área C1 os caminhos florestais de 

2.ª Ordem encontram-se dentro da propriedade privada da Quinta da Cerca, e as zonas de intervenção 
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do projeto deixarão de se tratar de áreas florestadas, continuando a restante área envolvente ao projeto 

a ser acessível pelos caminhos existentes na propriedade.  

 
Figura 105 – Faixas de Gestão de Combustível do PMDFC dos concelhos de Alenquer e Azambuja. 

6.11.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Para além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, existe ainda legislação 

específica que estabelece restrições e servidões à implantação de infraestruturas, nomeadamente: 

vértices geodésicos, áreas percorridas por incêndios, servidões aeronáuticas, 

radioelétricas/telecomunicações, militares, rede rodoviária, linhas elétricas de transporte de energia, 

domínio hídrico, perímetros florestais, património histórico e arquitetónico e outros tipos de 

infraestruturas e equipamentos como sejam as condutas e captações de água. 

No que diz respeito a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes na área 

prevista para instalação a instalação da Central Fotovoltaica da Cerca foram consultadas as entidades 
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cuja atividade pode resultar na existência de servidões e restrições legalmente constituídas, 

nomeadamente as indicadas no Quadro 84. Apresenta-se no Anexo 4 os pareceres das referidas 

entidades, sendo que não foi condicionada nenhuma localização das infraestruturas do projeto. 

Quadro 84 – Entidades Consultadas e Pareceres Emitidos. 

  ENTIDADES CONTATADAS 
DATA DE 

RECEÇÃO 
RESPOSTAS 

1  
Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF) 2020/02/21 

Comunicou que das soluções enviadas pelo promotor para o 
atravessamento da Mata Nacional das Virtudes a Alternativa 1 – corredor 
junto ao adutor da EPAL seria a com menor prejuízo, pois seria possível 
utilizar uma infraestrutura existente, minimizando o impacte na Mata. 

Referiram que todos os trabalhos futuros de salvaguarda da linha 
ficariam a cargo da entidade gestora da linha, devendo a mesma 
desenvolver medidas de forma a mitigar o aumento da vulnerabilidade 
da mata a incêndios florestais provocado pela passagem da linha elétrica 
e proceder a compensação pela perda de rendimento que se venha a 
apurar.  

2 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDRLVT) 

2020/03/19 
Informaram que o concelho de Azambuja não dispõe de carta de REN 
publicada e que a REN do concelho de Alenquer poderá ser 
descarregada no site www.ccdr-lvt.pt. 

3 
Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG) 2020/05/08 

Disponibilizam link para consulta de informação online relativa a 
produção de energia elétrica, e esclarecem que informação geográfica 
sobre subestações e linhas elétricas têm de ser consultados os 
respetivos concessionários das redes, EDP Distribuição e REN. 

4 
Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC) 2020/03-18 

Remetem 2 ficheiros em formato shapefile relativos ao património 
classificado e respetivas zonas gerais de proteção, e que a informação 
sobre esse património está no Geoportal da DGPC. No que diz respeito 
ao património arqueológico enviam outro ficheiro shapefile, e um link 
para onde a informação detalhada sobre os mesmos pode ser 
consultada através do portal do arqueólogo. 

5 Direção Regional de Cultura do 
Centro (DRC) 

----- ----- 

6 Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia (LNEG) 

2020/03/19 
A informação disponibilizada foi inserida nos capítulos da geologia e 
geomorfologia, recursos hídricos e condicionantes, servidões e 
restrições do presente relatório. 

7 
Redes Energéticas Nacionais 

(REN) 
----- ----- 

8 TRANSGÁS 2020/03/10 

Galp Gás Distribuição envia shapefile com localização da rede de 
distribuição de gás natural, e informam que qualquer intervenção em 
pontos que assinalem infraestruturas deverá ser antecedida pela 
realização de sondagens visando a salvaguarda da sua integridade. 

9 EDP Distribuição 2020/03/30 

Informam que existem infraestruturas elétricas integradas na rede 
elétrica de serviço público e concessionadas á EDP distribuição. No 
decorrer de eventuais trabalhos devem ser garantidas as distâncias de 
segurança previstas na legislação, e a preservação dos corredores e 
zonas de proteção das linhas aéreas de média tensão. Pode ser 
solicitada a alteração de alguma infraestrutura existente e o 
acompanhamento pela EDP a eventuais trabalhos. 

10 Turismo de Portugal (TP) 2020/03/04 
Referiu que a informação sobre Turismo se encontrava disponível no 
website do https://sigtur.turismodeportugal.pt. 

11 
Ministério da Defesa Nacional / 

Força Aérea 2019/10/25 
Referem que há viabilidade condicionada à apresentação antes dos 
inícios dos trabalhos, de uma comunicação prévia. 

12 Agência Portuguesa do 
Ambiente (ex-Administração da 

2020/03/13 
Enviaram a informação disponível e atualizada existente nas bases de 
dados da APA. Os elementos enviados foram incluídos no capítulo dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 
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  ENTIDADES CONTATADAS 
DATA DE 

RECEÇÃO 
RESPOSTAS 

Região Hidrográfica de Lisboa e 
Vale do Tejo) 

13 
Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
(DGADR) 

2020/04/21 
No local do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não se 
desenvolvem estudos, projetos ou ações do âmbito da competência 
desta entidade. 

14 
Direção Regional de Agricultura 
e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo (DRAPLVT) 
 

Fornecem mapa com localização de um vasto conjunto de iniciativas de 
projetos agrícolas e/ou florestais financiados por fundos comunitários. 
Informam que há iniciativas que por imposição contatual não podem 
divulgar algumas caraterísticas das mesmas. Discordam da utilização de 
solos da RAN para outros fins. Caso as intervenções interfiram com RAN 
terá de ser solicitado parecer da ERRALVT. A área do projeto não é 
abrangida por regadios ou aproveitamentos hidroagrícolas da 
DRAPLVT. Um dos corredores considerados na análise preliminar 
interfere com áreas afetas a um potencial projeto de regadio. O referido 
corredor da linha elétrica está em áreas afetas à Zona Vulnerável a 
nitratos de origem agrícola do Tejo (Portaria n.º 164/2010 e Portaria n.º 
259/2012). O projeto insere-se em área de Denominação de Origem 
Protegida (DOP) do Tejo. 

15 
Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) 
----- ----- 

16 ALTICE – PTTELECOM ----- ----- 

17 NOS 2020/03/20 Não existe interferências com o projeto. 

18 VODAFONE ----- ----- 

19 
Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC) 
2020/04/29 

Deverá ser cumprida a Circular de Informação Aeronáutica. Deverá ser 
minimizada a sobrepassagem de povoamentos florestais, para diminuir 
o risco de incêndios. Deverão ser consultados os Serviços Municipais de 
Proteção Civil de Alenquer, Azambuja e Cartaxo. Alertar os bombeiros e 
os Serviços Municipais de Proteção Civil sobre o início da obra. Deverá 
ser elaborado um Plano de Emergência para o período de construção. 
Tomadas medidas de segurança para que viaturas e equipamentos não 
originem incêndios. Limpeza de material combustível na envolvente do 
projeto incluindo linhas elétricas para garantir faixa de segurança contra 
incêndios. Cumprimento das normas de segurança relativas a 
armazenamento de matérias perigosas. 

20 
Entidade Regional da Reserva 
Agrícola de Lisboa e Vale do 

Tejo (ERRANCLVT) 
----- ----- 

21 Direção Geral do Território 
(DGT) 2020/03/20 

Enviam link para consulta online de planos territoriais e REN. Enviam 
shape file com Rede Geodésica Nacional e Rede de Nivelamento 
Geométrico de Alta Precisão e que devem ser respeitadas as respetivas 
zonas de proteção e sua integridade. 

22 
Direção Geral do Armamento e 

Infraestruturas de Defesa do 
Ministério de Defesa Nacional 

2020/11/20 

A respeito da linha aérea L3 há interceção com a segunda Zona da 
Servidão Militar Terrestre e com a Zona de Servidão D, “Horizontal 
Interior”, da Servidão Militar Aeronáutica. Face às zonas de servidão 
identificadas sobre a área de intervenção em apreço, são estabelecidas 
restrições à constituição de obstáculos acima da altitude máxima de 
75,45 m, pelo que, atendendo às variações do terreno natural e de forma 
a garantir a segurança e operacionalidade aérea da base militar, é 
viabilizado, com a altura máxima de 15 m para cada apoio da linha 
proposta. 

23 Câmara Municipal de Alenquer 2020-01-06 
Enviaram uma análise resultante das consultas das plantas de 
Condicionantes e de Ordenamento do PDM de Alenquer. 

24 
EPAL - Empresa Portuguesa 

das Águas Livres, SA 2019-12-19 

Enviaram um ficheiro contendo o cadastro das infraestruturas de 
abastecimento de água da EPAL que existem na área de estudo. 

Referem que as infraestruturas da EPAL, S.A. estão salvaguardadas por 
legislação própria, mais concretamente pelo nº 2 do Artigo 14 do 
Decreto-Lei nº230/91 de 21 de Junho, que refere que não é permitido 

https://www.epal.pt/
https://www.epal.pt/
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  ENTIDADES CONTATADAS 
DATA DE 

RECEÇÃO 
RESPOSTAS 

sem licença, efetuar quaisquer obras nas faixas de terreno denominadas 
”faixas de propriedade” e “faixas de respeito”, que se estendem até à 
distância de 10 metros dos limites das parcelas de terreno de 
propriedade da EPAL, S.A. Inviabilizam igualmente o traçado da Linha 
Elétrica L1 no seu troço inicial do corredor norte, ao longo do adutor de 
Castelo de Bode. 

25 Infraestruturas Portugal 2020/04/02 
Informam sobre as servidões e procedimentos associados a 
intervenções no Domínio Público Ferroviário. 

Nota: Salienta-se que alguns pareceres fazem ainda referência ao estudo preliminar de corredores de 

Linhas Elétricas que é apresentado no Anexo 8. 

6.11.5.1 Reserva Ecológica Nacional 

Nas áreas classificadas como REN é aplicado o regime previsto na legislação atualmente em vigor, 

Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

Decorridas mais de três décadas desde a instituição da REN, o presente contexto de alterações 

climáticas e eventos climáticos extremos, de falta de água, de riscos associados à zona costeira e à 

ocorrência de cheias, justificaram a presente atualização do regime jurídico da REN prosseguindo o 

compromisso de contribuir para a adaptação dos territórios e para a sua maior resiliência. Assim, este 

diploma legal responde também à necessidade de serem efetuadas melhorias ao nível de 

procedimentos e prazos, das definições, dos critérios de delimitação e das funções de algumas 

tipologias, bem como nos usos e ações permitidos em REN, no sentido de garantir uma maior coerência 

com os regimes conexos, as necessidades de gestão do território e a evolução do conhecimento sobre 

as diferentes componentes desta reserva ecológica. 

De acordo com o seu regime legal, a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 

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

são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação 

do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos 

de áreas. 

Apenas o concelho de Alenquer (RCM n.º 66/96; Aviso n.º 522/2019 e Aviso n.º 13333/2019) dispõe de 

carta de REN com delimitação das respetivas categorias. 

Apresenta-se de seguida a correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei 

n.º 93/90, de 19 de março, com as categorias das áreas integradas na REN criadas pelo Decreto-Lei 

n.º 166/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto (RJREN): 
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Decreto-Lei n.º 93/90 
Decreto-Lei n.º 166/2008 

(REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 124/2019, DE 28 DE AGOSTO) 

Cabeceiras de Linhas de Água Áreas estratégicas de infiltração e de proteção recarga de aquíferos 

Áreas de Máxima Infiltração Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias Zonas ameaçadas pelas cheias  

Áreas com Risco de Erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos Cursos de Água Cursos de águas e respetivos leitos e margens 

Toda a Área C1 que se encontra no concelho de Azambuja encontra-se classificada como REN. A Área 

C3 apresenta uma pequena mancha de REN e na Área C2 existem apenas duas pequenas manchas 

junto ao limite do terreno afeto à Central Fotovoltaica da Cerca que se encontram classificados como 

REN. Tanto na Área C2, como na Área C3, as Áreas de REN correspondem a Áreas de Máxima 

Infiltração e Zonas Ameaçadas pelas Cheias. A zona de implantação da Subestação 60/400 kV de Vila 

Nova da Rainha não se encontra em áreas de REN (Desenho 16). 

No corredor da Linha Elétrica L1 só o troço inicial é que está totalmente em REN, a restante área do 

corredor encontra-se apenas pontualmente com áreas de REN. O corredor da Linha Elétrica L4 está 

igualmente praticamente todo classificado como REN, enquanto que na L2 cerca da metade norte do 

corredor está em REN, e no corredor da L3 apenas as áreas em torno das duas linhas de água 

atravessadas pelo corredor correspondem a Áreas de Máxima Infiltração e Zonas Ameaçadas pelas 

Cheias, classificação igual ao caso da L2 e L4 (Desenho 16). 

As áreas de Reserva Ecológica Nacional foram incluídas nas Plantas de Condicionamentos das áreas 

da Central e das Linhas Elétricas na categoria de Áreas Sujeitas a Legislação Específica. 

6.11.5.2 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) engloba o conjunto das áreas que, em termos agroclimáticos, 

geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, sendo 

cartografada à escala 1/25 000 e publicada em Portaria no Diário da República. 

O regime jurídico da RAN publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), vem introduzir medidas de simplificação 

e agilização dos procedimentos administrativos, revogando o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, e 

adota como metodologia de classificação a aptidão da terra recomendada pela Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 

Constituem objetivos da RAN (Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março na sua atual redação 

data pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro): 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

264 

a) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento 
da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 
uma sustentabilidade de recursos ás gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 
das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 
da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo”. 

De acordo com o Artigo 21.º do referido diploma legal, são interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 

Segundo o Artigo 22.º do referido diploma legal, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras 

e solos classificados como de menor aptidão. 

A viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, depende da observância das condições previstas no anexo I da Portaria n.º 162/2011, 

de 18 de abril. 

Assim, o Artigo 12.º do Anexo I, da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, refere que “pode ser concedido 

parecer favorável às obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas 

rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transportes e distribuição de 

energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, desde que cumpram, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 

b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da 
área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilidade técnica 
e económica; 

c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 
obstáculo à livre circulação das águas.” 
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O pedido de viabilização de qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, nos termos 

do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), é formalizado através de requerimento dirigido ao presidente da 

Entidade Regional da RAN (EN-RAN) territorialmente competente, acompanhado dos documentos 

identificados no respetivo anexo II e conforme modelo previsto no anexo III da Portaria n.º 162/2011, 

de 18 de abril (retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio). 

Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende 

a pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º 7).  

No entanto, nas áreas de RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do 

desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que não se possam 

realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN (Art.º 25º, n.º 1). 

Conforme se pode observar no Desenho 17 a Área C1 não se encontra classificada como RAN. A Área 

C3, apresenta pequenas manchas de RAN na extremidade sudeste desta área e a Área C2 apresenta 

uma ínfima zona junto ao limite nordeste do terreno afeto à Central Fotovoltaica da Cerca também 

classificada como RAN. As referidas áreas de RAN identificadas nas Áreas C2 e C3 foram incluídas na 

planta de condicionamentos, como áreas interditas á implantação da Central. 

Todos os corredores das linhas elétricas apresentam áreas classificadas como Reserva Agrícola 

Nacional. Relativamente ao corredor da Linha Elétrica 4 a 400 kV, que se encontra quase totalmente 

classificado como RAN, esclarece-se que toda a região envolvente da subestação onde se localiza o 

ponto de entrega à rede elétrica recetora está classificada como RAN, pelo que neste caso não existem 

no território alternativas que permitam evitar a colocação de apoios em RAN. Estas áreas foram 

consideradas na planta de condicionamentos das Linhas Elétricas como áreas sujeitas à aplicação de 

legislação específica. 

A Subestação 60/400kV de Vila Nova da Rainha não se encontra em áreas classificadas como RAN. 

6.11.5.3 Regime Florestal 

Conforme se pode verificar através da figura que se segue, a área afeta ao projeto da Central 

Fotovoltaica da Cerca, não se encontra em nenhum perímetro florestal, nem em Zona de Intervenção 

Florestal. 

Salienta-se o facto de que a Área C1 é adjacente à Mata Nacional das Virtudes (Figura 101), que se 

encontra sob gestão direta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. “As denominadas 

Matas Nacionais são constituídas por património fundiário pertencente ao domínio privado do Estado, 

sujeitas ao Regime Florestal Total por força dos Decretos dos anos de 1901 e 1903” (ICNF, 2012). 
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A Mata Nacional das Virtudes (MNVT), com 233 hectares, está arborizada em 205 hectares, tendo 

como espécie principal o pinheiro-manso em associação com o pinheiro-bravo (que ocupam 69% da 

área da Mata), seguidos do sobreiro e do eucalipto, ambos ocupando 28% da área da Mata (ICNF, 

2012). 

A MNVT, propriedade do Estado, foi outrora conhecida por Pinhal do Rei e foi uma das primeiras matas 

a ser semeada pelo Rei D. Dinis. Até ao ano de 1824 a MNVT pertencia à Montaria-Mor do Reino, 

tendo então grande importância pois a sua existência estava associada aos cursos de água navegáveis 

(ICNF, 2012).  

 
Figura 106 – Enquadramento do projeto em zonas sujeitas ao Regime Florestal. 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Este regime estabelece que o corte 

ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, introduz 

o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes 

ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe por 25 anos a 
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afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou fortemente 

depreciados por intervenção ilegal. 

Na Figura seguinte identificam-se as áreas de montado de sobro identificadas nas áreas de estudo. As 

referidas áreas foram inseridas no Desenho 19 - Planta de Condicionamentos, como áreas interditas à 

implantação da Central. Nestas áreas apenas se poderá considerar intervenções que não afetem os 

sobreiros. 

 

 
Figura 107 – Localização das áreas de montado no interior das áreas em estudo. 

De acordo com o Parecer da Direção Regional de Agricultura e pescas de lisboa e Vale do Tejo, na 

área de estudo existem vários projetos de investimento do ICIP (projetos agrícolas e/ou florestais 

financiados por fundos comunitários). O Promotor recolheu informação sobre este assunto junto dos 

proprietários, tendo-lhe sido esclarecido que já não existem quaisquer obrigações decorrentes dos 

referidos projetos. 
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6.11.5.4 Áreas percorridas por incêndios 

O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 

327/90, de 22 de outubro e republicado pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de março. Segundo o Art.º 

1º do Decreto-Lei nº 327/90, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 

incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, 

urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: 

a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;  

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 
possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas;  

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 
líquidos poluentes.” 

Estas proibições podem, porém, ser levantadas em várias circunstâncias, entre as quais tratando-se 

de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal 

reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, 

do ordenamento do território, da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria. 

Conforme se pode observar na Figura 108, nenhuma das áreas previstas para implantação da Central 

Fotovoltaica da Cerca foi percorrida por incêndios nos últimos 10 anos, incluindo a zona da Subestação 

60/400kV. No que diz respeito aos corredores de estudo das Linhas Elétricas, apenas uma pequena 

mancha marginal no corredor da Linha L1 teve incêndio em 2012, não existindo nenhum apoio nessa 

zona. 
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Figura 108 – Enquadramento do projeto em áreas percorridas por incêndios.  

6.11.5.5 Rede Rodoviária 

De acordo com a Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, em termos de zonas non aedificandi, são estabelecidas 

as seguintes faixas de servidão: 

 Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 m 
da zona da estrada; 

 IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca 
a menos de 20 m da zona da estrada; 

 IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca 
a menos de 15 m da zona da estrada; 

 EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da 
estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da 
estrada; 
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 Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer 
que seja a classificação destas. 

Estas servidões, quando aplicáveis, foram transpostas para a Planta de Condicionamentos da Central 

e das Linhas Elétricas (Desenho 19). 

Na área da Central Fotovoltaica da Cerca a Área C1 é adjacente à EN3, que é uma das categorias 

abrangidas pelo Plano Rodoviário Nacional. 

6.11.5.6 Rede Ferroviária 

Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido 

(Artigo n.º 15 e 16 do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro): 

  Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a 
distância inferior a 10 m; 

  Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de materiais de terras ou árvores for 
superior a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos elementos com 
o limite dos 10 m: 

  Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea; 

  Se a profundidade das escavações ultrapassar os 5 m de profundidade, a distância a 
salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade com o limite dos 5 m; 

  Se a linha férrea estiver assente em aterro, não se pode fazer escavações senão a uma distância 
equivalente a uma vez e meia a altura do aterro. 

  Utilizar elementos luminosos ou refletores que, pela sua cor, natureza ou intensidade, possam 
prejudicar ou dificultar a observação da sinalização ferroviária ou da própria via ou ainda 
assemelhar-se a esta de tal forma que possam produzir perigo para a circulação; 

  Exercer nas proximidades da linha férrea qualquer atividade que possa, por outra forma, 
provocar perturbações à circulação, nomeadamente realizar quaisquer atividades que 
provoquem fumos, gases tóxicos ou que impliquem perigo de incêndio ou explosão; 

  Proceder ao represamento de águas dos sistemas de drenagem do caminho de ferro e, bem 
assim, depositar nesses mesmos sistemas lixos ou outros materiais ou para eles encaminhar 
águas pluviais, de esgotos e residuais e ainda descarregar neles quaisquer outas matérias; 

 Manter atividades de índole industrial a distância inferior a 40 m. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro os proprietários ou possuidores de 

terrenos ou vizinhos de bens do domínio público ferroviário, após notificação, ficam obrigados a 
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consentir na ocupação desses terrenos e no seu atravessamento e, bem assim, no desvio de águas e 

caminhos quando esses terrenos sejam necessários para (Artigo n.º 17 do Decreto-Lei n.º 276/2003): 

  A realização de estudos, obras ou trabalhos preparatórios de construção, renovação, 
conservação e consolidação de vias férreas ou de outros elementos da infraestrutura ferroviária; 

  A execução de obras de construção, renovação, conservação e consolidação de vias férreas ou 
de outros elementos de infraestruturas ferroviárias e não se justifique a respetiva expropriação. 

  Nestes casos, há lugar a indemnização que, na falta de acordo, será fixada nos termos do Código 
das Expropriações. 

As áreas de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não interferem com a linha 

ferroviária existente na envolvente, nem os corredores das Linhas Elétricas, incluem este tipo de 

infraestrutura. 

6.11.5.7 Gasoduto 

Ao longo de toda a extensão da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) encontra-se 

constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural 

com 20 m de largura centrada no eixo longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do 

solo tem as seguintes restrições: 

 Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do eixo longitudinal 
do gasoduto; 

 Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do gasoduto; 

 Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo 
longitudinal do gasoduto. 

No âmbito do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca identifica-se o atravessamento da zona afeta ao 

projeto por um gasoduto na Área C3. As Linhas Elétricas L1, L3 e L4 fazem também atravessamentos 

deste tipo de infraestrutura. 

A servidão associada ao gasoduto foi transposta para a Planta de Condicionamentos da Central e das 

Linhas Elétricas (Desenho 19). 

6.11.5.8 Rede Elétrica 

As linhas elétricas aéreas dispõem de uma faixa de proteção, estabelecida no Decreto Regulamentar 

n.º 1/92, de 18 de fevereiro, com vista a garantir a segurança da linha. Nesta faixa, que tem uma largura 

variável entre 15 e 45 m, é efetuado o corte e decote das árvores que for suficiente para garantir as 

distâncias mínimas de segurança previstas regulamentarmente. 
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6.11.5.9 Domínio Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro e no Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

Os recursos hídricos a que se aplica a Lei n.º 54/2005 compreendem as águas, abrangendo ainda os 

respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. O 

domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e 

o domínio público das restantes águas. 

De acordo com o Artigo 7.º da Lei n.º 54/2005, o domínio público hídrico das restantes águas 

compreende: 

a) Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos; 

b) Águas nascidas em prédios privados, logo que transponham abandonadas os limites dos 

terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu dono, se no final 

forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas; 

c) Águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, neles corram; 

d) Águas pluviais que caiam em algum terreno particular, quando transpuserem abandonadas os 

limites do mesmo prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas; 

e) Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que vêm 

sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas. 

O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas 

cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto. 

A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos 

de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m. A largura da margem conta-se a partir da linha limite do 

leito. 

A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos recursos hídricos é 

a Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração de Região 

Hidrográfica (cf. artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-lei 

n.º 130/2012, de 22 junho). 

Segundo o Artigo 58.º da Lei n.º 58/2005, relativo a utilização comum dos recursos hídricos do domínio 

público, os recursos hídricos do domínio público são de uso e fruição comum, nomeadamente nas suas 

funções de recreio, estadia e abeberamento, não estando este uso e fruição sujeito a título de utilização, 
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desde que seja feito no respeito da lei geral e dos condicionamentos definidos nos planos aplicáveis e 

não produza alteração significativa da qualidade e da quantidade da água. 

O Artigo 59.º da Lei n.º 58/2005 estabelece o seguinte no que diz respeito a utilização privativa dos 

recursos hídricos do domínio público: 

1 - Considera-se utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público aquela em que alguém 

obtiver para si a reserva de um maior aproveitamento desses recursos do que a generalidade 

dos utentes ou aquela que implicar alteração no estado dos mesmos recursos ou colocar esse 

estado em perigo. 

2 - O direito de utilização privativa de domínio público só pode ser atribuído por licença ou por 

concessão qualquer que seja a natureza e a forma jurídica do seu titular, não podendo ser 

adquirido por usucapião ou por qualquer outro título. 

Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água (uso e 

fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade licenciadora para obtenção do 

Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), nos termos do mesmo artigo. 

De acordo com a alínea b) do Artigo 7.º da Lei n.º 54/2005, à maior parte das linhas de água 

cartografadas nas cartas militares das Áreas C1, C2 e C3 da Central não se aplica esta servidão. 

Àquelas a que se aplica, foram estabelecidas faixas com a largura de 10 m a partir do leito, ao longo 

das suas margens e foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Desenho 19). 

6.11.5.10 Servidão de Infraestruturas de Abastecimento de Água e 
Saneamento Básico 

Após consulta do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais 

verifica-se que na área afeta à Central Fotovoltaica da Cerca, assim como no local previsto para 

implantação da subestação 60/400 kV não existe quaisquer infraestruturas de saneamento básico, 

sendo a Área C1 atravessada por uma conduta de abastecimento de água (Adutor de Castelo de Bode). 

Refere-se ainda, que também os corredores das Linhas Elétricas 1, 2 e 4 são atravessadas por conduta 

de abastecimento de água. 

A servidão associada a este tipo de infraestruturas foi incluída na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) da Central e das Linhas Elétricas na categoria de Áreas Interditas. 

6.11.5.11 Servidões Militares, Aeronáuticas e Radioelétricas 

A Base Aérea n.º 2 da Ota situa-se em zona adjacente a Oeste da Área C2 e a norte da Área C3. Existe 

uma servidão militar e aeronáutica associada à mesma, pelo que de acordo com o parecer emitido pela 
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Força Aérea Portuguesa, foi declarada a viabilidade do projeto da Central, condicionada à apresentação 

do projeto final para emissão de autorização, uma vez que a zona está abrangida pelas zonas de 

servidão D “Horizontal Interior” e C “Condordância”. 

6.11.5.12 Perímetro de Proteção a Captações de Água 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, foram estabelecidos as normas e os 

critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas 

ao abastecimento público. De acordo com este diploma, as entidades responsáveis pelas captações já 

existentes devem promover a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, quer as captações 

se encontrem em exploração quer constituam uma reserva potencial de abastecimento de água 

subterrânea. 

O perímetro de proteção é constituído por três zonas: 

 Zona de proteção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, por 

princípio, interditas. Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido limpo de quaisquer 

resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para 

a qualidade da água captada; 

 Zona de proteção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

imediata, de extensão variável, tendo em conta as condições geológicas e estruturais do sistema 

aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a poluição das águas subterrâneas, onde são 

interditas ou condicionadas as atividades e as instalações suscetíveis de poluírem aquelas 

águas, quer por infiltração de poluentes, quer por poderem modificar o fluxo na captação ou 

favorecer a infiltração na zona próxima da captação; 

 Zona de proteção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

intermédia, destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes persistentes, tais como 

compostos orgânicos, substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos e nitratos, onde 

as atividades e instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição das 

águas, tendo em atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a quantidade de 

poluentes, bem como o modo de emissão desses poluentes. 

Todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano, e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas 

no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água 

(Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

Nas áreas afetas à Central Fotovoltaica da Cerca não foram identificadas captações de água 

subterrânea destinadas ao abastecimento público conforme se pode observar através do Desenho 7 

(Quadro 85). O corredor da linha elétrica 4 a 400 kV sobrepõe o perímetro de proteção alargado, e 

intermédio, salientando-se o facto de que a implantação de um apoio na zona de proteção alargada 
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não constitui um impedimento à sua realização, uma vez que é uma infraestrutura que não coloca em 

riso a poluição das águas subterrâneas por poluentes persistentes tais como compostos orgânicos, 

substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos e nitratos. 

Quadro 85 – Características das captações de água subterrânea com perímetros de proteção. 

Captação P1 P3 P4 G1 G2 P10 P500-I 

Local Carregado Carregado Carregado Quinta do 
Campo 

Quinta do 
Campo 

Espadanal Espadanal 

Polo de 
captação Carregado Carregado Carregado 

Quinta do 
Campo 

Quinta do 
Campo Espadanal Espadanal 

Concelho Alenquer Alenquer Alenquer Alenquer Alenquer Azambuja Azambuja 

Freguesia Carregado e 
Cadafais 

Carregado e 
Cadafais 

Carregado e 
Cadafais 

Carregado e 
Cadafais 

Carregado e 
Cadafais 

Azambuja Azambuja 

M -70704,1 -70501,1 -70421,1 -69889,1 -69937,1 -65687,1 -65995,1 

P -73238,6 -73170,6 -73127,6 -71072,6 -71012,6 -69545,5 -69713,5 

Estado 
captação Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva 

Nº Inventário 390/208 390/113 390/26 390/120 390/99 376/29 376/24 

Tipo Furo vertical Furo vertical Furo vertical Furo vertical Furo vertical Furo vertical Furo vertical 

Massa de 
água 

subterrânea 

Aluviões do 
Tejo 

Aluviões do 
Tejo 

Aluviões do 
Tejo 

Aluviões do 
Tejo 

Aluviões do 
Tejo 

Aluviões do 
Tejo 

Bacia do 
Tejo-

Sado/Margem 
Direita 

Carta Militar 390 390 390 390 390 376 376 

Cota (m) 4,1 2,7 2,7 4,2 3,1 2,53 2,1 

Prof 
perfuração (m) 54 40,25 38,25 35 54,85 51,18 455 

Diâmetro 
perfuração 

(mm) 
1200 2550 2250 - 1300 - - 

Prof 
entubamento 

(m) 
45,4 40 38 - 51,5 49,7 - 

Diâmetro 
entubamento 

(mm) 
660 800 800 - 650 - - 

Material 
entubamento - - - - - - - 

Ralos (m) – 
topo 30,7 21,45 20 19,6 40 29,7 172 

Ralos (m) –  
base 44,93 40 38 28,67 51 49,2 432 

Ralos (m) - 
posição 

30,7-32,54; 
33,74-44,93 21,45-40 20-38 - 40-51 - - 

Prof isolamento 
(m) - - - - 30 - - 

Ano 
construção 1973 1955 1955 - - 1956 - 

Fonte: Parecer rececionado da APA no dia 13/03/2020 

Na Figura e Quadro seguintes apresenta-se a informação sobre perímetros de Captações Subterrâneas 

Públicas ainda em análise, de acordo com o parecer rececionado da APA. Apenas o corredor da L1 

atravessa o perímetro de proteção alargado de uma captação de água subterrânea. 
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Figura 109 – Localização captações de água subterrâneas e respetivos perímetros de proteção que se encontram em análise. 
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Quadro 86 – Características das captações de água subterrâneas e respetivos perímetros de proteção que se encontram em análise. 

Referência 
Estudo Captação Polo de 

captação Freguesia Concelho Nº 
Inventário Tipo Cota 

(m) 

Prof 
perfuração 

(m) 

Prof 
entubamento 

(m) 

Ralos 
(m) – 
topo 

Ralos 
(m) –  
base 

Caudal 
expl (l/s) 

NHE 
(m) 

NHD 
(m) 

Q 
NHD 
(l/s) 

Qs 
(l/s.m) 

CBR1 CBR1 
Casais de 

Brito Azambuja Azambuja 
376/179 

Furo vertical 105 240 236 143,5 232,5 31,8 102,2 129,7 8,85 0,3 

CBR2 SV1 
Casais de 

Brito Azambuja Azambuja 376/180 Furo vertical 105 200 200 114 198 5 102,3 149,5 5 0,1 

AZB1 RA1 Azambuja Azambuja Azambuja 377/AG2 Furo vertical 28 290 263,5 99 256,5 40 24 36 42,5 3,5 

AZB2 RA2 Azambuja Azambuja Azambuja 377/AG1 Furo vertical 28 280 245 124,5 239 40 31,2 40,7 43,5 4,6 

FRL1 PS1 Azambuja Azambuja Azambuja 377/AG3 Furo vertical 112 410 396 165 394 35 109 130 35 1,7 

Fonte: Parecer da APA, rececionado no dia13/03/2020
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6.11.5.13 Turismo 

De acordo com a informação fornecida pelo Turismo de Portugal existe parecer positivo por parte desta 

entidade relativamente aos Empreendimentos Turísticos que se apresentam na Figura 110 e que datam 

de 2019 e 2009. Conforme se pode verificar através da referida Figura 110, o projeto da Central não se 

sobrepõe com estes empreendimentos. A referida entidade salienta ainda, que, contudo, o 

licenciamento é da competência da respetiva autarquia, pelo que neste momento desconhece-se 

eventuais desenvolvimentos posteriores relativamente a este assunto. 

 
Figura 110 – Localização dos empreendimentos Turísticos aprovados pelo Turismo de Portugal na região 

do Projeto. 

A designação dos referidos Empreendimentos Turísticos é: 

 Hotel Quinta da Malhadas de 4 estrelas (processo HT-HO-14797), com data de despacho 

superior do TdP de 14.05.2019; 

 Quinta do Montalto Hotel Rural de 4 estrelas (processo TER-HR-8396), com data de 

17.09.2009. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

279 

6.11.5.14 Áreas Sensíveis 

De acordo com o Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, entendem-se por “Áreas Sensíveis”: 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 

selvagens, e n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

- Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidos nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Como já referido, a área de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca, e respetivas linhas elétricas 

não estão inseridas numa área sensível com estatuto de proteção e conservação da natureza. 

No que respeita a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na área de estudo não existem ocorrências 

classificadas ou em vias de classificação, conforme referido adiante, no capítulo referente ao 

património. 

6.12 PATRIMÓNIO 

Como Área de Estudo (AE) do fator Património considerou-se o conjunto territorial formado pela Área 

de Incidência (AI) do Projeto e por uma Zona Envolvente (ZE) de Enquadramento. 

A AI (direta e indireta) engloba as Áreas C1, C2, e C3 para implantação dos painéis fotovoltaicos, a 

área para construção da subestação de Vila Nova da Rainha e os corredores das linhas elétricas L1, 

L2, L3 e L4, para as ligações elétricas à rede pública, em corredores com 400 m de largura. 

A ZE é uma faixa envolvente da AI com, pelo menos, 1 km de largura. As ocorrências situadas na ZE 

servem somente para avaliar o potencial arqueológico da AE.  

O fator Património foi caracterizado com a pesquisa documental da AE e a prospeção sistemática da 

AI do Projeto. Os resultados obtidos encontram-se documentados nos Desenho 18 e Desenho 19. 

Os resultados obtidos na Pesquisa Documental e no Trabalho de Campo estão caracterizados de modo 

agregado, em função da sua importância e natureza, no Quadro 87. 

As metodologias adotadas nesta avaliação estão especificadas no Anexo 3. 
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6.12.1 Enquadramento Geográfico e Geológico 

Os terrenos nas cotas mais baixas são de formação de aluvionar, da era Moderna (SGP), estando 

ocupadas por terrenos agrícolas, incluindo áreas alagadas de arrozais. 

Nos terrenos intermédios os solos são compostos por depósitos de Terraços, do período Quaternário, 

época Plio Plistocénica, localizados para Oeste da Azambuja. Trata-se de antigos terraços do Tejo e 

de alguns afluentes como por exemplo a Ribeira de Alenquer. Ao contrário dos terraços da margem 

esquerda do Tejo, os da margem direita são pouco desenvolvidos e geralmente muito recortados pela 

erosão. Entre a Azambuja e Vila Nova da Rainha os vestígios de Terraços, constituídos por argilas, 

areias e cascalheiras (SGP, 1962). Para Este da Azambuja os terrenos são constituídos por grés e 

argilas com flora de Nossa Senhora da Saúde e de Vale de Santarém e por grés e argilas da Cruz do 

Campo, do Pliocénico (SGP), estando esta zona ocupada por urbanizações, terrenos agrícolas e 

florestais. 

Os terrenos mais elevados são constituídos pelo complexo helveciano e burdigaliano de Ota, Camarnal 

e Vale de Moura, do Miocénico, sendo os solos compostos por areias e argilas com intercalações 

calcárias (SGP, 1962), por calcários, grés e argilas de Azambuja e pelo complexo com vertebrados de 

Aveiras de Baixo e Calcários de Vale do Paraíso, do Miocénico (SGP), estando estas áreas ocupadas 

por terrenos agrícolas e florestais. 

Na Área C1, C2 e C3, nos terrenos a Este, observam-se cascalheiras, ainda que pouco frequentes, 

com cascalho de pequeno calibre. Na área C3, nos terrenos a Oeste, as cascalheiras são mais 

frequentes e o cascalho é maior. Localizam-se sobretudo nas cotas mais elevadas, superiores a 15 m, 

sendo maioritariamente compostas por quartzito, com quartzo filoniano, algumas rochas xistosas e 

nódulos de sílex. Na área C2 os terrenos encontram-se maioritariamente modelados para a colocação 

de pivots de rega, sendo raro o cascalho observado. 

Situado na margem Norte do Rio Tejo, os vastos recursos e vias naturais que o rio sempre concedeu 

ao Homem, foram determinantes para o povoamento do vale do Tejo desde a Pré-História antiga aos 

nossos dias. A contínua ocupação originou uma longa e continua diacronia Histórica onde as atividades 

ribeirinhas terão sido o principal estimulador do progressivo crescimento e urbanização ao longo das 

margens do Tejo. 

Trata-se de terrenos atualmente ocupados por urbanizações, explorações agrícolas, montado, pasto, 

eucaliptal e pinhal, estando toda a área do Projeto muito compartimentada e vedada. 

6.12.2 Enquadramento Histórico-arqueológico 

Na área de estudo do projeto o património arqueológico conhecido é significativo, todavia, a baixa 

quantidade de sítios identificados sugerem um deficit de conhecimento e de pesquisa especializada na 

região, embora não se advogue uma ocupação uniforme do território no tempo histórico. 
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As cronologias dos sítios conhecidos estão balizadas entre o Paleolítico e a época Romana, não 

havendo qualquer referência às Idades do Bronze e do Ferro. 

Do Paleolítico ao Mesolítico estão identificadas as Estação de Ar Livre do Camarnal (CNS 4122), do 

Casal da Prata (CNS 14773) e da Quinta da Adufa (CNS 7741). 

Do Neolítico e Calcolítico os Achados Isolados do Camarnal (CNS 18174) e a Estação de Ar Livre da 

Bemposta (DGPC, CNS 34265). 

A época romana é aquela que melhor se encontra representada em termos de conhecimento 

arqueológico, com o Tesouro do Pinhal do Alvarinho (CNS 3184), os Vestígios de Superfície de 

Aposento (CNS 23336), o Habitat de Mouchão (CNS 14790) e as Villas de Aposento (CNS 23341) e 

do Apeadeiro de Vila Nova da Rainha (CNS 20656). 

Outros sítios são conhecidos na AE, contudo as cronologias são indeterminadas. 

Da Idade Média e Moderna apenas há referência ao sítio arqueológico da Igreja das Virtudes (CNS 

10670), contudo o património arquitetónico destas épocas é muito vasto, incluindo imóveis 

classificados, designadamente: a “Quinta do Campo (conjunto edificado), incluindo a casa de 
habitação, capela, tentadeiro, outras instalações e pertences”, classificada como IIP - Imóvel de 

Interesse Público, conforme Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 19-02-2002; a “Igreja Matriz 
da Azambuja”, classificada como IIP - Imóvel de Interesse Público, conforme Decreto n.º 516/71, DG, I 

Série, n.º 274, de 22-11-1971; a “Igreja e edifício da Misericórdia da Azambuja”, classificada como IIP 
- Imóvel de Interesse Público, conforme Decreto n.º 31/83, DR, I Série, n.º 106, de 9-05-1983. 

Para a época Contemporânea certamente é vastíssimo o património arquitetónico e etnográfico, assim 

como o arqueológico industrial, como é o caso da Vala Real e dos abundantes edifícios industriais, cujo 

interesse arqueológico e arquitetónico é elevado. Desta época, encontra-se classificado “Um marco de 

légua à entrada de Azambuja”, classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público, conforme Decreto 

n.º 32 973, DG, I Série n.º 175, de 18-08-1943. 

Nos últimos anos muito se tem vindo a conhecer sobre o devir histórico da região, desde que o Homem 

por aqui se manifestou, todavia, o conhecimento adquirido será apenas uma pequena fração da 

História, boa parte dela estará para sempre perdida pela pressão urbanística, que tem vindo a causar 

a destruição, e consequentemente desconhecimento, dos vestígios que se encontravam preservados 

no solo. 

Sobre a História dos concelhos abrangidos pelo Projeto, transcrevem-se os textos abaixo: 

ALENQUER 

“A descoberta pelo arqueólogo Hipólito Cabaço de objetos polidos no sítio do Castelo e de fragmentos 

cerâmicos junto da vulgarmente chamada Porta da Conceição parece indício seguro de uma origem 

pré-histórica da vila, no espaço depois limitado pela fortificação medieval. As cerâmicas, classificadas 
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por Cabaço como “Eneolítico”, são por ele descritas como “Diversos fragmentos de vasos 

campaniformes com desenhos incisos encontrados por baixo da muralha da Porta da Conceição – 

Alenquer”. Localizado a meia-encosta, o sítio da Porta da Conceição levanta dúvidas quanto à 

localização e estrutura do povoado a que estariam associados aqueles vasos. João José Fernandes 

Gomes, que estudou o espólio, aponta duas possibilidades: a de se tratar de um povoado de tipo 

castrejo, que ocupara o topo do outeiro do Castelo, a 107 metros de altitude; ou de um povoado que 

ocupara uma das vertentes do mesmo monte. A primeira parece, contudo, comprometida. Hipólito 

Cabaço, que nos anos trinta do século XX realizou escavações na zona da alcáçova do castelo 

medieval nada encontrou de tempos pré-históricos. Também para lá do rio, no monte fronteiro a esta 

encosta da Porta da Conceição, chamado do Pedregal, Cabaço recolheu, para além de restos 

paleontológicos e antropológicos, materiais eneolíticos. 

Castro ou povoado de encosta, o primitivo núcleo habitacional de Alenquer terá sido mais tarde 

romanizado (séculos II a.C. a III d.C.). Bento Pereira do Carmo faz menção da descoberta de moedas 

dos imperadores Trajano, Adriano, Antonino Pio e outros, quando se reformou o Castelo com obras de 

terra, para fazer rosto à invasão francesa de 1810. Inclui ainda este autor, numa relação de inscrições 

lapidares antigas localizadas por si, e na sua maioria romanas, uma pedra achada em 1782 no quintal 

do Padre Pedro Taveira, junto ao Castelo, declarando serem, para si, enigmáticos os carateres nela 

gravados, e reprodu-los então conforme registo que deles fizera Fernando Dantas da Cunha e Brito, 

falecido em 1787, escrivão dos órfãos de Alenquer e curioso de antiguidades, reprodução essa que, 

como as de todas as outras inscrições, já não aparecerá quando os textos de Pereira do Carmo são 

publicados entre 1888 e 1890. Por volta de 1780 foi demolida uma torre denominada de São Prisco, 

conforme relata também Bento Pereira do Carmo, a partir de uma lembrança de uma testemunha ocular 

que lhe chegou às mãos. Conta ele que na dita torre abundavam os cipos e mármores romanos, que 

depois da demolição foram aplicados como alvenaria ordinária na construção da capela de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo na Praça da Vila. E lamenta-se: visitando pessoalmente a capela à cata 

de antiguidades, nem uma só destas pedras históricas vi à flor da parede. Além destas, notícias de 

vestígios romanos já só para a Alenquer extramuros. Na igreja de Triana, ou mais concretamente à 

porta da igreja de Triana, da parte direita quando entramos, existiu um cipo com inscrição reproduzida 

por Frei Agostinho de Santa Maria no seu Santuário Mariano. Bento Pereira do Carmo procurou-o por 

1840, mas já não o encontrou, atribuindo o seu desaparecimento “talvez” à ruína da igreja com o 
terramoto de 1755. Vários autores fazem coincidir a cidade de Ierabriga ou Lerabriga, referida no 

Itinerário, com Alenquer, ou melhor, com uma zona pouco distante da vila, a sul, onde maior e mais 

variado número de vestígios foi encontrado, entre o lugar das Paredes e as quintas do Bravo e das 

Sete Pedras. Nas Paredes existiam ainda em meados do século XVIII as muralhas ou paredes de um 

aqueduto que conduzia águas para a referida Quinta do Bravo. Pela mesma altura, o pavimento duma 

adega desta quinta, sugeria ter ali existido sumptuoso edifício. Bento Pereira do Carmo, que terá 

visitado o local por 1840, diz que ainda ali se descobriam pedaços de mosaico. Empregadas em usos 

domésticos foram as pedras das sepulturas romanas desenterradas junto à quinta, conforme Pereira 

do Carmo, em sítio a que chama Barrada. Da mesma Quinta do Bravo é proveniente um cipo que desde 

finais do século XIX se guarda no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa. Em 1934 descobre 

Hipólito Cabaço uma extensa necrópole lusitano-romana, datável do século I d.C., que explora em 
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parte, entre Paredes e Sete Pedras, cerca de 1 km² de tumulizações sucessivas por incineração e 

inumação, segundo Maria Amélia Horta Pereira, que estudou o espólio de uma sepultura de 

incineração, constituído por cerca de 60 objetos, entre eles, o dolium e o mobiliário da sepultura, 

composto por jarrinha, lucerna, skiphos, pratos e taça de terra sigilatta, unguentários, boiões, taças e 

copos em vidro, marca de jogo em osso, fíbula, fivelas, botões, argolas, campainha e outras peças em 

bronze, ponta de dardo em ferro, pregos em cobre e ferro e até um pequeno fragmento de mosaico. 

Estes achados fazem hoje parte da exposição permanente do Museu Municipal Hipólito Cabaço. A 

estes se vieram juntar mais tarde, provenientes da Quinta do Bravo, uma pequena ara de mármore, 

descoberta, quando se procedia à abertura de um poço e uma lucerna com “bico” quebrado. Na Quinta 
de Santa Teresa, próxima também da antiga necrópole, se descobriu um relógio de sol, em mármore, 

e um fragmento de coluna com inscrição latina. Depois de se referir à Quinta do Bravo e às Paredes, 

escreve Bento Pereira do Carmo: Na Quinta da Barradinha, situada um pouco mais longe, sobre a 

continuação das colinas, ao sul da várzea de Vila Nova, se descobriu, em dezembro de 1839, uma 

sepultura no pendor da colina para o campo, encerrando um esqueleto, que um proprietário não pode 

salvar da sacrílega mão dos trabalhadores, fazendo apenas menção de que a cabeça estava voltada a 

Oriente. Pela parte superior desta quinta encontram-se espalhadas muitas pedras, quando o sítio não 

as dá, alguns lanços de parede subterrâneos, e grandíssima quantidade de telhas e tijolos de tamanho 

descomunal, alguns menos quebrados têm sido postos em reserva, como raridade; os entulhos (que 

assim lhe podemos chamar) continuam na mesma direção até ao Casal da Telhada. Bem sei que estas 

ruínas equívocas e sem caracter que o tempo engoliu, como faz a tudo, e fez ás moedas que por entre 

elas apareceram e vão aparecendo, põe a questão fora de toda a dúvida. Pertencem estas moedas, 

de que o proprietário vai fazendo coleção, aos imperadores Trajano, Adriano, António Pio e outros. 

Entre os séculos III e VIII da nossa Era, sucedem-se as invasões bárbaras: alanos, vândalos, suevos 

e visigodos. Guilherme Henriques, baseando-se nos escritores mais abalizados afirma que a fundação 

do castelo de Alenquer se deu com a entrada dos visigodos em território português. Outros autores 

crêem em fundação posterior. Estabelecidos na Península a partir de 711, terão os árabes aproveitado 

os recursos defensivos do sítio de Alenquer, nomeadamente a sua posição na linha do Tejo, para aqui 

edificar uma fortificação. Dentro das muralhas, a mesquita, erguia-se, segundo a tradição, no mesmo 

local onde depois se edificou a igreja de Santo Estevão, matriz da vila, também esta demolida em 1870 

para dar lugar à construção da Aula do Conde de Ferreira, onde hoje está instalado o Museu Municipal. 

Acerca desta demolição escreve Guilherme Henriques, que quando se derrubou a torre, viu-se 

perfeitamente que havia n’ella uma espécie de cunhal de cantaria de forma muito diversa à da torre. É 

tradição também que a chamada Torre da Couraça, no sítio das Águas, fora construída ou, pelo menos, 

começada pelos mouros, conta Henriques, porque havendo nos seus alicerces uma copiosa nascente 

quizeram, d’este modo, conseguir o abastecimento d’agua, único requisito para ser a praça 

inexpugnável, acrescentando que o mais provável é que a torre foi começada quando a noticia das 

conquistas de D. Affonso Henriques obrigava os mouros a lançar mão de tudo quanto pudesse 

contribuir para a segurança das suas praças e castellos. De resto, e à falta de outros vestígios, está o 

legado mouro patente na própria estrutura urbana da Alenquer medieval, intramuros, como lembra Aldo 

Paviani, estreitas tortuosas e íngremes ruas, entrecortadas por ‘becos’, ‘travessas’ e ‘escadinhas'. 
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Em 1212, Alenquer é entregue a D. Sancha, que no mesmo ano lhe atribui foral. Por se tratar apenas 

da consolidação de uma situação já existente, este diploma não especifica os limites do termo da vila. 

D. Dinis concederá novo foral à vila em 1302, reformado em 1510, na sequência da reforma dos forais 

promovida por D. Manuel.” (in http://www.cm-alenquer.pt).” 

AZAMBUJA 

“A origem de Azambuja remonta possivelmente ao século III a.C., altura em que os romanos invadiram 

a Península Ibérica. Na altura, este povo denominou-a de Oleastrum (Óleo de Oliveira-azeite) por ser, 

provavelmente, muito rica em azeite e com forte produção do mesmo. Mais tarde, habitada pelos 

Árabes, recebeu o nome Azzabuja (Olival Bravo) o que nos leva a pensar que talvez as oliveiras 

"romanas" já não existissem. Em 1147, Azambuja foi reconquistada aos Árabes por D. Afonso 

Henriques, sendo dada por este a D. Childre Rolim como recompensa pelo seu heroísmo e por se ter 

desviado da Cruzada à Terra Santa para o ajudar no Cerco de Lisboa. D. Childre Rolim povoou-a e 

batizou-a de Vila Franca. No entanto, a nossa vila perdeu o nome passado pouco tempo. D. Childre ou 

D. Xira (como também era conhecido) foi mais tarde o fundador de Vila Franca de Xira. Após a sua 

mudança para o novo local, com o objetivo de o construir e povoar. Assim, a nossa vila teve que recorrer 

ao antigo nome atribuído pelos Árabes, ficando conhecida por Azambuja. A Vila de Azambuja teve foral 

concedido por D. Sancho I em 1200 e confirmado por D. Afonso II em 1218. Em 1513 teve novo foral 

passado por D. Manuel.” (in https://azituri.blogs.sapo.pt/1649.html).” 

CARTAXO 

“Em todas as épocas, o território do concelho do Cartaxo foi um importante ponto de passagem para o 

interior do país, quer por via fluvial, através do Rio Tejo, quer por via terrestre. Uma via romana, que 

partia de Lisboa (Olisipo) e passava por Alenquer (Lerabriga), seguindo para Santarém (Scallabis), 

atravessava o território do concelho. Antes dos romanos, outras civilizações fixaram-se na região, 

designadamente em castros situados em Vila Nova de São Pedro, Vale do Tejo ou nas regiões de 

Muge. Situado em pleno Ribatejo, o Cartaxo foi uma das muitas povoações da região a ser vítima das 

lutas entre muçulmanos e cristãos hispano-godos. Dada a sua proximidade com Santarém – cujas 

muralhas foram bem disputadas entre muçulmanos e cristãos. Na sequência dessas lutas e após a 

reconquista, o Cartaxo encontrava-se arruinado. D. Sancho II achou então importante repovoar a 

localidade, que possuía uma localização privilegiada e terrenos muito férteis. Concedeu esta sua terra, 

que incluía também o Cartaxinho (hoje Ribeira do Cartaxo), a Pedro Pacheco, que ficou encarregue de 

construir ali uma albergaria para os pobres - nem Pedro Pacheco nem os seus descendentes 

cumpriram tal obrigação. Em 1312, o Cartaxo recebeu Carta de Foral, outorgada em Leiria pelo Rei D. 

Dinis, confirmada em 1487 por D. João II, em Santarém, e em 1496 por D. Manuel, também em 

Santarém. 

A importância histórica do concelho pode ainda ser confirmada por outros factos, nomeadamente a 

Batalha de Ourique, que está provavelmente ligada a Vila Chã de Ourique (1139), a concessão de 

forais a Pontével pelo rei D. Sancho I (1194) e ainda a existência de Paços Reais em Valada (1361-

1365). Em meados do século XIX, o Cartaxo era um dos lugares mais populosos da Estremadura, na 
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Comarca de Santarém, contando com mais de duas centenas de vizinhos. O Cartaxo teve honras de 

vila em 1656, no testamento concedido por D. João IV à sua filha. A 10 de dezembro 1815, por alvará 

dado no Rio de Janeiro, D. João VI concede ao Cartaxo a independência administrativa. A 21 de junho 

de 1995 dá-se a elevação do Cartaxo a cidade. Em muitos outros aspetos o concelho ganhou 

preponderância. Em finais do século XIX, em virtude das inovações tecnológicas introduzidas, o 

Cartaxo torna-se o centro de produção vitivinícola mais característico do Vale do Tejo, sendo grande 

parte dos seus vinhos transportados de barco para Lisboa, onde ganharam fama.” (in https://www.cm-

cartaxo.pt/Ser/Turismo/Concelho/Paginas/Resenha.aspx).” 

6.12.3 Resultados da Pesquisa Documental 

A caraterização da situação atual do fator património cultural, imóvel, abrangeu a área do Projeto, 

considerada como área de incidência (AI) direta e indireta (Desenho 18 e Desenho 19), acrescida de 

uma zona envolvente de enquadramento (ZE), de modo a evidenciar o potencial arqueológico e 

arquitetónico da zona, tomada até pelo menos 1 km de distância da envolvente externa do Projeto, e 

apoiou-se exclusivamente em pesquisa documental.  

Essa pesquisa visou a elaboração de um inventário de ocorrências, georreferenciáveis, 

correspondentes achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica, elegíveis independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, Planos 

Diretores Municipais (PDM), bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC - Endovélico) e do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), cartografia geológica (CGP) e militar (CMP), páginas web 

diversas, destacando-se as páginas oficiais de municípios e freguesias. 

Previamente efetuou-se a identificação de locais com potencial arqueológico e arquitetónico tendo por 

base a cartografia militar e a fotografia aérea disponível no Google Earth. 

Nesta fase identificaram-se 49 ocorrência (Oc. 1 a 44, 61, 62, 63, 64 e 66), encontrando-se 4 na AI do 

Projeto (Oc. 20, 21, 43 e 66) e 45 na ZE. 

Na AI não se identificou património classificado ou em vias de classificação. Porém, na ZE estão 

referenciadas seis ocorrências (Oc. 15, 16, 17, 18, 19 e 64). 

Das ocorrências que constituem a situação de referência, 11 correspondem a topónimos que indiciam 

locais com potencial arqueológico e/ou arquitetónico e etnográfico (Oc. 33 a 39, 41, 61, 62 e 63). 

Os PDM em vigor dos concelhos abrangidos encontram-se desatualizados incluindo apenas o 

património classificado. 
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As ocorrências de âmbito arqueológico que integram a base de dados da Direção Geral do Património 

Cultural (DGPC) encontram-se protegidas pelo inventário elaborado por esta entidade que detém a 

tutela do património cultural, designadamente as Oc. 1 a 14. 

A grande maioria do edificado civil e religioso foi obtido na cartografia militar e sempre que possível 

confirmado no Google Earth. Será de referir que as igrejas, capelas e ermidas construídas até ao século 

XIX constituem não só património arquitetónico como também arqueológico, uma vez que o espaço 

envolvente era utilizado como cemitério (a instauração de cemitérios civis como um serviço público é 

decretada em 1835 e implementada muito lentamente) e muitas vezes o edifício era erguido sobre as 

ruínas de um anterior. 

Os resultados da pesquisa documental estão listados no Quadro 87 e caracterizadas com maior detalhe 

no Anexo 3. 

6.12.4 Resultados do Trabalho de Campo 

O trabalho de campo decorreu em janeiro de 2020 e consistiu na prospeção sistemática das Áreas C1, 

C2 e C3 e na prospeção dirigida nos corredores das Linhas Elétricas. A prospeção foi executada por 

cinco arqueólogos, tendo decorrido com normalidade. Nos trabalhos de prospeção foram também alvo 

de reconhecimento as ocorrências previamente identificadas na pesquisa documental localizadas na 

AI do Projeto. 

Em março de 2020 realizou-se nova campanha de prospeção tendo como objetivo realizar a prospeção 

sistemática em corredores com 100m de largura centrados no eixo das linhas elétricas adotadas (L1, 

L2, L3 e L4). O facto de serem maioritariamente terrenos vedados e/ou cultivados, para os quais não 

se obteve autorização dos proprietários para a livre circulação, impediu que a prospeção sistemática 

fosse realizada para além das áreas inicialmente prospetadas no âmbito da prospeção dirigida em 

corredores com 400m de largura. Deste modo, considera-se que não foi efetivada eficazmente a 

prospeção sistemática. 

Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1:25 000 e fotografia aérea, contendo a 

implantação de todas as componentes do Projeto. 

Foram consideradas condicionantes à execução do trabalho de campo a elevada densidade do coberto 

vegetal, a urbanização, os terrenos cultivados e a vedação de propriedades. Apresenta-se no Anexo 3 

o descritivo da visibilidade do solo. 

As áreas encontram-se muito compartimentadas e vedadas na quase totalidade, sendo os proprietários 

locais muito zelosos dos seus terrenos, não permitindo a circulação sem autorização. No caso das 

áreas para implantação dos painéis fotovoltaicos, obteve-se autorização dos proprietários e realizou-

se a prospeção sistemática. 
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Relativamente ao traçado dos diversos corredores para as Linhas Elétricas em estudo, a prospeção, 

embora seletiva, foi muito condicionada por impedimentos de acesso. A mesma situação se verificou 

no decorrer dos trabalhos de prospeção do traçado final das Linhas Elétricas. 

Não se tendo obtido previamente autorização de entrada da parte dos respetivos proprietários ou por 

não se ter encontrado ninguém que autorizasse a circulação, consideraram-se as parcelas vedadas 

como interditas e, consequentemente, não prospetáveis. Na grande maioria são terrenos de exploração 

agrícola, florestal e bovina, sendo o coberto vegetal muito denso, próprio da época do ano em que o 

trabalho de campo foi realizado. 

Na prospeção realizou-se a relocalização/reconhecimento das ocorrências identificadas na fase de 

pesquisa documental que se encontram na AI do Projeto, designadamente, as Oc. 12, 20, 21, 22, 23, 

40, 41, 42, 43 e 66. A Oc. 44 correspondia a um topónimo com potencial arquitetónico e etnográfico 

localizado junto ao limite Sul da Área C3. Por este motivo foi realizado o reconhecimento da ocorrência 

para esclarecer se o topónimo repostava a um moinho eólico ou hidráulico e se estava no interior ou 

no exterior da AI. As Oc. 13 e 41, localizadas na AI da Linha 1, por se encontrarem em terrenos vedados 

onde não foi possível entrar não se efetuou o reconhecimento. Por este motivo não possuem ficha de 

sítio individualizada no Anexo 3. 

Correspondendo a estruturas lineares com quilómetros de extensão, a Oc. 20 reporta para canais de 

navegação, a Oc. 66 a canais de rega e a Oc. 21 a um aqueduto subterrâneo. Todas elas atravessam 

a AI em diversos locais. 

A prospeção na Área de Incidência do Projeto revelou 17 novas ocorrências, sendo oito de âmbito 

arqueológico (Oc. 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57 e 65), duas arqueológico e arquitetónico (Oc. 45 e 47) e 

sete arquitetónico e/ou etnográfico (Oc. 46, 51, 53, 54, 58, 59 e 60). 

Ainda que se encontrem identificadas no exterior do corredor associado ao traçado final da Linha 

Elétrica, mas muito próximas, para as Oc. 13 e 41 permanece a dúvida quanto à localização concreta 

das ocorrências, uma vez que se encontram em terrenos vedados onde não foi possível entrar. 

O facto de não se terem identificado mais vestígios arqueológicos não inviabiliza a existência de outros 

sítios arqueológicos preservados na AI, principalmente tendo em conta a densidade do coberto vegetal 

que oculta grande parte do solo. 

As ocorrências identificadas no trabalho de campo estão listadas no Quadro 87, descriminadas no 

Anexo 3 e representadas cartograficamente nos Desenho 18 e Desenho 19. 
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Quadro 87 – Caracterização sumária das ocorrências identificadas na AE. 

Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 
 

 1 Tesouro    In 4     ER   

 2 Achado(s) Isolado(s)    In 2   N-C     

 3 Estação de Ar Livre    In 4  Me      

 4 Estação de Ar Livre    
In 

4  S; Me      

 5 Estação de Ar Livre    
In 

4   N    In 

 6 Vestígios de Superfície    
In 

3     ER   

 7 Achado(s) Isolado(s)    
In 

1       In 

 8 Habitat    
In 

3     ER   

 9 Villa    
In 

In     ER   

 10 Villa    
In 

3     ER   

 11 Vestígios Diversos    
In 

In       In 

12 12 Vestígios Diversos    
In 

3  P      

 13 Mancha de Ocupação    
In 

In       In 

 14 Igreja    
In 

4 4     M; O  

 15 Quinta    Mp  3     O-C  

 16 Marco    Mp  3     C  

 17 Pelourinho    Mp  3     M  

 18 Igreja    Mp 4 4     M  

 19 Igreja    Mp 4 4     M; O  

20 20 Canal   2   2     O-C  

21 21 Aqueduto   1   1     C  

22 22 Quinta      3     O  

23 23 Quinta     4 4     M;O;C  
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Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 
 

 24 Pombal      1     O-C  

 25 Quinta do Carneiro      In      In 

 26 Igreja      4     M; O  

 27 Pombal      1     O-C  

 28 Ponte e Cais      1     C  

 29 Conjunto arquitetónico      3     M;O;C  

 30 Palacete      3     O  

 31 Moinho de vento      1     O-C  

 32 Pombal      1     O-C  

 33 
Topónimo 

    In In      In 

 34 
Topónimo 

    In In      In 

 35 
Topónimo 

    In In      In 

 36 
Topónimo 

     In      In 

 37 
Topónimo 

     In      In 

 38 
Topónimo 

    In       In 

 39 
Topónimo 

     In      In 

40 40 Cais      1     C  

 41 Topónimo      In      In 

42 42 Casal Rústico      1     C  

43 43 Ponte   1        C  

44 44 Casal Rústico      1     C  

45  Muro  3 3        M  

46  Casa   1        C  

47  Fornos  3 3        C  

48  Mancha de Ocupação  3      C     
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Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 
 

49  Casal Rústico  1         O-C  

50  Indeterminado  In          In 

51  Casa   1        C  

52  Achado(s) Isolado(s)     1  PA PR     

53  Passagem hidráulica      1     C  

54  Poço e Tanque   0        C  

55  Achado(s) Isolado(s)  1     PA PR     

56  Mancha de Ocupação  3     PA PR     

57  Mancha de Ocupação  3      N     

58  Casa      1     C  

59  Casa      1     C  

60  Ponte      1     C  

 61 Topónimo      In      In 

 62 Topónimo     In In      In 

 63 Topónimo      In      In 

 64 Marco    Mp  3     O-C  

65  Achado(s) Isolado(s)  1     PA PR     

66 66 Canal   1   1     O-C  

 

LEGENDA: Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo 

(TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a 

correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com 

estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona de 

Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção 

(Mn=monumento nacional; Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona especial de 

proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; Inv=inventário); AA = Património arqueológico; AE = 

Arquitetónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, 

imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): 

Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou 

raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), 

Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de 

conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção 

na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. 
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Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se 

obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico 

Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; 

ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade 

Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado 

(Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma 

cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala 

considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes 

cores nas células): achados isolados ou dispersos; ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200 m2; 

manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200 m2 e estruturas 

lineares com comprimento superior a 100 m; áreas de potencial interesse arqueológico; ocorrência de dimensão indeterminada. 

 
Incidência espacial  Áreas de potencial valor cultural  
Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  
Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

Em novembro de 2020 foi efetuada uma nova prospeção de todos os corredores das 4 linhas elétricas, 

já que anteriormente houve dificuldades no acesso a alguns dos locais de implantação das linhas 

elétricas e devido à alteração do traçado da linha elétrica L3 resultante do parecer rececionado da 

Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional e dos apoios 12 a 15 da linha L4 resultante do acordo 

entre os três Promotores que se encontram a desenvolver projetos fotovoltaicos na área, para um 

projeto de linha partilhada. 

No Anexo 3 foi então, incluído o Relatório do Fator Património Cultural (Arqueológico, Arquitetónico e 

Etnográfico) com o resultado desta nova prospeção integral e o reconhecimento e/ou relocalização de 

pré-existências, identificadas na fase de pesquisa documental, em todos nos corredores das 4 linhas 

elétricas (LE), de 30 KV (L3), 60 KV (L1 e L2) e 400 KV (L3), que se encontram em projeto de execução, 

seno apresentado no Quadro 88. 

O referido Relatório foi enviado à DGPC em complemento ao Relatório anteriormente entregue com o 

resultado da primeira prospeção. 

Quadro 88 - Caracterização sumária das ocorrências identificadas na AE 

Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação Cronologia 

AI ZE 
TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 

 

13 13 Mancha de Ocupação In In  In In       In 

20 20 Canal   2   2     O-C  

21 21 Aqueduto   1   1     C  

41 41 Quinta      1     C  

66 66 Canal   1   1     O-C  

67  Aqueduto   1        C  

68  Mancha de Ocupação     Ind     ER M  

69  Fonte   1          

70  Poço e Tanque   1          

71  Vestígios de Superfície  Ind     PA    C  

72  Mancha de Ocupação     Ind      O-C  
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LEGENDA Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo 

(TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a 

correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com 

estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projeto. AI = Área de Influência do Projeto; ZE = Zona 

de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de 

proteção (Mn=monumento nacional; Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona 

especial de proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; 

AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento 

nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico 

ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado 

(4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural 

e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. 

Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu 

estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade 

e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. 

Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não 

se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; 

m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior; Me=Mesolítico); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do 

Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade 

Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou 

não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se 

dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da 

ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através das seguintes quatro categorias 

(assinaladas com diferentes cores nas células): achados isolados ou dispersos; ocorrências localizadas ou de reduzida 

incidência espacial, inferior a 200m2; manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com 

área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m; áreas de potencial interesse arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico; ocorrência de dimensão indeterminada. 

 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor cultural  

Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   
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7 EVOLUÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE (OPÇÃO 0) 

Prevê-se que sem a implementação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca (“opção 0”) a situação 
atual do ambiente que se observa na respetiva área de implementação e que se descreve no capítulo 

anterior irá manter-se. 

A nível local o estado atual do ambiente irá manter-se, ou seja, não se esperam alterações a nível dos 

descritores clima, geologia, qualidade do ar, ruído, fauna, paisagem e património/arqueologia. 

Caso o uso atual do solo se mantenha, pode ocorrer a continuação da existência de pastagens. 

Salienta-se, no entanto, que alternativamente, na ausência do projeto pode ocorrer igualmente o 

abandono da exploração agrícola, verificando-se os efeitos de fatores antrópicos de degradação 

acrescidos, e a vegetação local deverá evoluir de acordo com os seguintes aspetos: 

Desenvolvimento da flora e comunidades vegetais anuais, nitrófilas ou semi-nitrófilas, típicas de 

campos de cultura ou áreas sujeitas a pastoreio intenso; 

Morte progressiva dos sobreiros pela ausência de regeneração desta espécie, como consequência da 

pressão pastoril; 

Progressão sucessional da vegetação natural para etapas superiores, com espectável melhoria, a 

longo prazo, do estado de conservação da vegetação destes locais. 

A nível nacional a não concretização do projeto, irá acentuar, ainda que ligeiramente, as dificuldades 

no cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo no que diz respeito à produção de energia 

a partir de fontes renováveis. 

8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

8.1 METODOLOGIA 

No presente capítulo do Estudo de Impacte Ambiental procedeu-se à identificação dos potenciais 

impactes ambientais gerados pela construção, exploração e desativação da Central Fotovoltaica da 

Cerca e consequentes eventuais impactes cumulativos, com base na consideração das suas 

caraterísticas intrínsecas e do respetivo local de implantação, tendo em conta a experiência da equipa 

na realização de estudos ambientais e através das informações e elementos recolhidos sobre o projeto 

em análise. 

Em “Técnicas de Predição de Impactes Ambientais” editado por Maria do Rosário Partidário e Júlio de 
Jesus, refere-se que: 
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“A fase de predição de impactes é uma das fases de Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) mais 

difíceis de realizar. Em primeiro lugar, a atividade de previsão tem sempre um determinado grau de 

incerteza associado, uma vez que se estão a tentar prever situações futuras. Por outro lado, se para 

alguns sectores do ambiente existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou 

menos precisas dos efeitos ambientais esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão é 

extremamente difícil de realizar, dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das relações 

e o grande número de interações envolvidas.” 

“A predição dos impactes é a área menos desenvolvida em termos de metodologias que possam ser 

diretamente aplicadas à AIA. Os métodos de predição utilizados em AIA podem ser agrupados em: 

 Métodos qualitativos; 

 Comparação com casos semelhantes; 

 Realização de experiências; 

 Utilização de modelos. 

Nos métodos qualitativos recorre-se ao julgamento de especialistas nas diversas áreas para a 

realização de previsões, geralmente qualitativas, acerca dos efeitos ambientais esperados. Estes 

métodos são particularmente úteis quando não existem dados do passado a partir dos quais se possa 

identificar um padrão ou para problemas de difícil quantificação.” 

É na situação acima descrita que se enquadra a avaliação do impacte ambiental gerado pela 

implantação do projeto em análise. 

Nesta situação, caso fossem atribuídos valores (quantificação dos efeitos dentro de uma escala 

numérica) aos efeitos do projeto em cada descritor ambiental, quer a própria escala de valores a atribuir 

(gama de variação dos efeitos), quer a própria atribuição dos valores, seria sempre subjetiva, ou seja, 

iríamos ser rigorosos na quantificação, mas trabalhando sempre sobre uma base subjetiva. 

Assim, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e 

significado dos impactes ambientais gerados pela implantação do projeto, tendo fundamentalmente por 

base a experiência dos técnicos intervenientes na realização de estudos ambientais. 

Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes gerados 

sobre os vários descritores ambientais afetados pela implementação do projeto: 

Sinal: benéfico (positivo); prejudicial (negativo)        

No que se refere ao tipo de impacte, prejudicial ou benéfico, os impactes ambientais resultantes do 

projeto em análise foram classificados em negativos ou positivos, respetivamente. 
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Efeito: direto; indireto           

Os impactes ambientais resultantes do projeto em análise foram classificados quanto ao seu efeito: 

direto ou indireto. 

Persistência: esporádica; temporária; permanente       

Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se ocorrer ocasionalmente, temporário se 

só ocorrer durante um determinado período. Caso se mantenha, considera-se o impacte permanente. 

Frequência (Instante em que se produz): imediato; médio prazo; longo prazo    

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que decorre entre 

a ação que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato 

se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo, se existir um intervalo de tempo de menor ou 

maior duração entre a ação e o impacte. 

Magnitude: reduzida; média; elevada         

A intensidade é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das ações e a 

suscetibilidade dos fatores ambientais afetados, conforme se descreve em seguida: 

 os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade do ar e da água, são 

considerados de magnitude média se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação determina um 

considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afetadas 

seja importante, ou ainda se mantenha durante um período temporal alargado; 

 os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, são considerados de magnitude média 

se são afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para 

fins diferentes dos previstos no projeto, sendo considerados de magnitude elevada se o projeto 

afetar em grande extensão áreas inseridas na RAN; 

 os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados de magnitude média 

quando determinam importantes afetações sobre as formas de relevo naturais pré-existentes 

introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afetem ou destruam formas 

naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente importantes de vistas 

panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingem de algum modo o património geológico protegido por 

legislação específica; os impactes são considerados de magnitude elevada se a importância dos 

conjuntos ou elementos geológicos ou geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas 

afetadas são consideráveis; 

 os impactes negativos sobre a biodiversidade, são considerados de magnitude média a elevada 

quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes 
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introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em 

efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas 

raras ou ameaçadas, ou atingem de algum modo o património natural protegido por legislação 

específica; os impactes são considerados de magnitude elevada se a importância dos equilíbrios 

ou das espécies afetadas seja grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas seja 

considerável; 

 no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN, os impactes são considerados 

negativos de magnitude média quando determinam alterações ao uso do solo previsto e às áreas 

classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos instrumentos regulamentares das 

figuras de ordenamento do território; são considerados de magnitude elevada se a importância 

e/ou extensão das áreas afetadas forem consideráveis; 

 no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior subjetividade, é 

aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos de magnitude 

média aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou 

paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o 

grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da 

área afetada e o número de potenciais observadores envolvidos, atendendo à proximidade de 

aglomerados e à acessibilidade da zona, sendo considerados de magnitude elevada se os 

referidos parâmetros assumirem uma expressão importante; 

 em relação aos aspetos de ordenamento do território, população e atividades económicas, os 

impactes são considerados de magnitude média, positivos ou negativos, consoante o sentido 

das alterações introduzidas, quando interferem com instrumentos, planos ou políticas de 

ordenamento anteriormente estabelecidos, induzem alterações sobre a forma e os padrões de 

vida das populações afetadas, determinam modificações no padrão de mobilidade, atividade 

económica e emprego das populações, ou quando envolvem grandes investimentos, devendo 

ser considerados de magnitude elevada quando a extensão das regiões afetadas ou das 

populações envolvidas assim o determinam; 

 relativamente ao património arqueológico, arquitetónico e etnológico a magnitude é elevada se 

o impacte for direto, ou seja, provocado pela construção e exploração do projeto, e implicar uma 

destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua 

envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou 

uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada 

da ocorrência. 

Reversibilidade: irreversível; reversível          

A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respetivos efeitos permaneçam (sendo 

considerável irreversível, independentemente do período de tempo em análise) ou se anulem (logo 

reversível) quando cessar a respetiva causa. 
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Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)  

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 

conhecimento das caraterísticas intrínsecas de cada uma das ações e de cada fator ambiental, o que 

permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis. 

Impacte minimizável ou compensável:         

Capacidade de minimização ou compensação perante o impacte, este pode ser minimizável ou 

compensável (M) ou Não Minimizável e compensável (N). 

Significância: muito significativo, significativo ou pouco significativo    

A significância de um impacte é influenciada por todos os restantes critérios de avaliação, em particular 

a intensidade, a duração, a reversibilidade do impacte e a capacidade de minimização ou 

compensação. A significância de um impacte leva ainda em conta o cumprimento da legislação 

específica vigente, a interferência com populações, a afetação do equilíbrio dos ecossistemas 

existentes, a afetação de áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc. 

8.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desativação ou possível reconversão: 

planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na 

área, pela ação dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respetivo Estudo 

de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desativação), distinguem-se 

as seguintes ações: 

Fase de Construção: 

Central Fotovoltaica 

 instalação e utilização do estaleiro, assim como zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 

 limpeza do terreno, remoção e armazenamento de terra vegetal; 

 movimentação de terras (escavação/aterros/compactação); 

 abertura de caminhos e execução de sistema de drenagem, e pavimentação (saibro e "Tout-

venant"); 
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 transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre outros), e 

consequente circulação de veículos pesados e máquinas; 

 armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra vegetal, 

entre outros); 

 abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos de interligação dos 

módulos fotovoltaicos e restantes infraestruturas; 

 transporte e montagem no local das estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 construção das subestações 30/60kV e 60/400kV e execução das plataformas para instalação 

das estruturas prefabricadas que contêm os postos de transformação; 

 transporte e montagem dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos na subestação e 

restantes infraestruturas; e 

 recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Linhas Elétricas 

 instalação e utilização do estaleiro e da zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos (apoios, cabos em bobinas, isoladores, material de ligação à terra e dispositivos de 

sinalização aérea); 

 abertura/alargamento de acessos temporários; 

 circulação de veículos e máquinas afetos à obra; 

 desmatação e decapagem da área envolvente ao local de implantação de cada apoio; 

 abate ou decote de espécies arbóreas especialmente as de crescimento rápido, suscetíveis de 

interferir com o funcionamento da linha elétrica, de acordo com as distâncias de segurança 

exigidas pelo RSLEAT; 

 abertura de caboucos para as fundações dos apoios, envolvendo escavação; 

 betonagem dos maciços de fundação dos apoios; 

 transporte e montagem das estruturas dos apoios e dos condutores; 

 elevação dos apoios e fixação dos condutores; 

 circulação e presença de máquinas. 
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Fase de Exploração: 

Central Fotovoltaica 

 presença dos painéis fotovoltaicos e respetivas estruturas de suporte, da subestação, estruturas 

prefabricadas dos inversores/transformadores e caminhos; 

 manutenção e reparação de equipamentos: 

 limpeza dos painéis fotovoltaicos; 

 revisão periódica dos equipamentos principais; 

 corte de vegetação na zona dos painéis fotovoltaicos (sempre que a dimensão da vegetação 

cause ensombramento). 

Linhas Elétricas 

 presença dos apoios; 

 presença dos condutores; 

 execução do plano de manutenção da faixa de proteção, com consequente corte ou decote de 

vegetação arbórea de crescimento rápido; 

 execução de eventuais alterações na linha elétrica impostas pela construção de edifícios ou 

novas infraestruturas. 

Fase de Desativação: 

Central Fotovoltaica 

 remoção e transporte de equipamentos; e 

 recuperação paisagística. 

Linhas Elétricas 

 atividades a desenvolver no estaleiro; 

 circulação de veículos e máquinas e pessoal afeto à desmontagem; 

 desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores, cadeias de isoladores e acessórios, 

apoios e respetivas fundações; 

 recuperação paisagística. 
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As ações acima referidas vão gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos no capítulo 6. 

8.3 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

8.3.1 Impactes sobre o Clima 

8.3.1.1 Fase de construção 

8.3.1.1.1 Central Fotovoltaica 

Considera-se que as intervenções efetuadas no local de implantação do projeto durante a sua 

construção, não originam alterações nas variáveis climáticas, pelo que durante a fase de construção 

da central não é expectável a ocorrência de impactes sobre o clima. 

8.3.1.1.2 Linhas Elétricas 

Não são expectáveis impactes negativos sobre o clima decorrentes da implantação das Linhas Elétrica 

que serão construídas no âmbito do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. 

8.3.1.2 Fase de exploração 

8.3.1.2.1 Central Fotovoltaica 

Apesar dos estudos sobre as alterações microclimáticas resultantes do funcionamento das centrais 

fotovoltaicas de média/grandes dimensões serem escassos, os resultados de estudos que têm sido 

desenvolvidos apontam para alguns efeitos desta tipologia de projetos sobre o microclima, 

nomeadamente, os seguintes (EC, 2016; Nixon, 2019; Gao, 2017): 

 o solo sob os painéis é em média mais frio quando comparado com o solo no espaçamento entre 

painéis e com solo sem painéis. É provável que estas temperaturas mais baixas do solo afetem 

processos que ocorrem entre plantas e solo, incluindo produtividade e decomposição; 

 menor humidade no ar na área por baixo dos painéis, o que pode indicar que houve menos 

transpiração devido a menores taxas de fotossíntese e menor número de plantas; 

 temperaturas do módulo são consistentemente mais altas que as do ar circundante durante o dia 

dissipando-se esse efeito entre os 5 a 18 m acima do solo, e num raio de 300 m na horizontal, e 

deixando-se de fazer sentir à noite com o arrefecimento dos painéis para temperaturas abaixo 

da temperatura ambiente; 
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 alteração das características da superfície onde a radiação solar incide, o que se traduz numa 

redução do albedo (razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre 

ela) levando a uma alteração do balanço energético de absorção, armazenamento e libertação 

de radiação de ondas curtas e longas. 

Os efeitos referidos nos três primeiros pontos devem-se à redução da radiação solar que atinge a 

superfície do solo, o efeito isolante dos painéis reduzindo a perda de calor da superfície do solo e o 

impacto dos painéis na velocidade do vento e turbulência, alterando a distribuição de calor e vapor de 

água (EC, 2016; Nixon, 2019; Gao, 2017).  

Face ao acima mencionado, admite-se que a exploração do projeto possa causar apenas a um nível 

microclimático, que se restringe ao local de implantação do projeto, impactes negativos, direto, 

temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável e minimizável, sendo, portanto, muito 

pouco significativo. 

Contudo, mesmo que a exploração da central não provoque impactes ambientais negativos diretos 

sobre o clima da região envolvente do projeto, numa perspetiva mais abrangente, uma vez que a 

produção de eletricidade através de painéis fotovoltaicos permite evitar a emissão de poluentes 

atmosféricos, que se encontram associados às formas convencionais de produção de energia elétrica, 

e são responsáveis pelas alterações climáticas que se têm vindo a sentir a nível mundial, admite-se 

que o projeto da Central Fotovoltaica da Cerca irá contribuir em termos globais como um impacte 

positivo no combate às alterações climáticas. 

Refere-se o eventual impacte sobre o clima provocado pela emissão de hexafluoreto de enxofre ou SF6 

que é um gás artificial com efeito de estufa utilizado em equipamentos elétricos de alta tensão, 

nomeadamente em comutadores elétricos. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento UE 

517/2014, "Os comutadores elétricos não estão obrigados a verificações para deteção de fugas desde 

que cumpram uma das seguintes condições: 

 Tenham uma taxa de fuga comprovada inferior a 0,1 % ao ano, conforme indicado na 

especificação técnica do fabricante, e que estejam rotulados como tal; 

 Estejam equipados com um dispositivo de controlo de pressão; ou 

 Contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa." 

No entanto, no caso do presente projeto, apenas nos equipamentos de ar condicionado poderá haver 

aplicabilidade da obrigatoriedade de deteção de fugas. Note-se que nesta fase ainda não foram 

selecionados os equipamentos a instalar, não se sabendo a quantidade nem o tipo de gás refrigerador, 

mas assume-se que a probabilidade de aplicação a estes equipamentos é elevada. O regulamento será 

cumprido na sua plenitude, sempre que aplicável. 

Salienta-se que os comutadores elétricos utilizados cumprem as condições acima listadas e por isso 

não estão obrigados a verificação e fuga.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o
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No que diz respeito à vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, foi consultado o relatório de 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Azambuja. De acordo com os dados 

constantes no referido relatório, as principais alterações climáticas projetadas para o município da 

Azambuja até ao final do século são resumidamente as seguintes: 

 Projeta-se uma diminuição da precipitação média anual até ao final do século, com reduções 

na primavera, verão e outono. É projetada uma diminuição no número médio anual de dias com 

precipitação, até ao final do século. Menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas. 

Aumento da frequência de inundações rápidas devido ao aumento de intensidade da 

precipitação em períodos curtos; 

 Aumento significativo da temperatura média anual até ao final do século com aumentos 

projetados para todos os meses do ano. Aumentos igualmente significativos das temperaturas 

máximas e mínimas em todos os meses do ano, mas com especial incidência nos meses de 

abril a novembro. Projeta-se um aumento do número médio de dias de verão, do número médio 

de dias muito quentes, do número de dias em ondas de calor e do número médio de noites 

tropicais; 

 Diminuição do número médio de dias de geada que, até ao final do século, poderão diminuir 

até próximo de zero; 

 Aumento dos fenómenos extremos. 

No Relatório do Subgrupo Energia para uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, relativo a Medidas e Ações de Adaptação do Setor Energético, foram identificados os 

principais impactes associados às vulnerabilidades das variáveis climáticas críticas para o setor da 

produção de energia fotovoltaica. 

De entre os impactes identificados no referido relatório, destaca-se a possibilidade do aumento da 

intensidade e frequência da queda de granizo, poder causar a quebra do vidro dos painéis fotovoltaicos, 

levando à saída de serviço do sistema de produção. Assim como o aumento de frequência e intensidade 

de ventos fortes, poder igualmente causar a quebra do vidro dos painéis fotovoltaicos, e 

consequentemente levar à saída de serviço da Central. 

Todos os impactes negativos decorrentes das alterações climáticas identificados anteriormente, 

resultam na saída de serviço do sistema de produção da central fotovoltaica. No entanto, conclui-se 

que o funcionamento da Central da Cerca, e da Subestação de Vila Nova da Rainha, em situações 

climáticas críticas, não terá consequências diretas negativas, em termos de impactes ambientais. 

8.3.1.2.2 Linhas Elétricas 

Não são expectáveis impactes negativos sobre o clima decorrentes da exploração das Linhas Elétricas 

da Central Fotovoltaica da Cerca. 
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Relativamente à vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, à semelhança do referido para o 

caso da Central Fotovoltaica, tendo em consideração as alterações climáticas projetadas para o 

concelho da Azambuja no seu relatório de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, 

também no Relatório do Subgrupo Energia para uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, foram identificados os principais impactes associados às vulnerabilidades das variáveis 

climáticas críticas para infraestruturas lineares, como sejam: o aumento da temperatura terá efeitos 

diretos nas linhas aéreas, com o aumento da flecha dos condutores, avarias de equipamentos sensíveis 

em subestações, entre outros, podendo as linhas sair de serviço, e ainda o aumento das perdas e a 

redução da capacidade de transporte. O aumento de eventos de precipitação intensa que originem 

inundações imprevisíveis e deslizamento de terras, podem igualmente originar a falta de sustentação 

dos apoios, podendo ocorrer em situações extremas a queda de linhas aéreas e, em alguns casos, 

suscitar a sua saída de serviço. As geadas fortes e as baixas temperaturas podem causar esforços 

anormais face às condições de cálculo do projeto das linhas aéreas, postes e postos de transformação 

aéreos, bem como danos nestas estruturas, podendo também colocar as linhas fora de serviço. 

Note-se que os projetos das Linhas Elétricas já tiveram em conta necessidade de adaptação às 

alterações climáticas. 

Face ao exposto, também como resultado dos impactes negativos decorrentes das alterações 

climáticas identificados anteriormente, o funcionamento das linhas elétricas em situações climáticas 

críticas, não terá consequências diretas negativas, em termos de impactes ambientais. 

8.3.2 Impactes sobre a Geologia e Geomorfologia 

8.3.2.1 Fase de construção 

8.3.2.1.1 Central Fotovoltaica 

Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e dado que não foram identificadas, estruturas 

geológicas, nem formas de relevo naturais pré-existentes importantes, considera-se que os impactes 

previsíveis nesta fase não são significativos. 

Uma vez que a zona de implantação do terreno é relativamente plana, não é previsível a necessidade 

de se proceder a intervenções profundas em termos de nivelamentos do terreno, nem grandes 

movimentações de terras associadas à regularização do terreno, pelo que não é expetável qualquer 

intervenção desta natureza que resulte em alterações significativas da morfologia original do terreno 

como resultado da implantação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos. Salientando-se o 

facto que o tipo de tecnologia previsto se adapta a alguma irregularidade do terreno. No entanto, 

durante a fase de construção é necessário proceder a movimentações de terras, para a abertura de 

valas para instalação de cabos elétricos subterrâneos, abertura de caminhos e implantação de 

subestações e estruturas prefabricadas dos inversores/transformadores. 
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Refere-se ainda que especificamente no caso da Área C3, foi incluído na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) uma zona designada “Área Tipo 2”, correspondente a uma condicionante técnica de 

projeto onde o terreno apresenta mais irregularidades em termos morfológicos comparativamente à 

restante área, tendo sido possível conciliar a implantação das infraestruturas do projeto na área 

preferencial com menos irregularidades no terreno. 

Uma vez que decorrente da construção da Central Fotovoltaica da Cerca e da Subestação de Vila Nova 

da Rainha não são expetáveis alterações acentuadas da morfologia original do terreno, e não serão 

afetadas nem destruídas formas naturais, nem pontos dominantes de vistas panorâmicas 

especialmente importantes, como sejam cumeadas ou vales, ou afloramentos rochosos relevantes, 

considera-se que o impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente, 

reversível, minimizável e pouco significativo. 

8.3.2.1.2 Linhas Elétricas 

Os impactes sobre a geologia e geomorfologia decorrentes da construção de linhas elétricas resultam 

fundamentalmente da possibilidade de destruição de formações geológicas existentes, através de 

escavações efetuadas para a abertura dos caboucos das fundações dos apoios da linha. Contudo, uma 

vez que não foram identificadas na área de estudo formações geológicas relevantes que justificassem 

a sua preservação, face às características da zona, não é expectável a ocorrência de impactes 

negativos significativos sobre a geologia. 

Tendo em consideração que a profundidade máxima de escavação para a colocação do tipo de apoios 

previsto no projeto não será superior a 3,5 m, sendo de uma forma geral executada recorrendo a meios 

mecânicos prevê-se que os impactes resultantes sejam negativos, diretos, de magnitude reduzida, 

certo, imediato, permanente, minimizável e pouco significativo. 

Relativamente aos acessos durante a fase de construção das Linhas Elétricas, na definição dos 

caminhos de acesso a cada apoio, procurou-se sempre que possível utilizar acessos existentes, que 

permitem a acessibilidade a cada local de implantação dos apoios. Contudo, naturalmente que num 

projeto desta dimensão constata-se que será necessário executar melhoramentos em acessos 

existentes. Considera-se que a beneficiação de acessos existentes resultará num impacte pouco 

significativo, uma vez que geralmente trata-se de situações que obrigam à sua delimitação e aplicação 

de materiais que reforcem a estabilidade do terreno, que correspondem a situações equivalente que 

ocorrem em caminhos rurais que servem as propriedades. 

Para além da necessidade de melhoramento de acessos, será igualmente necessário proceder à 

abertura de novos acessos. Nos novos acessos, terá de ocorrer a desmatação dos terrenos em causa, 

sendo que em alguns deles, terão de ocorrer terraplenagens pouco significativas. Face ao referido 

consideram-se que os impactes associados aos melhoramentos e construção dos novos acessos na 

fase de construção, são negativos, certos, diretos, permanentes, imediatos, de magnitude média, 

minimizáveis e pouco significativos. 
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Refere-se ainda por último que o traçado da Linha Elétrica L1 não terá impactes sobre o Geosítio 

identificado na área envolvente, dada a distância considerável a que se encontra. 

8.3.2.2 Fase de exploração 

8.3.2.2.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de exploração não são expetáveis alterações na morfologia do terreno, nem qualquer 

tipo de intervenção com interferências a nível geológico. 

8.3.2.2.2 Linhas Elétricas 

Não é expectável que a exploração das Linhas Elétricas provoque impactes sobre a geologia e 

geomorfologia. 

8.3.3 Impactes sobre o solo e ocupação do solo 

8.3.3.1 Fase de construção 

8.3.3.1.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de construção, o impacte decorrente da implantação de uma central fotovoltaica resulta 

fundamentalmente da ocupação das zonas de implantação das várias infraestruturas que compõem o 

projeto. As zonas de implantação dos edifícios da subestação, das estruturas prefabricadas dos 

inversores/transformadores, dos acessos a construir, do estaleiro, das valas para instalação dos cabos 

elétricos subterrâneos e de eventuais zonas de armazenamento de terra vegetal e outros materiais 

inertes, são zonas sujeitas a compactação do solo e onde se procede à remoção do coberto vegetal, 

da camada superficial do solo e decapagem da terra vegetal. 

Apesar de geralmente as áreas arrendadas para a instalação deste tipo de projetos poderem 

corresponder a áreas relativamente extensas, a área que é sujeita efetivamente a compactação do 

solo, correspondente às subestações, estruturas prefabricadas dos inversores/transformadores e 

acessos a construir, abrange uma percentagem reduzida da área total arrendada, pelo que como não 

serão afetadas áreas no terreno da Central Fotovoltaica da Cerca classificada como Reserva Agrícola 

Nacional, considera-se que se gera um impacte negativo, direto que, face à dimensão da obra, é de 

magnitude média, certo, imediato, permanente, reversível, minimizável, e pouco significativo. 

Os acessos previstos com sistema de drenagem, e em material que permite a escorrência e infiltração 

das águas no solo, não correspondendo a áreas impermeabilizadas, e devido à pequena expressão 
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espacial da intervenção relativamente à área de estudo, contribui igualmente para a reduzida magnitude 

dos impactes negativos permanentes. 

Já no que diz respeito, a áreas afetadas temporariamente pela execução da obra, como sejam o 

estaleiro, as áreas de armazenamento e as valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos, 

uma vez concluída a fase de construção, as zonas mencionadas são sujeitas à necessária recuperação, 

envolvendo operações como descompactação do solo e deposição de terra vegetal, de modo a 

readquirirem as suas anteriores potencialidades. Assim, considera-se que o impacte gerado é negativo, 

direto, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 

As diversas ações ocorrentes durante a fase de construção tais como: implantação do estaleiro, 

abertura de caminho de acesso, abertura das valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos e 

construção da subestação e das estruturas prefabricadas dos inversores/transformadores, implicam 

movimentações de terras que constituem necessariamente um impacte negativo sobre os solos. 

Admite-se que os materiais resultantes de escavações e de diversas operações de movimentação de 

terras, serão incorporados nas regularizações de terreno eventualmente necessárias, na cobertura das 

valas de cabos e na execução de caminhos de acesso, contribuindo significativamente para minorar o 

impacte sobre os solos, considerando-se, assim, que o impacte resultante é negativo, direto, de 

intensidade reduzida, certo, imediato, permanente, reversível, minimizável e pouco significativo. 

Apresenta-se de seguida no Quadro 89 a quantificação dos valores estimados de movimentação de 

terras. 

Quadro 89 – Quantificação do volume de terras associado a movimentações na fase de construção. 

ÁREAS DA 
CENTRAL 

DESCRIÇÃO CORTE (m³) ATERRO (m³) 

C1 

Vias 20.381 14.753 

Estruturas PV 126.675 127.860 

SUBTOTAL 147.056 142.613 

C2 

Vias 6.274 8.362 

Estruturas PV 155.634 146.875 

SUBTOTAL 161.909 155.238 

C3 

Vias 3.592 2.875 

Estruturas PV 62.023 59.614 

SUBTOTAL 65.615 62.489 

TOTAL 374.581 360.341 

Os movimentos de terras apresentados, incluem a remoção da terra vegetal e a mobilização de inertes. 

Representam, em termos médios, mobilizações com 20 cm de altura. 

Não está previsto efetuar grandes intervenções em termos de nivelamento do terreno na zona de 

implantação das infraestruturas do projeto, pois o local apresenta um relevo relativamente plano na 
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generalidade das áreas de estudo para implantação do projeto, e adequado à implantação dos painéis 

fotovoltaicos. As movimentações de terras previstas correspondem fundamentalmente à regularização 

da área de eucaliptal, à correção pontual de desníveis, à abertura e fecho das valas de cabo e abertura 

dos acessos principais. Estas movimentações não irão provocar alterações significativas da morfologia 

do local, pelo que consideram-se que os impactes resultantes são negativos, diretos, de intensidade 

reduzida, certos, imediatos, permanentes, reversíveis, minimizáveis e pouco significativos. 

Outro impacte que se gera durante a fase de construção em resultado da remoção do coberto vegetal, 

é a exposição do solo aos fenómenos erosivos, principalmente devido à falta de sistemas de drenagem 

(ainda que provisórios) antes do início da época de chuvas e consequentemente os diversos impactes 

daí decorrentes, como seja o transporte/arraste de sólidos para as linhas de água. Uma vez que o local 

afeto ao projeto e que será sujeito a intervenções não corresponde a zonas de declive acentuado, 

admite-se que se gera um impacte negativo direto, de magnitude reduzida, provável, imediato, 

temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 

Durante a fase de construção do projeto, os principais impactes negativos sobre a ocupação do solo, 

resultam da alteração dos usos atuais. No Quadro 90, indicam-se as afetações ao nível da ocupação 

do solo que estão previstas ocorrer durante a fase de construção da Central Fotovoltaica da Cerca. As 

intervenções abrangem apenas a área de implantação onde serão inseridos os painéis fotovoltaicos, 

subestações, postos de transformação, acessos a construir, valas de cabos e vedações das áreas da 

Central Fotovoltaica da Cerca. 

Salienta-se que em relação às áreas afetadas pela implantação dos painéis estamos a contabilizar a 

área global dos painéis quando na posição horizontal (maior área), sendo que a real afetação do solo 

é muito menor, já que os painéis estão instalados em estruturas de suporte, que são suportadas apenas 

por pilares cravados no solo e que ocupam uma área muito pequena. 

Quadro 90 – Área de afetações das classes de ocupação do solo pelos painéis fotovoltaicos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
C1 C2 C3 TOTAL 

HA % HA % HA % HA % 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio ---- ---- 42,09 99,25 ---- ---- 42,09 40,70 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 3,76 7,90 ---- ---- ---- ---- 3,76 3,64 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas ---- ---- 0,31 0,75 1,80 13,47 2,11 2,04 
4.1.1.1 SAF de sobreiro 0,91 1,92 ---- ---- ---- ---- 0,91 0,88 

5.1.1.5 
Florestas de Eucalipto 2,76 5,79 ---- ---- 11,57 86,53 14,33 13,86 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 37,05 77,75 ---- ---- ---- ---- 37,05 35,83 

5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 2,65 5,57 ---- ---- ---- ---- 2,65 2,56 
6.1.1.1 Matos 0,51 1,07 ---- ---- ---- ---- 0,51 0,49 

TOTAL 47,64 100,0 42,40 100,0 13,37 100,0 103,41 100,0 

Relativamente às subestações, apresenta-se no Quadro 91 a área de afetação das classes de 

ocupação. Verifica-se que cada uma delas ocupa apenas uma classe de solo, nomeadamente para a 

subestação 60/400 kV, com a afetação sobre Floresta de Eucalipto, e para as subestações 30/60 kV 

de Pastagens melhoradas (Área C1) e de culturas temporárias de sequeiro e regadio (Área C2). 

Considera-se que o impacte resultante é negativo, direto, certo, permanente, imediato, de magnitude 

reduzida, reversível, minimizável e pouco significativo. 
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Quadro 91 – Área de afetações das classes de ocupação do solo pelas subestações (ha). 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
SUBESTAÇÃO VILA 
NOVA DA RAINHA 

(60/400 KV) 

SUBESTAÇÃO DA 
QUINTA DA CERCA 

(30/60 KV) 

SUBESTAÇÃO DE 
PAUL DA OTA 

(30/60 KV) 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio ---- ---- 0,29 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas ---- 0,20 ---- 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 0,70 ---- ---- 

Relativamente aos acessos e valas (Quadro 92), estima-se que a afetação do solo abranja uma área 

total de 36,5 ha, grande parte dos quais (decorrentes das valas) se situem sob a plataforma dos painéis 

já que a 21,10 ha correspondem a valas de cabos subterrâneos. Em termos de ocupação do solo, as 

principais áreas a afectar serão povoamentos de Eucalipto (cerca de 19,0 ha) a maioria dos quais já se 

encontrava cortado. Relativamente a áreas agrícolas correspondem a 11,8 ha. Nas áreas de 

Superfícies agroflorestais de Sobreiro, o traçado para os caminhos a construir ou beneficiar foi definido 

de forma a não implicar o abate de árvores. 

Quadro 92 – Área de afetações das classes de ocupação do solo pelos acessos e valas. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
CAMINHOS A 
REABILITAR 

CAMINHOS A 
CONSTRUIR 

VALA DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS1,2 

HA HA HA 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 0,46 3,07 8,26 
2.3.2.1  Mosaicos culturais e parcelares complexos 0,00 ---- ---- 
3.1.1.1  Pastagens melhoradas 0,01 0,52 0,93 
3.1.2.1  Pastagens espontâneas 0,17 0,82 0,50 
4.1.1.1  SAF de sobreiro 0,16 0,43 0,20 
5.1.1.1  Florestas de sobreiro 0,02 0,10 ---- 
5.1.1.5  Florestas de eucalipto 0,06 2,05 2,88 
5.1.1.5  Florestas de eucalipto (corte raso) 0,68 5,73 7,61 
5.1.1.7  Florestas de outras folhosas 0,03 ---- ---- 
5.1.2.1  Florestas de pinheiro bravo 0,05 0,77 0,64 
5.1.2.2  Florestas de pinheiro manso 0,01 ---- ---- 
6.1.1.1  Matos 0,02 0,24 0,09 

TOTAL 1,67 13,73 21,11 
              1 parte significativa do traçado estará debaixo da área dos paineis  
                      2 foi descontada a área de afectação na proximidade dos acessos 

Considerando a área de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca, verifica-se que a implantação 

de painéis fotovoltaicos irá afetar uma área total de 103,4 ha, que representa aproximadamente 14% 

do total da área em estudo. 

Durante a fase de construção, as principais atividades que ocorrem, e que pela sua natureza serão 

responsáveis pelas alterações na ocupação do solo, são a instalação dos painéis fotovoltaicos, a 

abertura e fecho de valas para cabos subterrâneos de ligação entre os postos de transformação e as 

subestações, a abertura de caminhos de acesso, a construção da subestação e instalação das 

estruturas prefabricadas para instalação dos transformadores/inversores. 

As intervenções nas áreas previstas para instalação dos painéis fotovoltaicos, irão afetar 

fundamentalmente a área de povoamentos de Eucalipto nas Áreas C1 (77,6%) e C3 (86,5%), e áreas 

agrícolas de regadio, embora de solos de menor capacidade de uso, na Área C2 (99,3%). Considera-

se que o impacte destas intervenções é negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível, certo, minimizável e pouco significativo. 
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Na fase anterior à definição do projeto foram identificadas as áreas mais sensíveis em termos de uso 

do solo, e incluídas na Planta de Condicionamentos (Desenho 19). Desta forma foram evitadas as áreas 

de RAN, paúis, e zonas húmidas correspondentes a charcas, vinhas e os núcleos de sobreiros que 

incluem uma nova plantação de sobreiros no limite sudoeste da Área C3, floresta de sobreiros, áreas 

bem conservadas de SAF de sobreiros, sobreiros em outras ocupações de solos, mas com densidade 

para serem considerado montado e ainda sobreiros isolados ou dispersos de média a grande dimensão, 

identificados no terreno. 

Na área de implantação, o coberto vegetal de carácter arbóreo que será destruído é 

predominantemente composto por espécies de produção, maioritariamente eucalipto e em número já 

bastante inferior também pinheiro bravo. Contudo, devido à dimensão do projeto e à existência de 

Sobreiros dispersos não foi possível evitar o corte de alguns exemplares. Salienta-se no entanto, que 

os referidos exemplares encontram-se por vezes em mau estado de conservação, decrépitos ou em 

avançado estado de decomposição, não tendo sido considerados como condicionantes e serão 

abatidos. Face ao exposto, considera-se que esta afetação se traduz em impactes negativos, diretos, 

permanentes, imediatos, de magnitude média, irreversíveis, certos e compensáveis, sendo, portanto, 

significativos. É contudo possível minimizar o impacte com a aplicação das medidas de minimiação e 

compensação preconizadas. O corte de Sobreiros será sempre precedido de pedido específico para o 

efeito, nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

Embora a descrição desta espécie vegetal seja objeto também no capítulo “Flora e Vegetação” (ponto 
6.5.2 do presente documento), é de notar que, apesar dos Sobreiros presentes serem de produção 

(com a exploração de cortiça), o estado de conservação das árvores é muito variável. As áreas de SAF 

sem árvores ou com árvores dispersas ou com piores caraterísticas foram consideradas como áreas 

de projeto, as restantes foram incluídas na classe “núcleo de Sobreiros” da Planta de 
Condicionamentos, como áreas interditas à instalação da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Contudo, relativamente à desmatação do coberto herbáceo durante a fase de construção, esta ação 

será reversível uma vez que estas áreas serão recuperadas e mantidas as raízes das espécies 

arbustivas e vegetação herbácea existentes no substrato, pelo que este procedimento permitirá reduzir 

a ação dos agentes erosivos e nomeadamente reduzir os impactes negativos nos solos, ao permitir-se 

que a permanência de vegetação que não cause ensombramento. 

O projeto da Central Fotovoltaica da Cerca implica igualmente estabelecer a ligação por cabos 

subterrâneos entre os painéis fotovoltaicos, os postos de transformação e as subestações, sendo 

portanto necessária a abertura de valas para a instalação dos cabos elétricos de interligação. Uma vez 

que as valas serão preenchidas e recuperadas no final da instalação dos cabos, existirá uma afetação 

do coberto vegetal arbóreo, arbustivo e herbáceo existente. Tendo em atenção que estas áreas serão 

recobertas, a afetação considera-se como sendo um impacte negativo, temporário, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e pouco significativo. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

310 

Refere-se igualmente de que a implantação de infraestruturas do projeto em zonas de eucaliptal irá 

implicar, após o corte das árvores, efetuar-se igualmente a extração total das respetivas raízes. Nestas 

zonas de extração de raízes será efetuada uma regularização do terreno para evitar a existência de 

depressões no terreno, considerando-se que as referidas ações de regualrização serão benéficas para 

a recuperação das caraterísticas do solo. 

Foram definidas áreas de estaleiros de apoio à construção das subestações e de armazenamento para 

apoio à construção da Central Fotovoltaica (situadas nas áreas C1 e C2). 

Importa ressalvar que, a localização destas áreas de apoio à obra tem em conta um conjunto de 

restrições específicas à sua instalação, relacionadas com a existência de servidões administrativas 

(como as áreas de núcleos de Sobreiros, RAN e Domínio Hídrico) e a necessidade de proteção a 

valores naturais e do património cultural. 

No Quadro 93 resumem-se as áreas previsíveis de serem afetadas na fase de construção, ao nível dos 

solos para a instalação de estaleiros e áreas de armazenamento. 

Quadro 93 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos Estaleiros e áreas de armazenamento. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREAS DE ARMAZENAMENTO ÁREAS DE ESTALEIRO 

HA % HA % 
1.5.1.2 Pedreiras ---- ---- 0,01 0,84 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 4,2 47,1 0,09 12,34 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 0,0 0,4 0,02 2,27 

5.1.1.5 
Florestas de Eucalipto ---- ---- 0,54 70,13 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 4,7 52,4 0,11 14,42 

5.1.2.1 Florestas de Pinheiro bravo 0,0 0,1 ---- ---- 

TOTAL 8,9 100,0 0,77 100,0 

Globalmente, os principais impactes nos solos são negativos, diretos e de âmbito local. No entanto, 

estes impactes são pouco representativos tendo em conta a reduzida dimensão da área a ser afetada. 

Esta afetação não se assume como um impacte significativo ao nível da aptidão da terra, no sentido 

que as intervenções se efetuam em solos maioritariamente sem aptidão agrícola (exceto na Área C2, 

correspondente a áreas irrigada artificialmente por pivô e não integradas na RAN), unicamente com 

aptidão marginal de âmbito florestal e/ou pastagem natural. 

Note-se, no entanto, que conforme referido anteriormente, as estruturas apenas assentam no solo em 

pilares e estão sobreelevadas, não diminuindo a aptidão do solo, que poderá ser reconvertido ao seu 

uso anterior no final da vida útil do projeto. 

Atendendo ao exposto, considera-se que a afetação de solos se traduz num impacte negativo, de 

reduzida magnitude e significância, de âmbito local, reversível e minimizável com as medidas 

propostas. 

A conceção dos estaleiros e áreas de armazenamento procura minimizar a movimentação de terras, 

não sendo expectáveis impactes que potenciem processos de erosão e arrastamentos de terras. 
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Durante a fase de construção poderá verificar-se a contaminação pontual do solo, em resultado de 

derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis resultante da manutenção de maquinaria, os quais 

são acautelados pelas medidas de minimização referidas adiante. 

Quanto à circulação de veículos e maquinaria afetos à obra e a instalação e utilização do estaleiro que 

conduz à compactação do solo, esta situação poderá potenciar a deterioração da estrutura do solo, a 

redução de infiltração das águas pluviais no solo e consequente dificuldade de desenvolvimento das 

raízes, o que será revertido aquando da recuperação ambiental. Esta deterioração será mais 

significativa consoante a maior aptidão dos solos. Os impactes daqui resultantes prevêem-se que sejam 

negativos, de magnitude e significância reduzida, de âmbito local, certos, temporários, reversíveis, 

imediatos e diretos. A limitação da circulação de veículos e máquinas às áreas estritamente necessárias 

promove a minimização destes impactes. 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames 

de óleos, combustíveis e produtos afins, decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às 

obras, e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e 

vidros) responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente 

dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Ainda assim, caso 

ocorram, admite-se que o impacte é negativo, direto, de magnitude média, provável, imediato, 

temporário, reversível, minimizável e significativo. 

8.3.3.1.2 Linhas Elétricas 

À semelhança dos impactes descritos para as 3 áreas de colocação das infraestruturas de produção 

de energia, são identificados os impactes específicos para as 4 linhas elétricas a construir. Salienta-se 

que, para a definição de cada um dos traçados, foram tidos em conta o posicionamento dos acessos e 

dos apoios face às áreas mais sensíveis. Deste modo, sempre que possível, foram selecionados locais 

de colocação para os apoios nas orlas das parcelas e próximos de acessos, por forma a evitar a 

intervenção de espécies arbóreas e o condicionamento da atual ocupação do solo (por exemplo, se se 

trata de uma área agrícola). Privilegiou-se os locais já com acessos existentes, ou (no caso destes não 

existirem) os locais mais próximos dos acessos atuais. 

Apresenta-se nos quadros seguintes a afetação das ocupações do solo para cada linha elétrica e 

respetivos acessos. 

Quadro 94 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L1 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L1 ACESSOS A 

CONSTRUIR L1 
ACESSOS A 

REABILITAR L1 
M2 % M2 % M2 % 

1.5.1.2 Pedreiras 3 0 99 1 473 2 
1.6.1.2 Instalações desportivas ---- ---- 95 1 ---- ---- 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 334 4 814 6 1092 5 
2.2.3.1 Olivais 155 2 ---- ---- 431 2 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 134 2 1176 9 630 3 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 754 9 1465 11 693 3 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 167 2 604 5 76 0 
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OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L1 ACESSOS A 

CONSTRUIR L1 
ACESSOS A 

REABILITAR L1 
M2 % M2 % M2 % 

4.1.1.1 SAF de sobreiro ---- ---- ---- ---- 915 4 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro 2117 25 2481 19 6130 28 
5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos ---- ---- 51 0 1330 6 

5.1.1.5 
Florestas de eucalipto 1714 20 1770 13 2946 13 
Florestas de eucalipto (corte raso) 160 2 ---- ---- 391 2 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 0 0 170 1 270 1 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 809 9 1135 9 1897 9 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 1195 14 1597 12 3010 14 
6.1.1.1 Matos 1033 12 1765 13 1815 8 

TOTAL 8577 100 13 223 100 22 098 100 

Quadro 95 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L2 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L2 

ACESSOS A 
CONSTRUIR L2 

ACESSOS A 
REABILITAR L2 

M2 % M2 % M2 % 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados ---- ---- ---- ---- 24 0 
1.5.1.2 Pedreiras ---- ---- 401 9 ---- ---- 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1092 33 1912 41 8215 41 
2.2.1.1 Vinhas 205 6 632 14 107 1 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 177 5 693 15 ---- ---- 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 155 5 ---- ---- 3612 18 
4.1.1.1 SAF de sobreiro 142 4 22 0 ---- ---- 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro ---- ---- ---- ---- 2207 11 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 909 27 570 12 530 3 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 113 3 ---- ---- 2080 10 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 42 1 ---- ---- 858 4 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 504 15 419 9 2267 11 

TOTAL 3339 100 4650 100 19900 100 

Pela proximidade à base militar aérea da Ota, a linha elétrica L3 compreende também um troço 

subterrâneo, com uma extensão de 2652,7 m. Como é possível verificar no Desenho 2, a linha segue 

quase na sua totalidade junto a um acesso existente. Para cálculo da superfície do corredor deste troço, 

considerou-se 1 m de largura nos troços ao longo do acesso viário existente, e 3 m de largura nos 

troços sem acesso, o que representa cerca de 3093 m2 de área afetada. O Quadro 96 apresenta a 

afetação da ocupação do solo no troço subterrâneo da linha elétrica.  

Dada a proximidade dos apoios da linha elétrica L3 a um acesso existente e como o troço subterrâneo 

segue quase na sua totalidade junto a um acesso existente, não se prevê a necessidade de abertura 

de novos acessos para a instalação desta linha.  

Quadro 96 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios e pelo troço subterrâneo da Linha 
L3. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L3 

TROÇO AÉREO 
LINHA ELÉTRICA L3 

TROÇO SUBTERRÂNEO 
M2 % M2 % 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados ---- ---- 14 0 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio ---- ---- 796 26 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas ---- ---- 235 8 
4.1.1.1 SAF de sobreiro ---- ---- 242 8 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro ---- ---- 233 8 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 30 100 444 14 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas ---- ---- 225 7 
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OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L3 

TROÇO AÉREO 
LINHA ELÉTRICA L3 

TROÇO SUBTERRÂNEO 
M2 % M2 % 

5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso ---- ---- 546 18 
6.1.1.1 Matos ---- ---- 70 2 
8.1.1.1 Pauis ---- ---- 288 9 

TOTAL 30 100 3093 100 

Quadro 97 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L4 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA 

L4 
ACESSOS A 

CONSTRUIR L4 
ACESSOS A 

REABILITAR L4 
M2 % M2 % M2 % 

1.3.1.2 
Infraestruturas de produção de energia não 
renovável ---- ---- 203 3 ---- ---- 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados ---- ---- 130 2 60 2 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 3600 56 3908 64 518 16 
2.1.1.2 Arrozais 1200 19 160 3 111 4 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 800 13 1125 19 111 4 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro ---- ---- ---- ---- 415 13 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 800 13 396 7 634 20 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas ---- ---- 31 1 1020 32 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo ---- ---- ---- ---- 114 4 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso ---- ---- 127 2 168 5 

TOTAL 6400 100 6079 100 3152 100 

No caso das Linhas L1, L2, L3 e L4, a afetação de Florestas de Sobreiros e de SAF de Sobreiros não 

afetará diretamente nenhum exemplar, pois a definição dos locais dos apoios e do acesso a estes 

previu que não haja nenhum corte desta espécie. No caso de acessos que passam dentro dos núcleos 

com Sobreiros, apenas sofrerão intervenção ao nível da regularização do pavimento atual e com 

alterações mínimas, sendo que qualquer intervenção não implicará abate de árvores. 

Salienta-se, que no caso do troço enterrado da linha elétrica L3, apesar deste atravessar uma zona 

com sobreiros, este troço foi projetado de forma a não implicar abate destes. O referido troço atravessa 

pontualmente zonas de Paul (Fotografia 35), sendo que nestes locais o cabo será enterrado o mais 

próximo do acesso existente.  

 
Fotografia 35 – Zona de Paul onde será instalado parte do troço enterrado da L3, junto ao acesso 

existente. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

314 

O Projetista fez o estudo de distribuição de apoios considerando a planta de condicionamentos, a carta 

de ocupação de solos e a fotografia aérea. Sempre que possível evitou-se a colocação de apoios em 

áreas mais sensíveis, mas quando tal não foi possível, e particularmente em áreas de sobreiro, carvalho 

e olival, recorreu-se à fotografia aérea de detalhe para posicionar os apoios e determinar as alturas dos 

vãos de forma a preservar as árvores destas espécies. Posteriormente foi feita validação de campo de 

forma a garantir as premissas de projeto.  

De acordo com os quadros anteriores, verifica-se que a área que será afetada pela construção das 

4 linhas de transporte de energia é muito reduzida. Apesar de estar prevista a afetação de várias 

classes de ocupação do solo, cerca de metade da superfície a transformar encontra-se em duas 

classes: culturas temporárias (sequeiro e regadio) e florestas monoculturais de Eucalipto. Como as 

linhas elétricas abrangem uma extensão considerável, os seus apoios abrangem zonas de matos, 

zonas agrícolas (incluindo um apoio numa vinha, outro num olival) e zonas florestadas (Sobreiros, 

Pinheiros, Eucaliptos, entre outras folhosas e resinosas). De notar que nenhum dos apoios será 

colocado em classes de espaços de “territórios artificializados”, isto é, os diretamente relacionados com 

a ocupação humana. 

Nas zonas com árvores de espécies sensíveis, o procedimento acima descrito também foi seguido, 

para se conseguir a preservação das espécies arbóreas mais sensíveis. 

No que concerne às linhas eléctricas, uma vez que não se trata de um projecto que implique a ocupação 

contínua ao longo do terreno que é atravessado, as intervenções durante a fase de construção com 

afectação ao nível do solo serão pontuais, e restringem-se aos locais de implantação dos apoios das 

linhas, abertura ou alargamento de acessos temporários e implantação do estaleiro. Acrescentando-

se, ainda, no caso da ocupação do solo a desmatação e/ou abate de árvores, em alguns locais ao 

longo da faixa de protecção, nos termos do regulamento elétrico e da legislação de Proteção e 

Prevenção da Floresta Contra Incêndios. 

No que diz respeito à área de implantação dos apoios, considera-se que para além dos locais 

correspondentes às fundações dos apoios, é igualmente afetada uma área envolvente aos mesmos, 

correspondente à zona de movimentação de máquinas afetas ao processo construtivo, incluindo 

construção dos maciços das fundações com recurso a betonagem local, grua para elevação de cada 

estrutura do apoio e eventualmente desenrolamento de cabos, o que pode totalizar uma área máxima 

de cerca de 400 m2, no caso da linha 4 a 400 kV, e uma faixa de 5 m em redor da implantação do apoio 

para as restantes. 

No que se refere a impactes sobre os solos, com correspondente perda de solo resultante das 

operações de escavação, sendo parte deste volume de terras reutilizado para o enchimento dos 

caboucos das fundações dos apoios, e apesar da existência de áreas de RAN (com maior incidência 

no traçado da L4, a 400 kV), uma vez que as afetações correspondem a uma percentagem ocupada 

pelos apoios das Linhas Elétricas muito reduzida, com exceção das referidas manchas com aptidão 

agrícola, onde o impacte será de magnitude média, admite-se que na generalidade dos restantes casos 
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trata-se de um impacte negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente, reversível, 

minimizável e pouco significativo. 

Conforme se pode verificar no capítulo 6.4.2, onde se apresenta a quantificação dos principais tipos de 

ocupação existente ao longo dos corredores das Linhas Elétricas, pouco menos de metade da 

totalidade dos corredores desenvolvem-se maioritariamente sobre áreas florestais, e a maior parte das 

restantes áreas a afetar serão áreas agrícolas. 

Sobretudo nas áreas florestadas, com povoamentos de Eucaliptos e de Pinheiro-bravo, é previsível a 

constituição de uma faixa de gestão de combustível, nos termos da Legislação de Proteção da Floresta 

Contra Incêndios, por questões de prevenção de incêndios florestais. É de salientar que as linhas 

elétricas são por norma integradas na rede secundária de defesa da floresta contra incêndios, passando 

a constituir corredores que ajudam ao controlo da propagação de incêndios florestais. 

Qualquer estrutura de apoio à obra, acessos a construir ou a beneficiar, incluindo a implantação de 

apoios da linha elétrica, não deverão afetar Sobreiros. 

Em termos globais as afetações de ocupação do solo pelas linhas elétricas da Central Fotovoltaica da 

Cerca resultam num impacte negativo, direto, certo, de baixa a média intensidade, imediatos, 

permanentes, irreversível, significativo devido principalmente as já referidas zonas agrícolas, pela 

potencial perda de área de exploração agrícola, e pouco significativo nas zonas florestadas. 

Salienta-se, no entanto, que a elaboração do projeto das linhas elétricas teve em consideração que a 

localização dos apoios em áreas agrícolas fosse a mais próximo possível de acessos existentes, e das 

extremas das propriedades, de forma a afetar ao mínimo as parcelas agrícolas. Refere-se por último 

que na Linha Elétrica L4, apenas o troço inicial não apresenta ocupação agrícola, e toda a região 

envolvente do ponto de ligação atribuído pela DGEG são áreas agrícolas. 

8.3.3.2 Fase de exploração 

8.3.3.2.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica da Cerca não será necessário afetar mais áreas 

de solo, ou outros usos do solo, para além dos que já foram afetados durante a fase de construção. 

Pelo que se mantêm os impactes identificados e avaliados como permanentes durante a fase de 

construção, relativamente ao fator ambiental solo/capacidade de uso do solo e ocupação do solo. 

A presença só por si do projeto em termos de exploração não acarreta impactes negativos adicionais 

sobre os solos, para além dos mencionados durante a fase de construção. A exploração da central não 

implica impactes negativos suplementares sobre os solos que prejudiquem as suas caraterísticas, e 

que constituam uma alteração irreparável e profunda da biodiversidade local. 
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Durante a fase de exploração, um outro aspeto que é frequentemente solicitado analisar neste âmbito, 

em resultado da alteração de uso do solo, é a artificialização da paisagem. Considera-se que o impacte 

resultante do contributo da Central Fotovoltaica da Cerca para o aumento da artificialização da 

paisagem rural é, negativo, de intensidade média, certo, imediato, permanente, reversível e pouco 

significativo no contexto local. 

A infraestrutura do projeto com uma maior ocupação territorial são os painéis fotovoltaicos. No entanto, 

a estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos é fixa apenas a estacas, sem ser necessário a 

execução de fundações em betão armado, estando toda a estrutura apoiada apenas nessas estacas. 

O solo fica praticamente todo livre sob o sistema de painéis, uma vez que os módulos fotovoltaicos são 

instalados a uma altura de cerca de 1,25 m do solo, podendo a extremidade do painel chegar a 0,3 m 

do solo, quando totalmente na vertical. 

Face ao exposto, a área de implantação dos painéis fotovoltaicos não corresponde a uma zona 

impermeabilizada, estando previsto durante a fase de exploração que sob os painéis fotovoltaicos e 

entre as linhas de painéis, se mantenha a existência de coberto vegetal em termos de vegetação 

herbácea. 

Apesar do impacte positivo da referida vegetação ao evitar a erosão e levantamento de poeiras, que 

eventualmente podem ficar depositadas nas superfícies dos módulos fotovoltaicos, sendo 

consequentemente prejudiciais à exploração da central, terá ainda assim, de ser sujeito a manutenção 

periódica, de forma a garantir que o crescimento da vegetação não seja responsável por 

ensombramentos, igualmente prejudiciais à exploração da central. 

Refere-se ainda, que de igual forma como foram identificados durante a fase de construção a 

possibilidade de ocorrência de derrames de óleos/combustíveis e a rejeição de diversos tipos de 

resíduos responsáveis por situações de poluição pontual, também no âmbito das operações de 

manutenção da central, é necessário garantir o manuseamento, acondicionamento e encaminhamento 

adequado dos resíduos produzidos, de forma a prevenir um impacte negativo, improvável, imediato, 

permanente e reversível. 

8.3.3.2.2 Linhas Elétricas 

Nesta fase, nos locais dos apoios das linhas de transporte de energia verificar-se-á uma redução da 

área afetada na fase de construção, que corresponde às áreas de auxílio à montagem dos apoios, de 

manobra de máquinas e a reabilitação dos acessos que foram criados durante a fase de construção. 

Após a recuperação dos solos a decapar na fase de construção, estas áreas poderão retomar algumas 

das atividades ou usos pré-existentes, reduzindo assim a magnitude e abrangência espacial da 

afetação referida na fase de construção. 

Tal como para a Central Fotovoltaica, também não são espectáveis impactes sobre o solo da área 

atravessada pelas linhas elétricas decorrentes da fase de exploração, já que não estão previstas 

quaisquer intervenções posteriores à fase de construção, pelo que os impactes negativos que ocorrem 
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na fase de construção adquirem um carácter permanente durante a fase de exploração apenas nas 

áreas que se restringem à implantação de cada apoio. 

Quadro 98 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L1 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L1 ACESSOS 

CONSTRUÍDOS L1 
ACESSOS 

REABILITADOS L1 
M2 % M2 % M2 % 

1.5.1.2 Pedreiras ---- ---- 59 1 153 2 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 39 6 500 6 360 5 
2.2.3.1 Olivais 11 2 ---- ---- 115 2 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 6 1 752 10 223 3 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 60 9 879 11 252 3 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 13 2 350 4 24 0 
4.1.1.1 SAF de sobreiro ---- ---- ---- ---- 300 4 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro 163 23 1436 18 2032 28 
5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos ---- ---- 31 0 444 6 

5.1.1.5 
Florestas de eucalipto 129 19 1123 14 962 13 
Florestas de eucalipto (corte raso) 16 2 ---- ---- 129 2 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas ---- ---- 104 1 88 1 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 62 9 681 9 642 9 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 96 14 958 12 1000 14 
6.1.1.1 Matos 99 14 1062 13 579 8 

TOTAL 696 100 7935 100 7303 100 

Quadro 99 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L2 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L2 

ACESSOS 
CONSTRUÍDOS L2 

ACESSOS 
REABILITADOS L2 

M2 % M2 % M2 % 
1.5.1.2 Pedreiras ---- ---- 241 9 ---- ---- 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 76 31 1146 41 2728 41 
2.2.1.1 Vinhas 25 10 379 14 32 0 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 12 5 420 15   
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 11 4 ---- ---- 1238 19 
4.1.1.1 SAF de sobreiro 12 5 9 0 ---- ---- 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro ---- ---- ---- ---- 733 11 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 59 24 342 12 175 3 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 11 4 ---- ---- 684 10 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo ---- ---- ---- ---- 272 4 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 43 17 252 9 752 11 

TOTAL 248 100 2789 100 6614 100 

Quadro 100 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L3. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

M2 % 
5. Florestas 

5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 6,0 100,0 

TOTAL 6,0 100,0 

Quadro 101 – Afetações das classes de ocupação do solo pelos apoios da Linha L4 e seus acessos. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L4 

ACESSOS 
CONSTRUÍDOS L4 

ACESSOS 
REABILITADOS L4 

M2 % M2 % M2 % 

1.3.1.2 Infraestruturas de produção de energia não 
renovável ---- ---- 122 3 ---- ---- 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados ---- ---- 78 2 16 2 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 859 71 2344 64 160 16 
2.1.1.2 Arrozais 142 12 96 3 36 3 
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OCUPAÇÃO DO SOLO 
LINHA ELÉTRICA L4 ACESSOS 

CONSTRUÍDOS L4 
ACESSOS 

REABILITADOS L4 
M2 % M2 % M2 % 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas 113 9 675 19 33 3 
5.1.1.1 Florestas de sobreiro ---- ---- ---- ---- 137 13 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 99 8 229 6 211 21 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas ---- ---- 19 1 344 34 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo     38 4 
5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso ---- ---- 85 2 51 5 

TOTAL 1213 100 3648 100 1026 100 

Verifica-se que as afetações sobre a Linha L1 estarão maioritariamente concentradas em áreas 

florestais (de Sobreiro, de Eucalipto e Pinheiro-manso), enquanto os apoios da Linha L2 (também a 

60 kV) ocuparão áreas agrícolas e zonas de eucaliptal. 

A Linha L3, a 30 kV, sendo a linha menos extensa, terá um impacte menor que as outras, sendo que 

os seus apoios ocuparão principalmente áreas de eucaliptais (50%). 

Por último, a Linha L4, a 400 kV, numa extensão de 4,8 km, terá os seus apoios localizados em áreas 

agrícolas (culturas temporárias de sequeiro e regadio) em cerca de 70% dos locais instalados na fase 

de construção. Os restantes apoios ocuparão zonas de eucaliptal e de pastagens. 

Os diversos tipos de ocupação do solo, essencialmente relacionados com práticas agrícolas, atividades 

de silvicultura, como pinhais (de Pinheiro-bravo ou mistos), ou o domínio por matos de giestais, não 

irão sofrer impactes significativos, já que as áreas que ficarão sujeitas às estruturas permanentes, como 

os apoios da linha elétrica, serão muito reduzidas. Deste modo, considera-se que o impacte sobre a 

permanência dos apoios nas 4 linhas descritas é negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

imediato, permanente, reversível, minimizável, logo, pouco significativo. 

Apesar de haver uma manutenção da faixa onde as linhas estarão inseridas (com o corte ou decote 

das árvores presentes nessas faixas, de modo às árvores não interferirem com o funcionamento das 

infraestruturas), não haverá, durante a fase de exploração das linhas elétricas, uma verdadeira 

alteração das classes de ocupação do solo. 

8.3.4 Impactes sobre a Flora e Vegetação 

8.3.4.1 Fase de construção 

8.3.4.1.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de construção da Central Fotovoltaica da Cerca, prevê-se que algumas das ações do 

projeto resultem em impactes diretos ou indiretos na flora e vegetação existente no local. Estes 

impactes resultarão das atividades que promovem a sua destruição, nomeadamente as resultantes no 

processo de preparação do terreno para implantar o projeto, as ações de limpeza e de decapagem dos 
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solos e ainda da desflorestação de algumas parcelas. Estas ações vão originar impactes 

maioritariamente negativos nas comunidades florísticas. 

É de notar que na elaboração do presente Projeto foi dada particular atenção à ocupação do solo 

existente, nomeadamente à presença de espécies e habitats que revelam valor de conservação.  

Desde logo as áreas de floresta de sobreiros, montado, núcleos de sobreiros ou sobreiros dispersos 

em bom estado de conservação e de porte elevado, foram incluídos na Planta de condicionamentos, 

com vista à sua preservação. 

Maioritariamente, projetou-se sobre áreas com povoamentos de Eucalipto, de Pinheiro-manso e de 

matos, com reduzido valor de conservação, tendo-se tido, quando possível, o cuidado de não afetar 

exemplares de sobreiro que se encontram dispersos pela área, assim como a vegetação ribeirinha em 

redor das charcas. Muito embora se venha a assumir como premissa a preservação do maior número 

de indivíduos de Sobreiro (tendo sido incluídos no Desenho 19 os núcleos de sobreiros a preservar que 

incluem floresta de sobreiros, montado, núcleos de sobreiros e sobreiros dispersos relevantes), as 

caraterísticas específicas da Central Fotovoltaica exigiram a afetação direta de alguns exemplares. 

Esta espécie, como já referido anteriormente, revela valor de conservação, estando a sua destruição 

protegida legalmente, nomeadamente, ao abrigo do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho, que condiciona o abate de 

Sobreiros, bem como de Azinheiras. 

Apesar de as afetações decorrerem predominantemente sobre comunidades florísticas com reduzido 

valor de conservação, para minimizar os impactes, torna-se necessário restringir as intervenções à área 

estritamente necessária, preservando toda a vegetação que não interfira com a eficiência da Central 

Fotovoltaica da Cerca, nomeadamente a que se localiza ao longo da faixa limítrofe das áreas. Como 

referido no ponto dos impactes sobre a ocupação do solo, a maioria das afetações (mais de 50%) 

decorrentes pela instalação das infraestruturas afetas à Central Fotovoltaica ocorrerá sobre Eucaliptos, 

uma espécie pouco relevante em termos conservacionistas, e que adquire um caráter de floresta de 

produção nas áreas. O corte das árvores, o transporte da madeira, o correto encaminhamento dos 

resíduos e a remoção das raízes causarão um impacte pouco significativo na área, considerando-se 

um impacte negativo, direto, permanente, a longo prazo, de magnitude média (dada a extensão de área 

de eucaliptal a cortar), irreversível, certo e minimizável. 

Estão identificadas cinco ações distintas durante esta fase, especificamente ações relacionadas com a 

destruição direta da flora e da vegetação, ações de movimentação de máquinas e presença de 

trabalhadores na área de estudo e afetação de locais ecologicamente sensíveis. De seguida analisam-

se os cinco fatores identificados. 

Na sua maioria, a remoção direta da flora presente nas áreas em análise levará à perda de uma vasta 

área atualmente colonizada por explorações florestais, e explorações agrícolas serão também 

afetadas. Esta perda refere-se a locais onde serão implantados os módulos fotovoltaicos, onde se irá 

proceder à abertura de valas, onde se construirá o estaleiro, na área referente aos traçados dos 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

320 

acessos a construir e a beneficiar, no respeitante às subestações, postos de transformação e de 

seccionamento, e na área envolvida para a construção da vedação. A destruição direta da flora e da 

vegetação, ainda que parcial, será o efeito que se notará de forma mais significativa, quer na zona de 

implantação dos painéis fotovoltaicos, como com a criação de caminhos de acesso. Do ponto de vista 

florístico, a área de intervenção prevista corresponde a grande parte ocupada pela plantação 

monocultural de Eucalipto e Pinheiro-manso, ocupando também zonas sem vegetação arbórea, 

incluindo as pequenas charcas de água no centro da área de estudo. Salienta-se que está previsto o 

abate de alguns Sobreiros presentes na Área C1 e C3 (alguns deles decrépitos ou com elevado estado 

de degradação). Deste modo, o impacte previsto pela remoção desta cultura é negativo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude média, irreversível, certo, compensável e significativo. É contudo 

possível minimizar o impacte com a aplicação das medidas de minimização e compensação 

preconizadas. Logo que reunidas as condições, será instruído um pedido prévio ao ICNF para abate 

dos sobreiros dispersos. 

Para minimizar estes impactes, serão salvaguardadas medidas de minimização que visam não 

perturbar os Sobreiros que não entram em conflito com a instalação dos módulos fotovoltaicos.  

A movimentação, sobretudo de maquinaria pesada, pode levar à destruição local da vegetação, assim 

como à alteração das características físicas e biológicas do solo. Neste aspeto salienta-se a 

compactação do solo que aumenta a sua resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das 

plantas e consequentemente dificulta a sua sobrevivência e capacidade de regeneração. Contudo, é 

de notar que esta é uma área com uma superfície considerável e já sujeita a forte compactação por 

veículos agrícolas de grande dimensão (nesse caso específico), pelo que o impacte global da 

movimentação de máquinas, materiais e trabalhadores não trará impactes significativos que não 

existam atualmente no local.  

Poderá existir também uma eventual danificação ou morte, por descuido de manipulação de máquinas, 

de indivíduos da flora local (em particular, exemplares arbóreos) que se encontram na área circundante 

à área de intervenção. No entanto, contempla-se nas medidas de minimização atitudes a tomar, 

devendo os indivíduos a preservar ficar devidamente sinalizados e protegidos até concretizadas todas 

as operações de construção. Considera-se o impacte gerado é negativo, direto, esporádico, imediato, 

de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Existem pequenos ecossistemas ribeirinhos, que ao serem perturbados lhes induzirá degradação. 

Chama-se a atenção particular para o efeito resultante do processo de erosão que se fará sentir. A 

exposição dos solos pela remoção da vegetação favorecerá o processo erosivo, principalmente em 

períodos de grande pluviosidade. O arrastamento de solo para os cursos de água e charcas promoverá 

o seu assoreamento, com a consequente perda de habitats e atrofia das comunidades com eles 

relacionados. No entanto, contempla-se nas medidas de minimização a identificação desta situação, 

prevendo-se ações de revestimento vegetal para as áreas intervencionadas. Este impacte considera-

se negativo, direto, esporádico, a longo prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável 

e pouco significativo. 
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Os níveis de perturbação sobre as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente 

face ao que atualmente se observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um 

aumento do desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, indireto, 

permanente, a longo prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco 

significativo. 

Relativamente à construção da subestação 60/400 kV que se prevê instalar, consideram-se as ações 

semelhantes à instalação das infraestruturas fixas da Central Fotovoltaica da Cerca, com a remoção 

total da vegetação na área. Como se trata de uma área ocupada atualmente por Eucalipto, e sendo 

esta espécie arbórea de pouco interesse conservacionista, considera-se que o impacte gerado é 

negativo, direto, permanente, a longo prazo, de magnitude reduzida, irreversível, certo, minimizável e 

pouco significativo. 

8.3.4.1.2 Linhas Elétricas 

Face ao traçado das linhas elétricas associadas ao projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, em cada 

corredor, a análise efetuada fundamentou-se na interseção da trajetória de cada linha elétrica com as 

cartas de ocupação do solo e de habitats, produzida no processo de caraterização da situação de 

referência. Desta forma, o cálculo dos impactes sobre um determinado habitat foi ponderado pela 

extensão das áreas de interseção, e assumiu-se que a magnitude dos impactes será muito baixa, uma 

vez que a área afetada por cada apoio, durante a fase de construção, será muito reduzida. 

Apesar das quatro linhas elétricas serem de natureza diferente, segue-se a avaliação dos impactes das 

linhas em conjunto, havendo referências pontuais em situações específicas. 

O Projetista fez o estudo de distribuição de apoios considerando a planta de condicionamentos, a carta 

de ocupação de solos e a fotografia aérea. Sempre que possivel evitou-se a colocação de apoios em 

áreas mais sensíveis, mas quando tal não foi possível, e particularmente em áreas de sobreiro, carvalho 

e olival, recorreu-se à fotografia aérea de detalhe para posicionar os apoios e determinar as alturas dos 

vãos de forma a preservar as árvores destas espécies. Posteriormente foi feita validação de campo de 

forma a garantir as premissas de projeto.  

Durante a fase de construção das quatro linhas elétricas, prevê-se essencialmente a ocorrência de três 

ações, nomeadamente a abertura de acesso aos apoios, o aumento da deslocação de máquinas, 

veículos e pessoas, e a instalação dos apoios. Estas ações conduzirão a destruições pontuais da 

vegetação (áreas dos apoios) pela ação de desmatação e limpeza, e a uma provável perturbação 

temporária na área envolvente à obra. A intensidade da perturbação será diretamente proporcional à 

extensão da linha elétrica. 

É expectável que o aumento da presença humana possa afetar alguns exemplares florísticos existentes 

nos locais a intervencionar e nas áreas adjacentes, por pisoteio, gerando-se um impacte negativo, 

direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco 

significativo. 
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A abertura de caboucos para a instalação dos apoios das linhas elétricas e estruturas associadas 

afetará localmente os habitats presentes, levando a que exista a remoção total da vegetação. 

Considera-se que o impacte gerado é negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, certo, minimizável e pouco significativo. Refira-se que, em fase de projeto, a localização 

dos apoios foi tida em conta para originar o menor impacte possível também na vegetação, projetando 

cada um dos apoios para as margens das parcelas, não afetando nenhum sobreiro e tentando não 

afetar nenhum exemplar arbóreo de outras espécies com interesse (ou tentando minimizar a afetação 

em termos de número de árvores e de cada espécie). Para cada uma das linhas, também selecionado 

um traçado que não se sobrepusesse com habitats naturais, ou (no caso da impossibilidade da não 

afetação) que a afetação seja na menor extensão possível. De referir que se prevê que o traçado da 

Linha L4 passe por duas cortinas arbóreas (que delimitam parcelas, e que acompanham valas de rega) 

mas não se prevê a afetação de qualquer exemplar destes exemplares (incluídos no habitat 92A0), tal 

como sucedeu na instalação da infraestrutura que já existe próxima destes locais. A distância entre 

apoios e a altura dos cabos de suporte das linhas promovem que a estrutura não colida com as árvores 

presentes. 

Será necessária a beneficiação de acessos aos locais onde ficarão instalados os apoios das linhas 

elétricas, o que poderá afetar habitats de diferente valor ecológico. No caso desse valor ser reduzido 

(zonas agrícolas, zonas florestais, matos e terrenos incultos), considera-se que o impacte gerado é 

negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e pouco 

significativo. No caso de o valor ecológico ser alto (zonas de montado e vegetação ribeirinha), gerar-

se-á um impacte negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude média, reversível, certo, 

minimizável e pouco significativo. Os acessos foram desenhados de forma a não implicar abate de 

arvores com interesse para a conservação. De referir que as ações geradoras de impacte são bastante 

localizadas, e que não implicarão afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes. Para a 

baixa significância deste impacte contribui ainda, a existência de uma boa rede de caminhos que 

permitirão um adequado acesso à localização dos apoios, minimizando a necessidade de abertura de 

novos acessos e consequente afetação das comunidades florísticas existentes. 

8.3.4.2 Fase de exploração 

8.3.4.2.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de exploração, alguns dos impactes negativos originados na fase de construção 

assumirão um carácter definitivo ou por um tempo prolongado, como por exemplo, os locais que se 

encontrarão edificados e que promoveram a perda de condições de recolonização. Relativamente à 

restante área, direta e indiretamente perturbada no momento de construção, é expectável que a flora 

entre num processo de recuperação, conduzindo a um rápido estabelecimento de comunidades 

herbáceas. 
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A eficiência dos módulos fotovoltaicos está, entre outros fatores, dependente da sua exposição à 

radiação solar, condição que obrigará a uma manutenção do porte arbustivo e à condução do porte dos 

Sobreiros que se preservaram e que em seu torno se desenvolvem. Mesmo que esporádica, a poda a 

que serão submetidos estes indivíduos exige uma comunicação prévia, à instituição responsável, 

conforme o mencionado no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. Muito embora já tenha decorrido (na fase de construção) 

o corte de alguns exemplares de Sobreiro, considera-se que na fase de exploração a eventual poda de 

Sobreiros gerará um impacte negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, provável, compensável e pouco significativo. 

Prevê-se ainda a ocorrência de impactes com carácter temporário sobre a flora e vegetação existente, 

durante a fase de exploração, nomeadamente os resultantes da movimentação de veículos e pessoas 

afetas à manutenção. As poeiras produzidas pela movimentação dos veículos, em particular durante a 

época de estio, acumulam-se na vegetação circundante, debilitando os indivíduos pela interferência 

nos seus processos fisiológicos, em particular na taxa fotossintética. O impacte previsto será negativo, 

indireto, temporário (neste caso sazonal), a médio prazo, de magnitude reduzida, reversível, certo, 

minimizável e pouco significativo. 

Nesta fase, não se preveem impactes sobre a flora e vegetação relativamente à subestação elétrica 

60/400 kV. 

8.3.4.2.2 Linhas Elétricas 

Durante a fase de exploração continuar-se-á a sentir os impactes permanentes na flora e vegetação 

associados à presença das linhas elétricas. O bom funcionamento destas infraestruturas de transporte 

de energia exige a manutenção de corredores sem árvores de grande porte que possam interferir com 

as infraestruturas presentes. Tendo em conta a ocupação do solo atual, prevê-se que não haverá 

qualquer conflito, tornando os impactes no decorrer desta fase negligenciáveis para a Linha L4 (a única 

a 400 kV). Os elementos arbóreos existentes nesse corredor não atingem alturas que comprometam a 

presença da linha elétrica a L4. Para as restantes (Linhas L1 e L2 a 60 kV, e Linha L3 a 30 kV), 

considera-se que o impacte gerado é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Para cada uma das linhas de transporte de energia ocorrerão ações de corte de vegetação e de poda 

dos elementos arbóreos, numa faixa de proteção, de modo a evitar o crescimento e a sua interferência 

com os elementos instalados. Essas ações de manutenção ocorrerão com periodicidade definida 

associada ao tipo de linha, sendo previsto um impacte negativo, direto, periódico, a longo prazo, de 

magnitude reduzida, irreversível, certo, minimizável e pouco significativo. 

No decorrer da fase de exploração, prevê-se ainda a existência de ações geradoras de impactes 

nomeadamente as resultantes das atividades de manutenção das linhas elétricas (nos apoios e nos 
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cabos condutores). Estas serão muito pontuais e localizadas considerando-se o seu impacte sobre a 

flora e vegetação negligenciável. 

8.3.5 Impactes sobre a Fauna 

8.3.5.1 Fase de construção 

8.3.5.1.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de construção, as comunidades faunísticas presentes nas áreas da Central Fotovoltaica 

da Cerca serão afetadas em diferentes escalas, sendo que essa afetação recai sobre três tipos de 

impactes, nomeadamente, perturbação, mortalidade e perda de habitat. 

 Entende-se como perturbação o conjunto das atividades desenvolvidas, especialmente na fase 

de construção, como a destruição da vegetação, a utilização de maquinaria, a instalação de 

diferentes estruturas ou o transporte de pessoas e materiais, que irão promover o afastamento 

das espécies de maior mobilidade e sensibilidade, nomeadamente, aves e mamíferos; 

 No que respeita à mortalidade, será espectável por atropelamento ou esmagamento (nas 

espécies com reduzida mobilidade como répteis, anfíbios e pequenos mamíferos), e por colisão 

nas aves; 

 A perda de habitat resultante da desmatação/desarborização da área a intervir e da construção 

de estruturas temporárias (estaleiro), poderá originar o desequilíbrio do ecossistema com os 

consequentes impactes para a fauna. Esta perda supõe uma modificação no espaço natural que 

dará lugar à procura, por parte das espécies presentes, de habitat de substituição. Este habitat, 

existente na área envolvente, apresenta características muito semelhantes às encontradas na 

área estudada pelo que as espécies deslocadas poderão encontrar o seu local de refúgio, 

alimentação e/ou reprodução. 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de diversas ações que poderão conduzir a efeitos 

importantes para os diferentes grupos faunísticos em análise. Estas ações estão associadas à 

construção e instalação das infraestruturas que constituirão a Central Fotovoltaica da Cerca, incluindo 

a subestação a 60/400 kV. As ações previstas terão como efeitos principais a perda e degradação de 

habitat, o aumento da presença humana e a emissão de poluentes. 

As ações de limpeza e desmatação resultam na destruição do coberto vegetal e na exclusão das 

espécies, pelo menos temporária, da área de intervenção. Os principais impactes serão a perda de 

habitat de alimentação, de refúgio e/ou de reprodução/nidificação de algumas espécies. Este impacte 

é negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, não minimizável, logo, 

significativo. 
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Também se registarão outras perturbações tais como ruído e vibrações que promoverão o afastamento 

das espécies faunísticas. Dada a presença na área de estudo e envolvente próxima de espécies 

ameaçadas de hábitos discretos e sensíveis à perturbação, considera-se que este impacte é 

especialmente relevante para estas espécies, avaliando-se num impacte negativo, direto, temporário, 

imediato, de magnitude média, reversível, provável, minimizável e significativo. Para as restantes 

espécies animais, o impacte será de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A necessidade de transporte de pessoas e materiais terá como consequência um aumento de 

circulação de veículos e pessoas e um aumento de emissão de poluentes. Os impactes resultantes 

serão o aumento do risco de mortalidade dos grupos com menor mobilidade e a degradação da 

qualidade do habitat pelos poluentes emitidos e um aumento de perturbações. Com base na extensão 

das ações, gerar-se-á um impacte negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, provável, minimizável, e pouco significativo. 

O processo construtivo poderá originar derrames de poluentes que poderão ter impactes no solo e nos 

recursos hídricos subterrâneos, poderá também originar perturbações inerentes à operação de 

maquinaria e movimentação de veículos e operários. Mais uma vez, resultará desta ação algum grau 

de perturbação, nomeadamente de espécies mais sensíveis. Considera-se que o impacte gerado é 

negativo, indireto, esporádico, imediato ou a médio prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, 

minimizável, e pouco significativo. 

Por último, é de referir que não se prevê que ocorra um fenómeno de fragmentação do habitat, visto 

que se considera que a totalidade dos grupos faunísticos se possa deslocar sem barreiras de maior 

(como atualmente o fazem) atendendo às dimensões e características técnicas do projeto. Excetua-se, 

neste caso, a área C1, que se encontra fisicamente delimitada por um muro elevado correspondente à 

Quinta da Cerca. 

8.3.5.1.2 Linhas Elétricas 

Durante a fase de construção das infraestruturas que constituirão as linhas de transporte de energia, 

as ações que originarão impactes são similares às consideradas na fase de construção da Central 

Fotovoltaica para os diferentes grupos faunísticos, nomeadamente a limpeza do terreno e desmatação, 

embora a persistência e magnitude do impacte seja diferente. A este impacte acresce a instalação dos 

apoios para as linhas elétricas. 

A limpeza do local de implantação do apoio implica a destruição do coberto vegetal e no eventual 

afastamento temporário das espécies da área de intervenção. Para a fauna, os principais impactes 

serão a perda de habitat de alimentação, de refúgio e/ou de reprodução/nidificação de algumas 

espécies, gerando-se um impacte negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível, certo, minimizável, logo, pouco significativo. Salienta-se que os apoios da linha elétrica irão 

ocupar uma área muito localizada e reduzida. A magnitude deste impacte será proporcional à extensão 

da linha elétrica, com as linhas mais extensas e com maior número de apoios a terem um impacte 
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superior a linhas menores. Neste caso, a Linha L4 terá um impacte superior às restantes, também pela 

sua natureza a 400 kV, visto que necessitará de uma superfície maior para a colocação dos apoios, 

quando comparada com as linhas de 30 kV (L3) e de 60 kV (L1 e L2). 

O processo construtivo poderá originar derrames de poluentes que poderão ter impacte no solo e nos 

recursos hídricos subterrâneos, poderá também originar perturbações inerentes à operação de 

maquinaria e movimentação de veículos e operários. Mais uma vez, resultará desta ação algum grau 

de perturbação, nomeadamente de espécies faunísticas ameaçadas. Assim, pode considera-se o 

impacte como negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, 

minimizável, e pouco significativo. 

8.3.5.2 Fase de exploração 

8.3.5.2.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de funcionamento da Central Fotovoltaica da Cerca, os maiores impactes previstos 

estão diretamente ligados à presença física das infraestruturas criadas, à movimentação de pessoas 

para a área, em ações de manutenção das infraestruturas, e ao próprio funcionamento das 

infraestruturas a instalar. 

A presença física das estruturas instaladas de forma permanente (local de implantação das estruturas 

de suporte dos painéis fotovoltaicos, caminhos e edifícios) irá impossibilitar a existência de vegetação 

natural no local, o que impossibilitará que as espécies animais se possam alimentar, refugiar e ter locais 

de nidificação, de abrigo ou repouso nesses locais, gerando-se um impacte negativo, indireto, 

permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável, e pouco significativo. 

Considera-se a magnitude do impacte como “reduzida” devido à existência de locais adjacentes às 
áreas agora em estudo com o mesmo tipo de vegetação. 

A manutenção de áreas abertas, onde se afigura a ausência de vegetação arbórea e arbustiva, 

condiciona a evolução da vegetação para etapas seriais mais avançadas e de maior valor biológico. 

Esta situação limita a implantação de qualquer espécie vegetal, visto que se prevê o corte periódico 

das espécies vegetais para não existir ensombramento nos painéis fotovoltaicos, o que irá afetar 

também as comunidades de animais. Para as ações de manutenção será necessária a presença 

humana, bem como alguma maquinaria de corte e recolha de material. Assim, considera-se que sobre 

a fauna se originará um impacte negativo, indireto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível, certo, minimizável, e pouco significativo. 

Durante o período de exploração da Central Fotovoltaica da Cerca não é provável que ocorra um 

afastamento das comunidades de aves e mamíferos da área devido ao funcionamento das estruturas. 

Porém, no caso da herpetofauna, um dos impactes diretos do funcionamento será gerado pelo 

ensombramento das estruturas, que afetará as espécies ectotérmicas (répteis e anfíbios), admitindo-



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

327 

se que o impacte gerado para os répteis e anfíbios seja negativo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável, e pouco significativo. 

De acordo com as informações recolhidas em centrais solares com características idênticas, os 

transformadores instalados nos edifícios ao longo da área produzirão um reduzido ruído constante. 

Todavia, nesse mesmo local foram observadas diferentes espécies de aves em redor dos edifícios, 

considerando-se que o impacte do ruído gerado pelo funcionamento das infraestruturas, embora 

negativo, direto, permanente, a longo prazo, certo, minimizável, seja de magnitude reduzida, reversível 

e pouco significativo. 

Também foi notório que não haverá raios refletidos das células fotovoltaicas, facto que não afetará a 

ecologia comportamental das aves e de outras espécies que se deslocam pelo ar. 

Como a Central Fotovoltaica da Cerca não funcionará em períodos fora dos períodos de luz, prevê-se 

que os animais noturnos não serão afetados com a exploração do projeto. Este facto revela-se 

importante, porque algumas das espécies ameaçadas dadas para a zona são morcegos, existindo 

também referência de vários micromamíferos de etologia noturna, e ainda 8 espécies de aves de 

grande porte noturnas (famílias Tytonidae, Strigidae e Caprimulgidae). 

Especificamente para a infraestrutura da subestação elétrica 60/400 kV, não se prevê qualquer impacte 

quantificável nesta fase. 

8.3.5.2.2 Linhas Elétricas 

Após o término da construção das estruturas que compõem as linhas elétricas, inicia-se a fase de 

exploração, sendo o impacte principal a própria presença física das linhas e a probabilidade de 

mortalidade de aves por colisão ou eletrocussão. 

No entanto, e à semelhança do descrito para o grupo da flora, no decorrer da fase de exploração, prevê-

se ainda a existência de ações geradoras de impactes nomeadamente as resultantes das atividades 

de manutenção das linhas elétricas (nos apoios e nos cabos condutores). Contudo, estas serão muito 

pontuais e localizadas, considerando-se o seu impacte sobre fauna negligenciável. 

A presença das linhas elétricas poderá potenciar situações de morte de aves por colisão. A significância 

deste impacte está relacionada com três aspetos principais, a sensibilidade do elenco de espécies a 

fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pela linha e a extensão desta. No 

caso presente, prevê-se que as linhas elétricas aéreas tenham uma extensão total de 23 km, e 

atravessarão vários biótopos, de natureza agrícola e florestais. Como referido anteriormente, a 

magnitude deste impacte será proporcional à extensão da linha elétrica, com as linhas mais extensas 

a terem um impacte superior a linhas menores. Também neste caso, será a Linha L4 a sofrer um 

impacte superior às restantes, também pela sua natureza a 400 kV, quando comparada com as linhas 

de 30 kV (L3) e de 60 kV (L1 e L2). 
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Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo das linhas elétricas, duas estão 

classificadas com um risco de colisão elevado, nomeadamente o Maçarico-das-rochas e a Gaivina dos 

Pauis (Quadro 102) Esta classificação segue a escala feita por Neves e colaboradores (2005). As 

restantes 7 espécies de aves ameaçadas inventariadas para a área de estudo estão classificadas como 

tendo um risco de colisão intermédio (Quadro 102). Face ao exposto, este impacte considera-se 

negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida (para as espécies comuns) a média 

(para espécies ameaçadas), irreversível, provável, minimizável, logo variando entre pouco significativo 

(espécies mais comuns) a significativo (espécies ameaçadas). 

Quadro 102 – Risco de colisão das espécies de aves ameaçadas inventariadas para a área de estudo das 
linhas elétricas. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE AMEAÇA 

LVVP 
RISCO DE 
COLISÃO 

Ardeidae Ixobrychus minutus Garçote Vulnerável Intermédio 

Ardeidae Nycticorax nycticorax Goraz Em Perigo Intermédio 

Ardeidae Ardea purpurea Garça-vermelha Em Perigo Intermédio 

Accipitridae Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-pauis Vulnerável Intermédio 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas Vulnerável Elevado 

Sternidae Chlidonias hybrida Gaivina-dos-pauis Criticamente em Perigo Elevado 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento Vulnerável Intermédio 

Caprimulgidae Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha Vulnerável Intermédio 

Sylviidae Locustella luscinioides Felosa-unicolor Vulnerável Intermédio 

8.3.6 Impactes sobre os Recursos Hídricos 

8.3.6.1 Fase de construção 

8.3.6.1.1 Central Fotovoltaica 

Os impactes sobre a qualidade da água, durante a fase de construção, derivam fundamentalmente do 

arrastamento de poeiras e outros materiais para a linha de água pela ação da chuva e do vento e de 

derrames acidentais de combustíveis, óleos – ações que podem ser evitadas, ou pelo menos, bastante 

atenuadas, se forem cumpridas as medidas minimizadoras definidas neste estudo. 

Também as atividades de estaleiro, compreendendo as atividades sociais e as atividades de produção 

e armazenamento de materiais (eventual derrame de óleos e combustíveis, etc.) podem conduzir à 

produção de escorrências de águas residuais que caso sejam rejeitadas diretamente para uma linha 

de água provocarão potencialmente alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da água. 

Uma vez mais, as ações descritas estão diretamente dependentes do comportamento do empreiteiro, 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

329 

e podem ser facilmente minimizadas se forem aplicadas as medidas minimizadoras preconizadas e as 

regras de boas práticas. 

Deste modo os impactes identificados serão negativos, diretos, prováveis, imediatos, temporários, 

reversíveis e de intensidade reduzida, tanto no que diz respeito às intervenções a efetuar nas zonas da 

Central, como no local específico de implantação da subestação 60/400 kV, uma vez que são impactes 

facilmente minimizáveis, salientando-se o facto de que a conceção do projeto teve em consideração a 

não afetação de charcas existentes nas Áreas C2 e C3 e a servidão de proteção a linhas de água, 

conforme se pode verificar através da planta de condicionamentos (Desenho 19). 

Relativamente às linhas de água refere-se igualmente que os impactes resultantes sobre as mesmas 

são atenuados considerando o facto de que os terrenos apresentam declives suaves, e que a grande 

maioria dos locais a intervencionar correspondem a zonas sem linhas de água com expressão no 

terreno. Ainda assim, a conceção do projeto de execução da Central teve em consideração o Domínio 

Hídrico, conforme se pode verificar através da Planta de Condicionamentos (Desenho 19), sendo que 

as referidas faixas de servidão foram introduzidas na categoria de Áreas apenas com Intervenções 

Estritamente Necessárias. Está previsto pontualmente a necessidade de se proceder a 

atravessamentos das referidas faixas de servidão devido à construção de acessos, contudo o EIA 

define medidas de minimização de forma a garantir, entre outros aspetos, a manutenção da drenagem 

dos cursos de água. 

Apesar do prazo de construção da central, determinado pelas condições do Procedimento de Leilão, 

ser muito limitado, dentro do possível a programação das obras será para que a fase de limpeza e 

movimentação geral de terras para a execução das mesmas, onde se verificam ações que envolvem a 

exposição do solo a nu (desmatação, decapagem de solos e movimentos de terras) ocorra 

preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época de 

chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e 

sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as necessárias providências para o controle 

dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

Sobre esta matéria refere-se igualmente que, entre outros aspetos, também foi definido como medida 

de minimização a integrar nos cadernos de encargos das empreitadas de construção do projeto, o facto 

de que a execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

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

evitar o respetivo deslizamento. 

Face ao exposto, considera-se que as medidas de minimização definidas para a fase construção, 

correspondem na sua generalidade a ações de fácil implementação, cuja eficácia na minimização de 

eventuais impactes negativos, está diretamente dependente do comportamento do empreiteiro em 

obra. 
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8.3.6.1.2 Linhas Elétricas 

Os potencias impactes negativos resultantes da construção de Linhas elétricas sobre os recursos 

hídricos são previsivelmente reduzidos, tendo em consideração que a conceção do projeto de execução 

procedeu à definição dos locais dos apoios sem afetar linhas de água, e as medidas de minimização 

definidas para a fase de construção, que estão diretamente dependentes do comportamento do 

empreiteiro em obra, consideram-se de fácil implementação. 

Os impactes a ocorrerem restringem-se às seguintes atividades em obra: instalação e utilização do 

estaleiro/parque de materiais e de máquinas e equipamentos afetos à obra, devido a eventuais 

contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias (óleos, combustíveis, entre 

outros); e a desmatação necessária para proceder à eventual abertura de acessos e para as 

escavações dos caboucos das fundações dos apoios que caso não sejam adotadas as medidas 

corretas poderão proporcionar um aumento de fenómenos pontuais de erosão com consequente 

arrastamento de sedimentos para as linhas de água. Atendendo ao curto intervalo de tempo entre a 

remoção de terras e posterior recobrimento e recuperação/ modelação dos locais de implantação dos 

apoios e de acessos, admite-se que este impacte seja de intensidade reduzida e pouco provável a sua 

ocorrência. 

O tráfego de veículos afetos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, no âmbito dos 

trabalhos associados à abertura dos pequenos troços de acessos e implantação dos apoios são ações 

suscetíveis de originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes 

que poderão provocar a deterioração da qualidade das águas subterrâneas e superficiais. A eventual 

ocorrência de situações deste tipo representa um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, temporário, reversível e localizado. No entanto, desde que sejam aplicadas as 

medidas preventivas e de minimização incluídas no Relatório Síntese do EIA, estes impactes potenciais 

serão reduzidos ou mesmo anulados. 

Salienta-se que a zona alargada do perímetro de proteção das captações (dos Polos da Quinta do 

Campo e do Carregado) inclui vários hectares de áreas de agricultura de regadio, várias estradas, 

alguns montes agrícolas e povoações, que constituem potenciais fontes de riscos para a qualidade da 

água subterrânea.  

Face à distância existente entre o local de implantação dos apoios da linha elétrica e as captações 

privadas e destinadas ao abastecimento público propriamente ditas (mais de 300 m de distância), não 

se prevê impactes, já que a colocação dos apoios não constitui um risco para a qualidade da água 

subterrânea nem representa um uso incompatível numa zona de proteção alargada. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

331 

8.3.6.2 Fase de exploração 

8.3.6.2.1 Central Fotovoltaica 

Não é expectável que a exploração do projeto resulte em impactes negativos sobre os recursos 

hídricos. 

É importante esclarecer que em matéria de proteção aos recursos hídricos, um projeto desta natureza 

não prejudica a drenagem, nem provoca alterações nas caraterísticas de infiltração das águas do 

terreno onde se localizam as infraestruturas do projeto. A colocação dos módulos fotovoltaicos não 

impermeabiliza o solo, uma vez que os módulos não são colocados diretamente no terreno, ficam 

apoiados numa estrutura metálica fixa ao solo apenas por estacas, sem ser necessário a execução de 

fundações em betão armado. O solo fica praticamente todo livre sob o sistema de painéis, uma vez que 

os módulos fotovoltaicos são instalados a uma altura de cerca de 1,25 m do solo, podendo a 

extremidade do painel chegar a 0,3 m do solo, quando totalmente na vertical. Assim, toda a pluviosidade 

que caia sobre o módulo fotovoltaico, irá por escorrência direta infiltrar-se no terreno, tal como 

habitualmente ocorria anteriormente à presença da Central. 

Acrescenta-se ainda que relativamente ao destino final/tratamento dos efluentes das instalações 

sanitárias do edifício de comando será construída uma fossa estanque. As águas de escorrência 

provenientes da limpeza dos painéis, irão diretamente para o terreno, uma vez que não apresentam 

qualquer tipo de contaminação. 

Caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste EIA, as ações 

decorrentes da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Contudo, e tal como na situação 

anterior da fase de construção, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em caso 

de derrames acidentais de algum produto ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos afins 

para os operadores de gestão de resíduos autorizados pela APA, poderão resultar num impacte 

negativo sobre linhas de água. A sua quantificação tanto no caso das intervenções na área afeta à 

Central, como na Subestação 60/400 kV, dependerá da gravidade das várias situações que possam 

ocorrer. 

8.3.6.2.2 Linhas Elétricas 

Durante a fase de exploração não é expectável qualquer afetação de linhas de água, pelo que não 

ocorrerão impactes sobre os recursos hídricos. 
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8.3.7 Impactes sobre a Paisagem 

8.3.7.1 Avaliação da Visibilidade da Paisagem 

A paisagem ao ser o resultado de uma complexidade de interações ecológicas e culturais ao longo do 

tempo, manifesta características únicas em função do tipo e grau de interação entre esses processos. 

É por isso um todo complexo com importância ao nível da preservação dos ecossistemas, da 

biodiversidade, do património natural e construído. A Paisagem é também de usufruto dos habitantes 

locais ou dos que se deslocam até ela, assim como dos que a atravessam para outros destinos.  

Considera-se que a acessibilidade visual representa o grau de exposição visual a um determinado tipo 

de observador. Pelo que, uma bacia visual define-se como um campo de visibilidade sobre a paisagem 

ao alcance de um observador, a partir de um ponto notável. O ponto notável poderá ser uma povoação, 

um local numa infraestrutura rodoviária, um miradouro ou um ponto de património. Quanto maior for o 

número de observadores sobre uma determinada área, maior é a sua exposição visual (acessibilidade 

visual) e, consequentemente, maior é a sua sensibilidade visual a uma alteração, nesses locais. 

Para esta avaliação a metodologia aplicada segue as seguintes fases:  

1) Avaliação das áreas com aptidão visual sobre local de implantação dos painéis fotovoltaicos 

(considerando apenas a localização dos painéis, sem pontos notáveis) – à cota da rotação 

máxima da mesa 2,5 m. 

2) Avaliação das áreas com aptidão visual sobre o local de implantação dos apoios (postes) das 

Linhas L1, L2, L3 e L4 – considerando a cota de cada um dos apoios das linhas elétricas. 

L1 – 60 kV – Qta. Cerca-VNRainha (52 apoios, cota máxima 41,8 m; cota média 30,3 m; cota 

mínima 14,1 m) 

L2 – 60kV – Paul da Ota – VNRainha (21 apoios, cota máxima 35,8 m; cota média 26,5 m; cota 

mínima 19,8) 

L3 – 30kV – CSF Bemposta – SE Paul da Ota (6 apoios, cota máxima 22 m; cota média 18,2 

m, cota mínima 15 m) 

L4 – 400kV – VNRainha – PCS Ribatejo (16 apoios, cota máxima 75,2 m; cota média 57,5 m; 

cota mínima 15 m) 

3) Avaliação das áreas com aptidão visual sobre o local de implantação das subestações (Paul 

da Ota; Vila Nova da Rainha; Quinta da Cerca) – considerando a altura máxima dos edifícios. 

 Subestação Paul da Ota (S_PO) – 5,21 m 

 Subestação Vila Nova da Rainha (S_VNR) – 5,21 m 
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 Subestação – Quinta da Cerca (S_QC) – 5,165 m 

4) Seleção dos pontos notáveis – potenciais observadores. 

5) Avaliação das bacias visuais de cada ponto notável, com altura média de um observador 1,70 

m e amplitude visual até à cota máxima de rotação da mesa (2,5 m), e altura máxima dos 

postes por linha, num raio horizontal de 360º e vertical de 180º (±90º), situação mais 

desfavorável: 

L1 – 60 kV – Qta. Cerca-VNRainha (cota máxima 41,8 m) 

L2 – 60kV – Paul da Ota – VNRainha (cota máxima 35,8 m) 

L3 – 30kV – CSF Bemposta – SE Paul da Ota (cota máxima 22 m) 

L4 – 400kV – VNRainha – PCS Ribatejo (cota máxima 75,2 m) 

Cada uma das fases, previamente referidas, é detalha de seguida. De salientar que esta análise é feita 

considerando que não existe cobertura de uso do solo ou qualquer barreira visual, avaliando por isso 

a pior situação possível em relação à maior exposição visual.  

Importa, contudo, ressalvar que a cartografia de visibilidades é elaborada com base exclusivamente na 

morfologia do terreno, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pela exposição das 

encostas e pelo tipo de ocupação do solo, sobretudo na envolvente direta dos pontos de observação. 

Ocupações com volume que se assumam como obstáculo ao alcance visual na proximidade destes 

pontos implicam geralmente a quebra do eixo visual, determinando que a visibilidade previsível na 

cartografia na realidade não ocorra. 

Conforme referido anteriormente, a metodologia utilizada sobrestima consideravelmente as 

visibilidades, já que não entra em conta com as barreiras visuais do terreno e não podemos ignorar que 

estamos numa área relativamente pouco acidentada, com extensas áreas sensivelmente planas, onde 

existem bastantes bolsas de floresta de produção, significativas áreas de montado de sobro, uma área 

de mata pública, zonas industriais de alguma dimensão, com pavilhões industriais também eles de 

grandes dimensões e edificação habitacional. Como forma de colmatar esta limitação, introduz-se a 

análise efetuada no ponto 5.  

Salienta-se que as áreas de implantação da Central encontram-se rodeadas por arvoredo, que 

funcionam como cortina arbórea, e consequentemente impedindo a visualização por parte de 

observadores localizados em áreas exteriores ao local de implantação do projeto. 

8.3.7.1.1 Aptidão Visual da Central Fotovoltaica da Cerca 

A avaliação da aptidão visual permite determinar as bacias de cada núcleo da Central 

independentemente da existência de potências observadores. Esta análise permite ainda identificar, 
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quando sobreposta às cartas militares, potenciais locais de observação das estruturas do projeto. Para 

esta avaliação foi usado o MDT com pixel de 10 metros, e a função Spatial Analyst do ArcGis 10.8.1.  

Refira-se, contudo, que a Quinta da Cerca (Área C1) encontra-se rodeada por um muro de alvenaria 

de cerca de 3 m de altura; acresce ainda que, do lado poente, a Mata das Virtudes constitui uma cortina 

arbórea impenetrável e, dos outros lados, também ocorrem cortinas arbóreas diversas. 

Recorde-se que esta análise é feita considerando que não existe cobertura de uso do solo ou qualquer 

outra barreira visual, avaliando por isso a pior situação possível em relação à maior exposição visual. 

A contabilização da área e percentagem da aptidão visual das três Áreas da Central Fotovoltaica 

encontra-se sistematizada nos Quadro 103, Quadro 104 e Quadro 105. A aptidão foi feita considerando 

a altura de 1,7 m do observador e a cota de mesa máxima dos painéis de 2,5 m. O núcleo com maior 

acessibilidade é o da Quinta da Cerca (C1), onde cerca de 34% da área estudo apresenta visibilidade. 

O núcleo menos exposto é o Paul da Ota (C2) com cerca de 20% da área de estudo com aptidão visual. 

Quadro 103 – Aptidão Visual do Núcleo da Quinta da Cerca (C1) 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 13747 66,2 

Área com visibilidade sobre o Núcleo da Quinta da Cerca (C1)* 7028 33,8 

* A análise não teve em consideração o muro de mais de 3 m que rodeia a Quinta. 

Quadro 104 – Aptidão Visual do Núcleo do Paul da Ota (C2) 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 16695 80,4 

Área com visibilidade sobre o Núcleo do Paul da Ota (C2) 4080 19,6 

Quadro 105 – Aptidão Visual do Núcleo da Bemposta (C3) 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 14278 68,7 

Área com visibilidade sobre o Núcleo da Bemposta (C3) 6497 31,3 

A integração das áreas com aptidão visual dos três Áreas da Central Fotovoltaica, mostra que 37% da 

área de estudo, não apresenta qualquer visibilidade sobre nenhuma das estruturas (Quadro 106 e 

Desenho 20_Anx09 incluído no Anexo 9). 

É preciso recordar que nesta parte da metodologia as visibilidades são consideravelmente 

sobreestimadas, já que não entram em conta com a vegetação nem com obstáculos visuais e os 

núcleos estão genericamente rodeados de arvoredo alto e existem obstáculos entre os observadores 

e os pontos de observação. Por exemplo, a Área C1 que se encontra maioritariamente murada, é 

ladeada pela mata das virtudes do lado oeste. 
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Quadro 106 – Aptidão Visual Integrada dos Núcleos Fotovoltaicos 

APTIDÃO VISUAL DOS NÚCLEOS FOTOVOLTAICOS ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM 

RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DO 

CASO DE ESTUDO 

Área com visibilidade sobre C1* 5639 27,1 

Área com visibilidade sobre C1* e C2 51 0,3 

Área com visibilidade sobre C1* e C3 732 3,5 

Área com visibilidade sobre C1*, C2 e C3 528 2,5 

Área com visibilidade sobre C2 873 4,2 

Área com visibilidade sobre C2 e C3 2568 12,4 

Área com visibilidade sobre C3 2629 12,7 

Sem visibilidade 7755 37,3 

* A análise não teve em consideração o muro de mais de 3 m que rodeia a Quinta. 

Em complemento da informação anterior foram geradas bacias visuais individualizadas para as 

seguintes áreas: 

 3 áreas do polígono C1: mais a norte, a nascente e a poente; 

 Área do polígono C2; 

 Área do polígono C3. 

O resultado foi incluído no Desenho 32_Anx09 incluído no Anexo 9. 

8.3.7.1.2 Aptidão Visual das Subestações 

A aptidão visual das subestações permite estimar as áreas com maior exposição visual. Para as 

subestações foram modeladas as bacias considerando a altura máxima dos edifícios. O Quadro 107 

mostra que cerca de 52% da área de estudo não tem aptidão visual sobre qualquer uma das 

subestações. A subestação potencialmente mais exposta é a subestação de Vila Nova da Rainha 

(Quadro 107 e Desenho 21_Anxo09 incluído no Anexo 9). 

Quadro 107 – Aptidão Visual Integrada das subestações  

APTIDÃO VISUAL DAS SUBESTAÇÕES 
ÁREA 

(HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 10773 51,9 

Área com visibilidade sobre a subestação Quinta da Cerca 636 3,1 

Área com visibilidade sobre a subestação Paul da Ota 1472 7,1 

Área com visibilidade sobre a subestação Vila Nova da Rainha 6210 29,9 

Área com visibilidade sobre a subestação Quinta da Cerca e Vila Nova da Rainha 1274 6,1 

Área com visibilidade sobre a subestação Vila Nova da Rainha e Paul da Ota 397 1,9 

Área com visibilidade sobre as três subestações 13 0,1 
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Em complemento da informação anterior foram geradas bacias visuais individualizadas para as 

seguintes áreas: 

 Subestação proposta para o polígono C2 à altura mais desfavorável – pórtico de amarração.  

 Subestação proposta para o ponto de confluência das 3 linhas à altura mais desfavorável – 

pórtico de amarração.  

O resultado foi incluído no Desenho 32_Anx09 incluído no Anexo 9. 

8.3.7.1.3 Aptidão Visual das Linhas Elétricas 

A modelação da aptidão visual das Linhas Elétricas foi feita a cada linha individualmente uma vez que 

as suas alturas máximas variam. A análise apresenta-se sistematizada nos Quadro 108, Quadro 109, 

Quadro 110 e Quadro 111. Verifica-se que a L1 apresenta uma maior área exposta, com cerca de 79%, 

enquanto que a L3 apresenta uma área exposta de 28% da área total estudada. A integração das áreas 

com aptidão visual das diferentes linhas encontra-se no Quadro 112 e representada no Desenho 

22_Anx09 incluído no Anexo 9. De salientar que só cerca de 13% da área de estudo não apresenta 

aptidão visual sobre nenhuma das Linhas Elétricas do projeto. 

Conforme referido anteriormente, a modelação efetuada teve em consideração a cota máxima dos 

apoios por linha, não tendo em consideração as barreiras visuais existentes na envolvente dos vários 

traçados das linhas elétrica, pelo que os valores apresentados nos quadros seguintes representam 

uma situação sensivelmente mais gravosa do que aquela que virá a existir. 

Quadro 108 – Aptidão Visual da L1 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 4321 20,8 

Área com visibilidade sobre L1 16455 79,2 

Quadro 109 – Aptidão Visual da L2 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 8112 39,0 

Área com visibilidade sobre L2 12663 61,0 

Quadro 110 – Aptidão Visual da L3 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 14928 71,9 

Área com visibilidade sobre L3 5847 28,1 
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Quadro 111 – Aptidão Visual da L4 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 8024 38,6 

Área com visibilidade sobre L4 12751 61,4 

Quadro 112 – Aptidão Visual Integrada das Linhas Elétricas  

APTIDÃO VISUAL DAS LINHAS (L1, L2, L3 E L4) ÁREA (HA) PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA TOTAL DO CASO DE ESTUDO 

Área com visibilidade sobre L1 4275 20,6 

Área com visibilidade sobre L1 e L2 62 0,3 

Área com visibilidade sobre L1 e L3 25 0,1 

Área com visibilidade sobre L1 e L4 464 2,2 

Área com visibilidade sobre L1, L2 e L3 93 0,4 

Área com visibilidade sobre L1, L2 e L4 6871 33,1 

Área com visibilidade sobre L1, L3 e L4 27 0,1 

Área com visibilidade sobre L2 141 0,7 

Área com visibilidade sobre L2 e L3 483 2,3 

Área com visibilidade sobre L2 e L4 68 0,3 

Área com visibilidade sobre L2, L3 e L4 308 1,5 

Área com visibilidade sobre L3 159 0,8 

Área com visibilidade sobre L3 e L4 115 0,6 

Área com visibilidade sobre L4 261 1,3 

Área com visibilidade sobre todas as linhas 4638 22,3 

Sem visibilidade sobre qualquer linha 2786 13,4 

8.3.7.1.4 Aptidão Visual da Quinta do Carneiro e da Quinta da Torre 

Foram geradas bacias visuais individualizadas para a Quinta do Carneiro (Desenho 35) e para a Quinta 

da Torre (Desenho 36), locais considerados na Tipologia de Turismo. A análise apresenta-se 

sistematizada no Quadro 113 e abaixo. Verifica-se que a Quinta do Carneiro apresenta uma maior área 

exposta, com cerca de 79%, enquanto que a Quinta da Torre apresenta uma área exposta de 28% da 

área total estudada. 

Quadro 113 – Aptidão Visual da Quinta do Carneiro 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 4363 21 

Área com visibilidade sobre a Quinta do Carneiro 16412 79 
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Quadro 114 – Aptidão Visual da Quinta da Torre 

APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM EM RELAÇÃO À 

ÁREA DE ESTUDO 

Sem visibilidade 14958 72 

Área com visibilidade sobre a Quinta da Torre 5817 28 

8.3.7.2 Pontos notáveis e Bacias Visuais dos Pontos Notáveis 

Da avaliação da carta militar e da integração com a avaliação da aptidão visual às diferentes estruturas 

do projeto, foram selecionados, dentro da área de análise, os potenciais pontos notáveis - 

observadores. Dos pontos selecionados, há a destacar três tipologias de pontos: 

 Povoações; 

 Infraestruturas viárias; 

 Infraestruturas/Património/ Turismo e Lazer; 

Os três tipos de pontos notáveis apresentam diferentes graus de sensibilidade, consoante o maior 

número de observadores permanentes e o carácter do ponto, isto é a importância do ponto no carácter 

da paisagem (Quadro 115). 

Quadro 115 – Tipologia de pontos notáveis e grau de sensibilidade 

Tipo de Ponto Notável Tipo de Observador Carácter local Grau de sensibilidade 

Povoação/Núcleo Rural Permanente Elevado Elevada 

Infraestruturas/Património/Turismo e Lazer Temporário Elevado Média a Elevada 

Estrada Temporário Reduzido Média 

Após a seleção dos pontos notáveis foram geradas as bacias visuais de cada ponto, num sistema de 

informação geográfica, através da ferramenta “Viewshed” da extensão Spatial Analyst. Para esta 
avaliação foi considerando uma altura média de observador de 1,70 metros, num raio de 360º de 

observação. As bacias foram geradas com pixel de 10 metros, considerando as alturas máximas de 

cada uma das estruturas do projeto: núcleos fotovoltaicos, linhas de eletricidade e subestações. 

Salienta-se que a metodologia utilizada sobrestima consideravelmente as visibilidades, já que não entra 

em conta com as barreiras visuais do terreno e não podemos ignorar que estamos numa área 

relativamente pouco acidentada, com extensas áreas sensivelmente planas, onde existem bastantes 

bolsas de floresta de produção, significativas áreas de montado de sobro, uma área de mata pública, 

zonas industriais de alguma dimensão, com pavilhões industriais também eles de grandes dimensões 

e edificação habitacional. 

Na área de estudo foram assinalados três pontos na tipologia de 

Infraestrutura/Património/Lazer/Turismo: Base Aérea n. º2 da Ota; a Quinta do Carneiro e a Quinta da 

Torre. Foram ainda analisadas os Pontos de Património Cultural Protegido e classificado como Imóvel 

de Interesse Público pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC). Na área de estudo o património 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

339 

classificado encontra-se na sua grande maioria localizados no tecido urbano (pelourinho, marcos, 

igrejas, Mosteiro Nossa Senhora das Virtudes e Palácio Condes de Aveiras), e por isso não se 

individualizaram por si só ponto notáveis, estando incluído nos pontos de “povoação”. A Quinta do 
Carneiro (Fotografia 36) é uma propriedade com cerca de 50 hectares, localizada em Camarnal, 

dedicada à produção vinícola, insere-se numa paisagem agrícola de funde de vale, com castas variadas 

função da exposição solar e do tipo de solo. O edifício residencial é ele próprio de carácter patrimonial 

onde se hospedaram alguns membros da família real (https://qcarneiro.com/). A Quinta da Torre 

(Fotografia 37) é constituída por um conjunto edificado típico do Ribatejo, utilizado como alojamento 

rural e espaço para eventos. 

 
Fotografia 36 - Quinta do Carneiro (Fonte: https://qcarneiro.com/) 

  
Fotografia 37 - Quinta da Torre (https://www.quintadatorreota.pt/) 

As estradas são pontos notáveis temporários. Da análise da aptidão visual das estruturas do projeto, 

selecionaram-se pontos notáveis localizados em estrada, com visibilidade próxima a pelo menos uma 

das estruturas do projeto: N3, M641, M366. 

Os pontos notáveis identificados apresentam-se no Quadro 116.  

Quadro 116 – Pontos notáveis avaliados. 

N.º PONTO TIPOLOGIA NOME X (LONGITUDE) Y (LATITUDE) 

1 

Povoações 

Camarnal -8,979 39,059 

2 Cheganças -8,988 39,077 

3 Casais Novos -8,978 39,044 

4 Vila Nova da Rainha -8,934 39,036 

5 Casais de Baixo -8,903 39,066 

6 Casais de Britos -8,907 39,081 

7 Azambuja -8,870 39,069 
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N.º PONTO TIPOLOGIA NOME X (LONGITUDE) Y (LATITUDE) 

8 
Casais do 

Espingardeiro -8,878 39,090 

9 Aveiras de Baixo -8,869 39,110 

10 Casais da Lagoa -8,839 39,108 

11 Casais do Latagão -8,836 39,123 

12 Casais dos Lagartos -8,819 39,129 

13 Vale da Pedra -8,801 39,106 

14 
Castanheira do 

Ribatejo -8,970 38,995 

15 Virtudes -8,829 39,085 

16 Paços -8,981 39,109 

17 Aldeia -8,971 39,109 

18 Obras Novas -8,963 39,039 

19 Casal da Telhada -8,955 39,036 

20 Trombeta -8,974 39,037 

21 Carregado -8,974 39,024 

22 Casais da Marmeleira -8,989 39,020 

23 Casais Vale Barbas -8,893 39,075 

24 Várzea da Cabeleira -8,906 39,076 

25 Casal da Pasteleira -8,878 39,077 

26 Casal de S. João -8,799 39,145 

27 
Infraestrutura, Património, 

Turismo e Lazer 

Base Aérea n.º 2 -8,976 39,095 

31 Quinta do Carneiro -8,952 39,048 

32 Quinta da Torre -8,959 39,104 

28 

Estrada 

N3 -8,944 39,032 

29 M641 -8,880 39,078 

30 M366 -8,853 39,098 

8.3.7.2.1 Bacias visuais dos Pontos Notáveis para os Núcleos Fotovoltaicos – C1, C2, C3  

As bacias visuais geradas a partir do conjunto dos pontos notáveis analisados apresentam-se 

representadas no Desenho 23_Anx09 incluído no Anexo 9. Para a modelação destas bacias foi 

considerada a altura máxima da rotação das mesas dos painéis fotovoltaicos e uma altura de 

observador na ordem de 1,70 m. O estudo destas bacias mostra ainda que 12% da Área C1 é 

observável por mais de três pontos notáveis e que cerca de 62% não se encontra exposta a nenhum 

observador (Quadro 117). Cerca de 25% da Área C2 não apresenta quaisquer observadores e 15% é 

observada por um ponto notável. Por fim, a Área C3 apresenta 30% da sua área sem potenciais 

observadores, sendo que cerca de 13% é observada por um único ponto notável. Comparando as três 

áreas de instalação de painéis fotovoltaicos, a área C2 é a mais exposta (75%), segue-se a C3 com 

71% da sua área total, e por fim a C1 com 38% de área exposta a pelo menos um ponto notável.  
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Salienta-se que os resultados obtidos nesta simulação não tiveram igualmente em consideração as 

barreiras visuais do terreno, como plantações de eucalipto, pinheiro e, principalmente, outras espécies 

arbóreas de presença mais estável no tempo, zonas industriais de grande dimensão e edificação 

existente, representando uma situação sensivelmente mais gravosa do que aquela que virá a existir. 

Quadro 117 – Área e Percentagem de observadores em cada Área da Central: C1, C2 e C3 

Central 
Fotovoltaica Nº de Observadores Área (ha) % em relação à área total de 

C1, C2 e C3 

C1 

Área observada por 1 observador 57,0 16,0 

Área observada por 2 observadores 35,8 10,0 

Área observada por > 3 observadores 42,8 12,0 

Sem observadores 221,5 62,0 

C2 

Área observada por 1 observador 29,8 15,4 

Área observada por 2 observadores 30,9 16,0 

Área observada por > 3 observadores 83,5 43,2 

Sem observadores 48,8 25,3 

C3 

Área observada por 1 observador 25,9 13,0 

Área observada por 2 observadores 42,5 21,2 

Área observada por > 3 observadores 72,6 36,3 

Sem observadores 59,0 29,5 

A Área C1 da Central é coincidente com as bacias visuais de cinco pontos notáveis da tipologia 

“Povoações”: 

• Casais da Lagoa  

• Casais do Latagão 

• Casais de Lagartos 

• Vale da Pedra 

• Casal de S. João (não significativo, a cerca de 4 km) 

A Área C2 da Central é coincidente com as bacias visuais de seis pontos notáveis da tipologia 

“povoações” e um de “estrada”: 

• Casais Novos (não significativo, a cerca de 4 km) 

• Castanheira do Ribatejo (não significativo, a cerca de 9 km) 

• Aldeia 

• Obras Novas (não significativo, a cerca de 4 km) 

• Casal da Telhada (não significativo, a cerca de 4 km) 
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• Trombeta (não significativo, a cerca de 4,5 km) 

• EN3 (não significativo, a cerca de 4,6 km) 

A Área C3 da Central é coincidente com as bacias visuais de 7 pontos notáveis da tipologia 

“povoações”, pelo ponto notável “património/infraestrutura” e por um “ponto de estrada”: 

• Camarnal 

• Casais Novos 

• Castanheira do Ribatejo (não significativo, a cerca de 6 km) 

• Obras Novas 

• Trombeta 

• Carregado (não significativo, a cerca de 3,6 km) 

• Casais de Marmeleira (não significativo, a cerca de 4 km) 

• Base aérea n.º 2 da Ota 

• N3 

8.3.7.2.2 Bacias visuais dos pontos notáveis para as Linhas Elétricas – L1, L2, L3 e L4 

As bacias visuais das linhas elétricas foram modeladas para cada uma das linhas em separado uma 

vez que apresentam diferentes alturas máximas e isso terá impactos na estimativa de bacias visuais 

de cada ponto notável. De salientar que a análise efetuada, como já referido, não considera a existência 

de cobertura do solo, representando por a pior situação possível, isto é, a mais exposta. 

A linha elétrica L1 tem uma altura máxima de 41,8 m e é visível por pelo menos um ponto notável em 

toda a sua extensão. Da análise da sobreposição das bacias visuais (Desenho 24_Anx09 incluído no 

Anexo 9) de cada ponto notável verifica-se que os troços com maior visibilidade localizam-se próximo 

da subestação Vila Nova da Rainha, junto a Casais de Vale Barbas e no Vale de Santa Isabel (próximo 

de Casais do Espingardeiro). 

Apenas os pontos notáveis Cheganças e Base Aérea n.º 2 não apresentam bacias visuais sobre a linha 

L1. No entanto, dos 30 pontos com visibilidade sobre a L1, 11 estão a uma distância superior a 3 km, 

e por isso não são significativos. Os 19 pontos notáveis significativos, abaixo dos 3 km de distância à 

linha, apresentam os seguintes dados: 

 Vila Nova da Rainha, visibilidade sobre troço da linha com 11 postes; 

 Casais de Baixo, visibilidade sobre troço da linha com 9 postes; 
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 Casais de Britos, visibilidade sobre troço da linha com 13 postes; 

 Azambuja, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 Casais do Espingardeiro, visibilidade sobre troço da linha com 12 postes; 

 Aveiras de Baixo, visibilidade sobre troço da linha com 5 postes; 

 Casais da Lagoa, visibilidade sobre troço da linha com 20 postes; 

 Casais do Latagão, visibilidade sobre troço da linha com 8 postes; 

 Casais dos Lagartos, visibilidade sobre troço da linha com 12 postes; 

 Vale da Pedra, visibilidade sobre troço da linha com 21 postes; 

 Virtudes, visibilidade sobre troço da linha com 15 postes; 

 Casal da Telhada, visibilidade sobre troço da linha com 7 postes; 

 Casais Vale Barbas, visibilidade sobre troço da linha com 13 postes; 

 Várzea da Cabeleira, visibilidade sobre troço da linha com 11 postes; 

 Casal da Pasteleira, visibilidade sobre troço da linha com 7 postes; 

 N3, visibilidade sobre troço da linha com 14 postes; 

 M641, visibilidade sobre troço da linha com 6 postes; 

 M366, visibilidade sobre troço da linha com 10 postes; 

 Quinta do Carneiro, visibilidade sobre o troço da linha com 7 postes. 

A Linha elétrica L2 tem uma altura máxima de 35,8 m e é visível por pelo menos um ponto notável em 

toda a sua extensão. Da análise da sobreposição das bacias visuais (Desenho 25_Anx09 incluído no 

Anexo 9) de cada ponto notável verifica-se que o troço com maior visibilidade localiza-se na envolvente 

à ligação com a L1.  

São 13 os pontos notáveis com visibilidade sobre a linha L2. Destes 12, seis não são significativos por 

se localizarem a distâncias superiores a 3 km da linha L2. Os sete pontos significativos são: 

 Camarnal, visibilidade sobre troço da linha com 11 postes; 

 Vila Nova da Rainha, visibilidade sobre troço da linha com 4 postes; 
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 Virtudes, visibilidade sobre troço da linha com 4 postes; 

 Obras Novas, visibilidade sobre troço da linha com 21 postes; 

 Casal da Telhada, visibilidade sobre troço da linha com 21 postes; 

 N3, visibilidade sobre troço da linha com 13 postes; 

 Quinta do Carneiro, visibilidade sobre troço da linha com 21 postes. 

A Linha elétrica L3 tem uma altura máxima de 27,5 m e é a linha menos extensa, sendo parte desta 

enterrada. Esta linha é visível em toda a sua extensão, conseguindo sobreposição de 6 a 8 bacias de 

pontos notáveis (Desenho 26_Anx09 incluído no Anexo 9). Da análise dos 9 pontos notáveis, 6 

localizam-se a distâncias superiores a 3 km à linha, não sendo considerados significativos. Os três 

pontos significativos são: 

 Casais Novos, visibilidade sobre troço da linha com 2 postes; 

 Base aérea n.2, visibilidade sobre troço da linha com 6 postes; 

 Quinta do Carneiro, visibilidade sobre troço da linha com 3 postes. 

A linha elétrica L4 é a linha com a altura máxima mais elevada, chegando ao máximo de 75,2 m. Esta 

linha é visível em toda a sua extensão (Desenho 27_Anx09 incluído no Anexo 9). Da análise das bacias 

visuais dos diferentes pontos notáveis, 17 apresentam visibilidade, dos quais 9 não são significativos 

por se apresentarem a distâncias à L4 superiores a 3 km. Os 8 pontos significativos são: 

 Vila Nova da Rainha, visibilidade sobre troço da linha com 11 postes; 

 Castanheira do Ribatejo, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 Obras Novas, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 Casal da Telhada, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 Trombeta, visibilidade sobre troço da linha com 8 postes; 

 Carregado, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 N3, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes; 

 Quinta do Carneiro, visibilidade sobre troço da linha com 16 postes. 

Note-se que as simulações foram feitas para a altura máxima da linha, e sem considerar as barreiras 

visuais resultantes da cobertura do solo, sendo, portanto, as visibilidades obtidas bastante superiores 

às que se verificam na realidade. 
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A análise das bacias visuais dos pontos notáveis para as subestações foi modelada considerando a 

altura máxima das subestações. O resultado (Desenho 28_Anx09 incluído no Anexo 9) mostra que a 

subestação da Quinta da Cerca não é observada por nenhum dos pontos notáveis analisados. A 

subestação Paul da Ota é observada por três pontos notáveis e a subestação Vila Nova da Rainha por 

8 pontos notáveis. Dos pontos notáveis com visibilidade sobre a subestação Vila Nova da Rainha só 

dois são significativos, por se apresentarem a distâncias inferiores a 3 km: 

• Casal da Telhada 

• N3 

Os três pontos com visibilidade sobre a subestação Paul da Ota localizam-se todos em distâncias 

superiores a 3 km, não tendo, portanto, significado de valorizar. 

8.3.7.2.3 Síntese das Bacias dos Pontos Notáveis 

As diferentes estruturas do projeto – linhas elétricas, núcleos da central fotovoltaica e subestações – 

apresentam características de dimensão e posicionamento na paisagem que as podem tornar-se mais 

ou menos observáveis. A análise anterior pode ser sistematizada no Quadro 118 onde se identificam 

os pontos notáveis com visibilidade e sem visibilidade sobre cada uma das estruturas e a sua distância. 

São também identificados os pontos que embora com visibilidade sobre determinada estrutura, 

encontram-se a uma distância superior a 3 km tornando-se pouco percetível para um observador. Estes 

pontos foram anteriormente designados por “não significativos”. 

Em síntese, e não considerando os pontos notáveis “não significativos”:  

 15 povoações, 3 pontos de estrada, 1 ponto património/turismo/lazer apresentam visibilidade 

sobre a L1 

 4 povoações, 1 ponto de estrada, 1 ponto património/turismo/lazer apresentam visibilidade 

sobre L2 

 1 povoação e 2 pontos de património/turismo/lazer apresentam visibilidade sobre a L3 

 6 povoações, 1 de estrada e 1 ponto de património/turismo/lazer apresentam visibilidade sobre 

a L4 

 4 povoações apresentam visibilidade sobre a C1 

 1 povoações e 2 pontos património/turismo/lazer de apresentam visibilidade sobre a C2 

 4 povoações, 2 pontos de património/turismo/lazer e 1 de estrada apresentam visibilidade sobre 

a C3 
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 SPO sem visibilidade 

 1 povoações e 1 ponto de estrada apresenta visibilidade sobre a SVNR 

 A SQC não é visível por nenhum dos pontos notáveis indicados 

Quadro 118 – Distância (km) dos pontos notáveis com visibilidade sobre as estruturas do projeto (rosa – 
sem visibilidade; verde – com visibilidade; verde com trama – com visibilidade, mas acima dos 3 km de 

distância; números a negrito – com distâncias < 1 km) 

N.º Tipologia Designação L1 L2 L3 L4 C1 C2 C3 S_PO S_VNR S_QC 

1 

Povoações 

Camarnal 4,6 3,0 1,3 3,9 13,3 2,7 0,2 3,1 4,7 14,2 

2 Cheganças 6,2 3,4 1,9 5,7 13,6 2,6 1,7 3,4 6,3 14,4 

3 Casais Novos 4,4 3,7 2,8 3,2 13,8 4,0 1,7 4,3 4,3 14,8 

4 Vila Nova da Rainha 1,1 1,1 4,5 0,7 10,8 4,4 2,6 4,5 1,2 12,0 

5 Casais de Baixo 0,3 2,9 4,1 3,1 6,9 4,0 4,3 4,1 3,1 8,0 

6 Casais de Britos 1,5 3,4 3,7 4,3 6,6 3,4 4,8 3,7 4,3 7,5 

7 Azambuja 1,7 5,6 6,9 5,6 4,2 6,8 7,2 6,9 5,6 5,5 

8 Casais do Espingardeiro 0,6 6,0 6,4 6,6 4,0 5,9 7,4 6,4 6,6 4,8 

9 Aveiras de Baixo 2,3 7,7 8,0 8,8 3,0 7,2 9,1 8,0 8,8 3,9 

10 Casais da Lagoa 1,1 9,9 10,2 10,0 0,4 9,7 11,4 10,2 10,4 1,3 

11 Casais do Latagão 2,4 10,9 11,2 11,8 1,2 10,4 12,3 11,2 11,8 2,4 

12 Casais dos Lagartos 2,8 12,4 12,7 13,2 1,5 11,9 13,9 12,7 13,2 2,8 

13 Vale da Pedra 2,1 12,8 13,3 12,8 0,8 12,8 14,2 13,3 12,9 2,1 

14 Castanheira do Ribatejo 6,7 6,6 8,1 2,7 16,0 8,8 6,7 9,0 6,7 17,4 

15 Virtudes 1,6 9,7 10,5 9,7 0,3 10,2 11,1 10,5 9,7 2,0 

16 Paços 7,9 4,6 4,4 8,0 12,7 2,5 4,2 4,7 8,4 13,5 

17 Aldeia 7,5 4,2 4,2 7,6 11,9 1,9 4,0 4,3 8,0 12,7 

18 Obras Novas 3,1 3,0 3,2 1,9 12,8 3,9 1,7 4,1 3,1 13,9 

19 Casal da Telhada 2,6 2,5 3,7 1,2 12,4 4,2 2,1 4,3 2,6 13,5 

20 Trombeta 4,1 3,9 3,5 2,7 13,7 4,5 2,2 4,7 4,1 14,8 

21 Carregado 4,7 4,6 4,9 2,0 14,4 5,8 3,6 6,1 4,7 15,6 

22 Casais da Marmeleira 6,0 5,9 5,6 3,1 15,8 6,7 4,4 7,0 6,0 17,0 

23 Casais Vale Barbas 0,3 4,2 4,8 4,5 5,6 4,7 5,5 4,8 4,5 6,7 
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N.º Tipologia Designação L1 L2 L3 L4 C1 C2 C3 S_PO S_VNR S_QC 

24 Várzea da Cabeleira 1,2 3,3 3,7 4,3 6,7 3,6 4,5 3,7 3,9 7,6 

25 Casal da Pasteleira 0,7 5,4 6,2 5,5 4,3 6,0 6,8 6,2 5,5 5,5 

26 Casal de S. João 5,1 14,9 15,1 15,7 4,0 14,2 16,3 15,1 15,7 5,1 

27 
Infraestrutura, 

Património, 
Lazer, 

Turismo 

Base Aérea n.º2 6,5 3,2 2,9 6,7 12,3 1,4 2,6 3,2 6,9 13,1 

31 Quinta do Carneiro 2,1 1,7 2,7 1,4 11 2,8 1,6 3,0 2,1 12,8 

32 Quinta da Torre 6,4 3,3 3,5 6,6 10,8 0,9 3,4 3,2 7,0 11,5 

28 

Estrada 

N3 2,0 2,0 4,5 0,3 11,7 4,6 2,6 4,7 2,0 13,0 

29 M641 0,4 5,3 6,0 5,5 4,5 5,7 6,6 6,0 5,5 5,6 

30 M366 0,4 8,3 8,6 8,7 1,8 8,2 9,7 8,7 8,7 2,5 

De salientar que os pontos notáveis mais próximos, a menos de 1 km, das estruturas do projeto a 

implementar (painéis fotovoltaicos, linhas elétricas e subestações), são: 

• À Área C1: Vale da Pedra (Figura 111_A) e Casais da Lagoa (Figura 111_B) 

• À Área C3: Camarnal (Figura 112) 

• À L1: Casais de Baixo (Figura 113), Casais do Espingardeiro (Figura 114), Casais Vale 
de Barbas (Figura 115), Casal da Pasteleira (Figura 116), M641, M266; 

• À L4: Vila Nova da Rainha (Figura 117) e N3 

• Ao C2: Quinta da Torre (Figura 118) 

(A)   (B) 
Figura 111 – Bacia visual do ponto notável Vale da Pedra sobre C1 (A) Casal da Lagoa sobre C1 (B) 

(verde – visível e cor rosa não visível). 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

348 

 
Figura 112 – Bacia visual do ponto notável Camarnal sobre C3 (verde – visível e cor rosa não visível). 

 

 
Figura 113 – Bacia visual do ponto notável Casais de Baixo sobre L1 e respetivo perfil (verde – visível e 

cor rosa não visível) 
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Figura 114 – Bacia visual do ponto notável Casais de Espingardeiro sobre L1 e respetivo perfil (verde – 

visível e cor rosa não visível) 

 

 
Figura 115 – Bacia visual do ponto notável Casais de Vale de Barbas sobre L1 e respetivo perfil (verde – 

visível e cor rosa não visível). 
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Figura 116 – Bacia visual do ponto notável Casal da Pasteleira sobre L1 e respetivo perfil (verde – visível 

e cor rosa não visível). 

 

 
Figura 117– Bacia visual do ponto notável Vila Nova da Rainha sobre L4 e respetivo perfil (verde – visível 

e cor rosa não visível). 
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Figura 118 – Bacia Visual de Quinta do Carneiro (verde – visível e cor rosa não visível). 

O Quadro 119 sistematiza a população residente e o número de edifícios exclusivamente residenciais 

de cada povoação com visibilidade sobre as estruturas do projeto através dos publicados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (CENSOS, 2011). 

Quadro 119 – População residente e nº de edifícios dos pontos notáveis “Povoação” com visibilidade 
sobre as estruturas do projeto em estudo (dados dos CENSOS, 2011) 

N.º DESIGNAÇÃO 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

(Nº DE INDIVÍDUOS RESIDENTES) 
NÚMERO DE EDIFÍCIOS 

1 Camarnal 593 257 

3 Casais Novos 1103 456 

4 Vila Nova da Rainha 856 363 

5 Casais de Baixo 540 310 

6 Casais de Britos 398 188 

7 Azambuja 6305 1447 

8 Casais do Espingardeiro 70 31 

9 Aveiras de Baixo 349 208 

10 Casais da Lagoa 424 210 

11 Casais do Latagão 100 56 

12 Casais dos Lagartos 732 361 

13 Vale da Pedra 1576 670 

14 Castanheira do Ribatejo 6474 681 

15 Virtudes 396 158 
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N.º DESIGNAÇÃO 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

(Nº DE INDIVÍDUOS RESIDENTES) 
NÚMERO DE EDIFÍCIOS 

17 Aldeia 64 44 

18 Obras Novas 181 72 

19 Casal da Telhada 58 21 

20 Trombeta 27 15 

21 Carregado 7829 447 

22 Casais da Marmeleira 882 256 

23 Casais Vale Barbas 68 28 

24 Várzea da Cabeleira (contabilizado no Lugar Casais 
de Baixo) 

(contabilizado no Lugar Casais 
de Baixo) 

25 Casal da Pasteleira (contabilizado no Lugar 
Azambuja) 

(contabilizado no Lugar 
Azambuja) 

8.3.7.3 Fatores associados à ocupação do solo e do território 

A Área C1 para além de ser rodeada por um muro com cerca de 3 m de altura, ladeado por cortina de 

árvores intermitente de altura superior à do muro, é ainda igualmente ladeada pela Mata das Virtudes, 

a oeste, que constitui uma “cortina arbórea” impenetrável, e apresenta no seu interior sobreiros ao 
longo do muro e em bolsas/montado ao longo da propriedade (conforme é possível ver no Desenho 

19) que funcionam como cortinas naturais. Refere-se ainda que a localidade mais próxima – Vale da 

Pedra, tem visibilidade para o conjunto limitado de painéis fotovoltaicos que estão fora da área murada, 

mas não tem grande visibilidade sobre a maior parte dos painéis deste núcleo da central, que estão 

dentro da área murada (o referido muro com cerca de 3 m de altura). 

A Área C2, apesar de ser a área mais exposta, tem em seu redor uma cortina de frondosos sobreiros, 

que ainda que descontínua, constitui uma importante barreira visual natural. No lado oeste, onde se 

localiza a Base Aérea n.º 2, existe entre a zona de sobreiros e a base aérea uma extensa área de 

pinhal. Em relação às povoações envolventes, refere-se o aglomerado populacional de Aldeia 

localizado a norte da Base Aérea n.º 2, para a qual considera-se que a mancha florestal de pinheiros e 

sobreiros adjacentes à Base aérea constitui uma barreira visual a partir desse ponto. 

A Área C3 encontra-se rodeada de pedreiras, pinhal e eucaliptal. As povoações na envolvente desta 

área da Central, a mais próxima Camarnal (0,2 km) e as povoações mais afastadas de Casais Novos, 

Obras Novas e Trombeta (a mais de 1,7 km de distância), têm entre elas e a Central uma barreia de 

povoamento de eucaliptos, que tornam a Central menos percetível pelos residentes destas povoações. 

Relativamente à Subestação de Vila Nova da Rainha, localizada na periferia de uma zona industrial e 

logística de grande dimensão e que é a única infraestrutura que se encontra em zona separada das 

restantes áreas de implantação da Central, à qual se aplica o aspeto acima referido para as áreas da 
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Central, é uma zona integrada em eucaliptais. A sul existem vários edifícios industriais de grandes 

dimensões, que constituem barreira à visibilidade de sul. 

Relativamente às linhas elétricas a modelação efetuada teve em consideração a cota máxima dos 

apoios por linha, não tendo em consideração as barreiras visuais existentes na envolvente dos vários 

traçados das linhas elétricas, pelo que os valores apresentados nos quadros seguintes representam 

uma situação sensivelmente mais gravosa do que aquela que virá a existir. No caso do atravessamento 

de zonas florestadas, um observador só tem perceção da existência dos apoios da linha elétrica, acima 

da copa das árvores que se encontram na envolvente da mesma. 

Salienta-se, que a Linha Elétrica L1, apesar de se desenvolver em área periurbana e numa zona já 

bastante intervencionada, atravessa áreas maioritariamente florestadas, em boa percentagem com 

floresta estável e com elevada capacidade de absorção visual, o que torna a linha elétrica menos 

percetiva por parte dos observadores. Quando é vista, os apoios não são vistos desde a base, mas 

apenas a partir do limite da copa das árvores. O mesmo efeito é aplicável às linhas L2 e L3 e ao traçado 

em zona não agrícola da L4. 

Outra barreira à visibilidade das linhas é a existência de pedreiras, que se salientam na paisagem, e as 

zonas industriais de dimensão considerável, cujos pavilhões funcionam como barreiras visuais.  

Por último, refere-se que as edificações das próprias povoações constituem um obstáculo aos 

observadores no interior dessas mesmas povoações. 

8.3.7.4 Avaliação de Impactes 

Para a identificação e avaliação dos impactes na paisagem gerados pelas diferentes estruturas do 

projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, são considerados os dados resultantes da análise e 

caracterização da paisagem – destacando-se a sensibilidade e a qualidade da paisagem - e da 

acessibilidade visual. A integração destes dados permitirá avaliar o tipo de impactes esperados. Nos 

resultados da análise, são ainda considerados os fatores associados à ocupação do solo e do território, 

que não são considerados nos modelos digitais do terreno. 

Do estudo da acessibilidade visual é possível sintetizar no Quadro 120 o número de pontos notáveis 

com visibilidade, a relação com as distâncias às estruturas, e o número de potenciais observadores 

nas povoações (nº de habitantes dos censos 2011) de forma a quantificar o tipo de impacte ambiental. 

Quadro 120 – Síntese da acessibilidade visual 

ESTRUTURAS 
DO PROJETO 

Nº DE PONTOS 
NOTÁVEIS 

COM 
VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 
PONTOS 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO 
NOTÁVEL ÀS 
ESTRUTURAS Nº TOTAL DE 

OBSERVADORES 

TIPOLOGIA 
PONTOS 
ESTRADA 

TIPOLOGIA PONTOS 
INFRAESTRUTURA/ 

PATRIMÓNIO/LAZER/ 
TURISMO <=1 

km 
1 - 2 
km 

> 2km - 
3 km 

L1 18 15 4 6 5 11872 3 1 
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ESTRUTURAS 
DO PROJETO 

Nº DE PONTOS 
NOTÁVEIS 

COM 
VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 
PONTOS 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO 
NOTÁVEL ÀS 
ESTRUTURAS Nº TOTAL DE 

OBSERVADORES 

TIPOLOGIA 
PONTOS 
ESTRADA 

TIPOLOGIA PONTOS 
INFRAESTRUTURA/ 

PATRIMÓNIO/LAZER/ 
TURISMO <=1 

km 
1 - 2 
km 

> 2km - 
3 km 

L2 5 4 0 1 3 1688 1 1 

L3 2 1 0 1 0 1103 0 2 

L4 7 6 1 2 3 15425 1 1 

C1 4 4 2 2 0 2832 0 0 

C2 1 1 0 1 0 64 0 2 

C3 6 4 1 2 1 1904 1 2 

Subs_PO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subs_VNR 1 1 0 0 1 58 0 0 

Subs_QC 0 0 0 0 0 0 0 0 

A linha L4 está potencialmente mais exposta a observadores, seguindo-se a L1 (Quadro 120). Apesar 

de ter um menor número de observadores quando comparada com a L4, a L1 apresenta povoações 

relativamente próximas, com distâncias inferiores a 1 km. A Linha L3 é a linha menos exposta seguindo-

se a L2 com cinco pontos notáveis que contabilizam cerca de 1688 potenciais observadores residentes. 

Analisando os núcleos fotovoltaicos, o que apresenta maior exposição a observadores é o C1 com 

2832 potenciais observadores. Ao encontrar-se murado em grande parte da sua extensão é expectável 

que esta acessibilidade visual diminua. O C3 encontra-se exposto a 1904 observadores e 

potencialmente exposto à Quinta do Carneiro, apesar de estar a mais de 1 km de distância. A vegetação 

existente a manter no C3 desempenha um papel fundamental de barreira, diminuindo a acessibilidade 

visual da Quinta. Por sua vez, o C2 que apresentam a menor exposição visual, com um único ponto 

notável que corresponde a cerca de 64 habitantes residentes. Apresenta-se potencialmente exposto à 

Quinta da Torre a menos de 1 km de distância. A única subestação exposta a observadores é a Vila 

Nova da Rainha, apresentando-se, no entanto, a distâncias superiores a 2 km. 

Analisado a qualidade da paisagem ao longo dos diferentes corredores das Linhas (Figura 119 e 

Desenho 11), no corredor da Linha 1 predomina uma paisagem classificada com qualidade “elevada” 
(42%), nas áreas de sobreiros e carvalhos da unidade de paisagem «UP5 – Colinas da Azambuja» e 

no vale do ribeiro de Aveiras, e na sua confluência com o vale do rio Tejo, na «UP 1 – Vale Agrícola do 

Tejo». Na L2 também predominam as características que conferem qualidade de paisagem “elevada”, 
principalmente ao cruzar a «UP6 - Vale aberto do Rio de Alenquer e Rio Ota». Na L3 predominam as 

classes mais baixas de qualidade, totalizando, 46% da área da linha, sendo que grande parte da sua 

extensão se encontra enterrada. A linha L4 sobrepõe-se, em grande parte da sua extensão, à unidade 

de paisagem «UP 1 – Vale Agrícola do Tejo» com características de qualidade de paisagem “elevada” 
associada à riqueza agrícola e diversidade ao longo da paisagem de vale aberto do rio Tejo. Apesar de 

estar inserida numa unidade rica em características de elevada qualidade, a L4 também está muito 

próxima de áreas industriais e logísticas do Carregado com qualidade reduzidas (Quadro 121). 
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Figura 119 – Qualidade da Paisagem nos Corredores das Linhas elétricas (verde – elevada;  verde claro - 

média; bege – baixa ; castanho – muito baixa) 

Quadro 121 – Qualidade da Paisagem nos Corredores das Linhas elétricas 

CORREDORES DAS LINHAS QUALIDADE 
PAISAGEM 

ÁREA % EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DE 
CADA CORREDOR 

Corredor da L1 

Muito Baixa 24,4 4,9 

Baixa 76,5 15,4 

Média 189,4 38,1 

Elevada 206,8 41,6 

Corredor da L2 

Baixa 12,08 8,5 

Média 45,87 32,1 

Elevada 84,93 59,4 

Corredor da L3 

Muito Baixa 3,2 4,6 

Baixa 28,1 41,2 

Média 19,1 27,9 

Elevada 17,9 26,3 

Corredor da L4 

Muito Baixa 7,1 3,0 

Baixa 27,8 11,7 

Média 31,7 13,3 

Elevada 171,4 72,0 
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No que se refere à Sensibilidade da Paisagem (Quadro 122, na Figura 120 e Desenho 13), que integra 

a qualidade da paisagem e a sua capacidade de absorção visual, nos corredores da L1 e da L3 as 

classes predominantes são de “baixa” sensibilidade. Na L2 predomina a sensibilidade “média” e na L4 
a sensibilidade elevada. 

 
Figura 120 – Sensibilidade da Paisagem nos Corredores das Linhas elétricas (verde–elevada; verde claro- 

média; bege – baixa; castanho  – muito baixa). 

Quadro 122 – Sensibilidade da Paisagem nos Corredores das Linhas elétricas 

CORREDORES DAS 
LINHAS 

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA 
(HA) 

% EM RELAÇÃO À ÁREA 
TOTAL DE CADA 

CORREDOR 

Corredor da L1 

Muito Baixa 59,6 12,0 

Baixa 198,3 39,9 

Média 204,3 41,1 

Elevada 34,3 6,9 

Corredor da L2 

Muito Baixa 4,29 3,0 

Baixa 34,0 23,8 

Média 83,7 58,5 

Elevada 21,0 14,7 

Corredor da L3 

Muito Baixa 18,2 26,7 

Baixa 27,1 39,8 

Média 22,8 33,5 

Corredor da L4 

Muito Baixa 9,8 4,1 

Baixa 35,2 14,8 

Média 46,6 19,6 

Elevada 146,4 61,5 
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A Central Fotovoltaica na área da C1 apresenta classe de qualidade de paisagem predominantemente 

“baixa”, com elevada presença de eucaliptais (Figura 121, Desenho 11 e Quadro 123). No entanto, 

alguns sistemas agroflorestais conferem a esta paisagem características de qualidade “elevada” em 
parte da sua extensão, bem como nas zonas mais próximas do fundo do vale onde os solos são mais 

férteis. As condicionantes ecológicas delimitada no PDM da Azambuja, que diretamente se relacionam 

com a qualidade da paisagem, mostram que esta é uma área classificada como Reserva Ecológica 

Nacional, revelando características biofísicas que devem ser protegidas para a manutenção do 

equilíbrio da paisagem. No entanto, na implantação do parque fotovoltaico a REN apresenta 

componentes que revelam compatibilidade com utilização de infraestruturas de produção de energia, 

Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis (sujeitos a comunicação 

prévia) (Decreto-lei n.º 124/2019). Também se verifica que atualmente, esta área não apresenta o uso 

adequado em toda a sua extensão apesar de classificada como REN. O montado de sobro existente 

deverá manter-se, as linhas de água deverão estar revestidas com vegetação ripícola adequada, mas 

o eucaliptal poderá ser convertido. 

Na área C3 predominam os povoamentos florestais de eucaliptos. Esta área localiza-se próxima de 

uma pedreira e cerca de 83% apresenta qualidade “baixa”. No PDM de Alenquer, esta área não 

apresenta componentes da Reserva Ecológica Nacional sendo classificada em parte por área de 

exploração de inertes. Na área C2, próxima da base aérea n.º 2, a classe predominante é a “média” 
enquadrada numa paisagem agrícola próxima de fundo de vale aberto. O uso dominante são as culturas 

de sequeiro intensivas, sendo facilmente percetível a presença de pivots de rega. No PDM de Alenquer 

em vigor, datado de 1995, esta área indica a presença de montado de sobro, no entanto a presença do 

montado é residual, sugerindo uma desatualização do PDM em causa. 

Figura 121 – Qualidade da Paisagem dos diferentes núcleos fotovoltaicos (C1, C2 e C3): verde- elevada; 
verde claro: média; bege – baixa ; castanho – muito baixa 
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Quadro 123 – Qualidade da Paisagem nos Corredores dos núcleos fotovoltaicos 

NÚCLEOS 
FOTOVOLTAICOS 

QUALIDADE DA PAISAGEM 

 

ÁREA 
(HA) 

% EM RELAÇÃO À ÁREA 
TOTAL DE CADA PARQUE 

C1 

Baixa 192,4 53,9 

Média 70,7 19,8 

Elevada 93,9 26,3 

C2 

Baixa 29,6 14,8 

Média 1702 85,1 

Elevada 0,08 0,04 

C3 

Muito Baixa 2,9 1,5 

Baixa 158,1 81,9 

Média 15,6 8,1 

Elevada 16,6 8,6 

Os núcleos fotovoltaicos apresentam sensibilidade baixa. A conjugação de paisagem com 

características de qualidade tendencialmente baixas com uma acessibilidade visual reduzida em função 

de uma intervenção com predomínio de elementos horizontais e numa paisagem de relevo muito suave 

(Figura 122, Desenho 13 e Quadro 124). 

   

Figura 122 – Sensibilidade da Paisagem dos diferentes núcleos fotovoltaicos (C1, C2 e C3): verde- 
elevada; verde claro: média; bege: baixa; castanho: muito baixa 

Quadro 124 – Sensibilidade da Paisagem nos Corredores dos núcleos fotovoltaicos. 

NÚCLEOS FOTOVOLTAICOS SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) % EM RELAÇÃO À ÁREA 
TOTAL DE CADA PARQUE 

C1 

Muito Baixa 136,0 38,1 

Baixa 126,7 35,5 

Média 93,5 26,2 

Elevada 0,7 0,2 
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NÚCLEOS FOTOVOLTAICOS SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) 
% EM RELAÇÃO À ÁREA 
TOTAL DE CADA PARQUE 

C2 

Muito Baixa 8,6 4,3 

Baixa 160,2 80,1 

Média 31 15,5 

Elevada 0,02 0,01 

C3 

Muito Baixa 52,7 27,3 

Baixa 115,8 60 

Média 22,2 11,5 

Elevada 2,3 1,2 

A quantificação das classes de “elevada” ou “muito elevada” qualidade nas bacias visuais dos pontos 
notáveis mais significativos, isto é, a menos de 3 km e com visibilidade sobre as diferentes estruturas 

do projeto, mostra que: 

 O corredor da L1 tem 200,7 ha (41,6%) em qualidade de paisagem elevada, dos quais 2,2% tem 

1 observador; 4,7% tem 2 observadores; 10,4% tem 3 observadores; 8,2% tem 4 observadores; 

10% tem 5 observadores; 1,7% tem 6 observadores; 3,3 % tem 7 observadores; 0,5% tem 8 

observadores; 0,4% tem 9 observadores; 0,2% tem 10 observadores; 0,05% tem 11 

observadores; 0,02% tem 12 observadores. Apenas 0,01 %, ou seja, 0,05 há não tem 

observadores em qualidade elevada; 

 O corredor da L2 tem 84,93 ha (59,4%) em qualidade de paisagem elevada, dos quais 0,03% é 

observado por 1 observador; 48,9% tem dois observadores; 2,2% tem 3 observadores; e 11,9% 

tem 4 observadores; 

 O corredor da L3 tem 17,9 ha (26,3%) em qualidade de paisagem elevada, dos quais 20,5%% 

tem 1 observador e 5,8% (3,95 ha) não é observado; 

 O corredor da L4 tem 171 ha (72%) em qualidade de paisagem elevada, dos quais 58,7% é 

observada por 6 observadores e 13,6% por 7 observadores; 

 O C1 tem 93,3 ha em qualidade de paisagem elevada (23,4%), sempre visível por pelo menos 

uma das quatro povoações próximas; 

 O C2 tem qualidade elevada residual, não sendo esta visível por nenhum observador; 

 O C3 16,5 ha (8,5%) tem qualidade de paisagem elevada, dos quais 2,0% é observador por 2 

observadores, 0,05% observado por 3 observadores; 1,5% por 1 observador e 5,0% não é visível. 

Em síntese, praticamente toda a área de elevada qualidade no corredor da L1 (200,7 ha) e do corredor 

da L2 (84,9 ha) é observada por pelo menos um observador. No corredor da L3 4 ha dos 17,9 ha 

classificados com qualidade elevada não são visíveis por nenhum observador. Na L4 os 171 ha 
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classificados em qualidade elevada são todos visíveis por pelo menos um observador, tal como na área 

C1. Dos 16,3 ha de qualidade elevada no C3, cerca de 10 ha não são visíveis. No C2, a qualidade 

elevada é residual. 

Relativamente à Quinta da Torre, a simulação indica que terá visibilidade para os painéis da área C2, 

conforme a figura seguinte. 

 

 
Figura 123 – Simulação da visibilidade dos painéis na C2 e ortofotomapas da área de cortina arbórea. 
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No entanto convém realçar que existe uma cortina arbórea (pinheiro manso e sobreiros) imediatamente 

a norte em terenos não afetos ao projeto que na realidade podem constituir na realidade, uma barreira 

visual para os painéis. 

No que diz respeito à Quinta do Carneiro, tal como é evidenciado pela simulação terá visibilidade para 

os painéis da área C3. No caso concreto e dada área aplanada onde se situa a Quinta, não existem 

atualmente cortinas arbóreas que minimizem o impacto visual, na sua periferia. No entanto os canaviais 

que existem na zona ao longo das estradas e linhas de água constituem, de certa forma, uma barreira 

visual. 

De realçar que da Quinta do Carneiro é possível observar claramente os painéis na Bemposta. O fator 

atenuante é a manutenção do coberto arbóreo existente na metade nascente da C3 (considerando o 

eixo definido pelo gasoduto que cruza a área C3) e que vai limitar a visualização de grande parte dos 

painéis. 

 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

362 

 
Figura 124 – Simulação da visibilidade dos painéis na C3 e ortofotomapas da área. 

As diferentes características da paisagem, resumidas na situação de referência, em conjunto com a 

avaliação das bacias visuais dos diferentes pontos notáveis e com os elementos do projeto, permitem 

avaliar os impactes previstos na paisagem. A seguinte, pretende integrar os usos do solo de maior valor 

ecológico e cultural (florestas de azinheira, outras folhosas associadas à galeria ripícola, sobreiros, 

outros carvalhos e sistema agroflorestal de montado), as áreas de baixa e muito baixa sensibilidade e 

a identificação das áreas que se esperam ser mais expostas aos observadores mais próximos. Foi 

também incluído o levantamento de sobreiros existentes (isolados ou considerados como núcleos) e 

daqueles que serão afetados. 
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Figura 125 – Síntese da interpretação da paisagem com vista à identificação de impactes. 

A área C1 localiza-se na UP2 “Cabeço aplanado do Cartaxo” em relevo suave, com predomínio de 

declives 0-5% e hipsometria até aos 75 metros. Predomina o eucaliptal na zona norte, e o montado de 

sobro na zona centro e sul. Os painéis seguidores previstos não afetam as grandes manchas de 

sobreiro, nem nenhuma das manchas identificadas com valor ecológico e cultural, mas prevê-se a 

afetação de cerca de 281 sobreiros isolados (Fotografia 38). Afetam principalmente áreas florestais de 

eucalipto (Fotografia 39). Os painéis localizam-se em área cartografada com baixa ou muito baixa 

sensibilidade, apresentando, no entanto, algumas áreas visíveis aos aglomerados próximos, 

nomeadamente Casais da Lagoa, Casais de Latagão, Casais dos Lagartos e Vale da Pedra, que 

representam cerca de 2832 habitantes residentes. A área C1 é murada (Fotografia 40) pelo que se 

espera que a área visível seja menor. 
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Fotografia 38 – Sobreiros isolados (a manter e a afetar). 

 
Fotografia 39 – Eucaliptais jovens. 
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Fotografia 40 – Muro que circunda a área C1. 

A área C2 localiza-se na UP3 “Colinas de Alenquer” em vertente e cabeço aplanado e com altitudes 
até aos 50 metros. O uso atual dominante é agrícola (Fotografia 41). No limite desta área e em redor 

da área regada pelos pivots, existem sobreiros isolados que serão na sua grande maioria mantidos (54 

a afetar, 209 a manter), funcionando, como barreira visual sobre o projeto. Apenas a povoação “Aldeia” 
apresenta visibilidade sobre o projeto, a 1,9 km de distância, representando cerca de 64 habitantes. A 

Quinta da Torre e a Quinta do Carneiro apresentam as suas bacias visuais sobre o C2, cujo impacte 

se espera possível de minimizar através da criação ou manutenção de barreiras de vegetação. Os 

painéis localizam-se em zona de sensibilidade baixa e muito baixa, e a área visível localiza-se a Norte 

e a Este da área C2. As linhas de água que atravessam a área C2 são mantidas livres de infraestruturas, 

sendo incluídas no Projeto de Integração Paisagística. 

 
Fotografia 41 – Área agrícola aplanada, C2 
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A área C3 localiza-se na UP3 “Colinas de Alenquer”, em vertente e cabeço suave com declives até os 
8%. A altitudes máximas chegam aos 75 metros. Os usos dominantes são a floresta de eucalipto, sendo 

que os sobreiros existentes aparecem isolados em associação com os eucaliptais. Prevê-se afetar 53 

sobreiros e manter 2152. Praticamente toda a área de implantação dos painéis é visível pelas 

povoações próximas, apesar de localizada em sensibilidade baixa ou muito baixa, (Camarnal, Casais 

Novos, Obras Novas e Trombeta) representando 1904 habitantes residentes. A Quinta do Carneiro 

apresenta visibilidade potencial, mas a vegetação atual, ao ser mantida, desempenha um importante 

papel de minimização da acessibilidade visual. 

 
Fotografia 42 – Eucaliptais com exemplares de sobreiros 

8.3.7.4.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção prevêem-se impactes na paisagem decorrentes da implantação de 

estaleiros, a abertura das valas para as fundações das mesas e dos postes elétricos e execução 

montagem dos mesmos, assim como a abertura de valas para a instalação dos cabos elétricos. Este 

tipo de ações provoca impactes negativos na paisagem, por implicarem movimentação de terras, 

alterações de morfologia, compactação do solo e corte de vegetação, prevendo-se abate de sobreiros. 

De um modo geral, estes impactes são considerados negativos, de magnitude moderada, significativos, 

certos e imediatos.  
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Durante a fase de construção também é expectável que ocorram alterações na paisagem decorrentes 

do curso da obra, como sejam a emissão de poeiras e ruído, a circulação de maquinaria pesada para 

transporte de matérias e execução dos trabalhos de escavação e aterro, assim como o armazenamento 

de materiais resultantes das escavações. Este impacte é considerado negativo, de magnitude elevada, 

significativo, certo, temporário, reversível e imediato. No Quadro 125 sistematizam-se os impactes em 

fase de construção. 
Quadro 125 – Avaliação dos Impactes em fase de construção. 

AÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS QUE 
INDUZEM IMPACTE 

SENSIBILIDADE 
DA PAISAGEM 
ATRAVESSADA 

NÚMERO 
POTENCIAL DE 

PONTOS NOTÁVEIS 
(OBSERVADORES) 

DESCRIÇÃO DOS 
IMPACTES 

ÁREA DE 
OCORRÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS DOS 
IMPACTES 

Vala de Cabos 

Nos C1, C2 e C3 

Baixa e Muito 
Baixa 

1-6 

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 
emissão de 

poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, reversível, 
direto, e de baixa 

magnitude, muito pouco 
significativo e de 
dimensão local 

Passagem de 
maquinaria Baixa a Média 1-30 

Desordem na 
envolvente, 
próximo de 

núcleos rurais e 
locais patrimoniais 

Paisagem 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem das 
mesas dos painéis 
fotovoltaicos C1 

Baixa e Muito 
Baixa 

4 

(4 povoações – 
2832 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
horizontais, 
remoção da 

vegetação, abate 
de 281 sobreiros 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem das 
mesas dos painéis 
fotovoltaicos C2 

Baixa 

1 

(1 povoações – 64 
habitantes), 

Quinta da Torre e 
Quinta do 
Carneiro 

Transformação  da 
Paisagem 
agrícola, 

Introdução de 
elementos 
horizontais, 
remoção da 

vegetação, abate 
de 54 sobreiros 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem das 
mesas dos painéis 
fotovoltaicos C3 

Baixa e Muito 
Baixa 

6 

(4 povoações – 
1904 habitantes) e 

Quinta do 
Carneiro 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
horizontais, 
remoção da 

vegetação, abate 
de 53 sobreiros 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem da 
Linha L1 

Muito Baixa a 
Elevada 

(predomina 
média) 

18 

(15 povoações – 
11872 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 

verticais (postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem da 
Linha L2 

Muito Baixa –  
a Elevada 

5 

(4 povoações – 
1688 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 
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AÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS QUE 
INDUZEM IMPACTE 

SENSIBILIDADE 
DA PAISAGEM 
ATRAVESSADA 

NÚMERO 
POTENCIAL DE 

PONTOS NOTÁVEIS 
(OBSERVADORES) 

DESCRIÇÃO DOS 
IMPACTES 

ÁREA DE 
OCORRÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS DOS 
IMPACTES 

(predomina 
média) 

elementos 
verticais (postes) 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

Montagem da 
Linha L3 

Muito Baixa a 
Média 

(predomina 
baixa) 

2 

(1 povoações – 
1103 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 

verticais (postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, pouco 
significativo e de 
dimensão local 

Montagem da 
Linha L4 

Muito Baixa – 
a Elevada 

(predomina 
baixa a 

elevada) 

7 

(6 povoações – 
15425 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 

verticais (postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

temporário, irreversível, 
direto, e de moderada 

magnitude, significativo e 
de dimensão local 

8.3.7.4.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, considerando que as medidas de integração paisagística estão 

concretizadas, os impactes previstos na paisagem são de ordem visual e pouco significativos.  

As povoações mais afetadas por este impacte são as que se localizam na proximidade das diferentes 

estruturas do projeto. As áreas dos núcleos fotovoltaicos encontram-se de um modo geral pouco 

expostas, apesar de representarem uma grande alteração da paisagem atual, esta caracteriza-se por 

ser predominantemente horizontal, a topografia mais aplanada favorece a pouca exposição a 

observadores. Um dos impactes gerados está na transformação do uso do solo, no caso da perda de 

solo agrícola pode ser um impacto negativo a considerar, no caso da área C2. Contudo convém não 

perder de vista que esta reconversão tem em vista a produção energia a partir de fontes renováveis, 

permitindo a descarbonização da produção de energia. As linhas elétricas, ao constituírem elementos 

verticais mais marcantes na paisagem, com dimensões que atingem os 75 m, representam um maior 

impacte na alteração da paisagem. A área C1, ao estar murada, os impactes da implantação do projeto 

na sua envolvente são minimizados. Apesar da grande transformação se dar na conversão de área 

florestal sem interesse ecológico (eucaliptal), o abate de sobreiros é irreversível, prevendo-se 

compensação com arborização nas áreas definidas no Plano de Integração Paisagística de modo a 

minimizar este impacte. A Área C3 encontra-se próxima das povoações, a mais próxima é Camarnal, 

apesar desta representar poucos observadores.  

Os novos elementos a introduzir na paisagem provocam sempre impacte na paisagem. No entanto, 

enquanto as linhas elétricas são uma realidade da área de estudo (Desenho 33), as centrais 

fotovoltaicas vão constituir uma nova intrusão na paisagem que pretende ser minimizada com o Plano 

de Integração Paisagística. Para as estruturas do projeto o impacte é considerado negativo, de 

magnitude baixa, pouco significativo a significativo (nas estruturas mais expostas), certo, permanente, 

irreversível e imediato (Quadro 126). 
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Quadro 126 – Avaliação dos Impactes em fase de exploração 

ESTRUTURA 
DO PROJETO 

AÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS 
QUE INDUZEM 

IMPACTE 

SENSIBILIDADE 
DA PAISAGEM 

NÚMERO 
POTENCIAL DE 

PONTOS 
NOTÁVEIS 

(OBSERVADORES) 

DESCRIÇÃO 
DOS 

IMPACTES 

ÁREA DE 
OCORRÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS DOS 
IMPACTES 

Painéis 
fotovoltaicos 

C1 

Elemento 
horizontal em 

contínuo 

Baixa e Muito 
Baixa 

4 

(4 povoações – 
2832 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
horizontais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

significativo e de 
dimensão local 

Painéis 
fotovoltaicos 

C2 

Elemento 
horizontal em 

contínuo e 
perda de área 

agrícola 
existente 

Baixa 

1 

(1 povoações – 
64 habitantes), 
Quinta da Torre 

e Quinta do 
Carneiro 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
horizontais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

pouco significativo e de 
dimensão local 

Painéis 
fotovoltaicos 

C3 

Elemento 
horizontal em 

contínuo 

Baixa e Muito 
Baixa 

6 

(4 povoações – 
1904 habitantes) 

e Quinta do 
Carneiro 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
horizontais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

significativo e de 
dimensão local 

Linha L1 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

 

Muito Baixa a 
Elevada 

18 

(15 povoações – 
11872 

habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
verticais 
(postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

significativo e de 
dimensão local 

Linha L2 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

 

Muito Baixa a 
Elevada 

5 

(4 povoações – 
1688 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
verticais 
(postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

significativo e de 
dimensão local 

Linha L3 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

 

Muito Baixa a 
Média 

2 

(1 povoações – 
1103 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
verticais 
(postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

pouco significativo e de 
dimensão local 

Linha L4 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

 

Muito Baixa a 
Elevada 

7 

(6 povoações – 
15425 

habitantes) 

Alteração da 
Paisagem, 

Introdução de 
elementos 
verticais 
(postes) 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, 
irreversível, direto, e de 
moderada magnitude, 

significativo e de 
dimensão local 

Refere-se, por último que não se considerou existir uma perda relevante das frações das subunidades 

onde o projeto de sobrepõe, já que se prevê que o Plano de Integração Paisagística proposto no 

presente EIA e incluído no Anexo 11, que deverá ser aplicado desde a fase prévia ao desenvolvimento 

do projeto, permita integrar as estruturas da Central Fotovoltaica na paisagem, de modo a não conduzir 
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a uma perda significativas dessas frações das subunidades às quais o projeto se sobrepõe. Para este 

resultado muito contribuiu a salvaguarda de áreas mais sensíveis (galerias ripícolas, florestas de 

sobreiros e outros carvalhos, núcleos de sobreiros) desde as fases inicias de desenvolvimento do 

projeto, as quais constituirão a matriz de continuidade da estrutura verde. 

8.3.8 Impactes sobre o ar 

8.3.8.1 Fase de construção 

8.3.8.1.1 Central Fotovoltaica 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção, devem-se à utilização de maquinaria 

pesada, e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de comunicação 

de acesso ao local de implantação da Central para a execução das diversas operações envolvidas na 

fase de construção, responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir também, que as operações 

que envolvem movimentação geral de terras são responsáveis pela libertação de poeiras. 

Em termos genéricos, de entre as ações de construção destacam-se, pela sua importância em termos 

de impacte potencial na qualidade do ar, as seguintes: 

 desmatação e decapagem do terreno; 

 movimentação de terras; 

 compactação do solo. 

Deve ser realçado que as ações de construção mais penalizadoras, são as ações de escavação e de 

movimentação/deposição de terras que devem ser alvo de especial cuidado. 

Admite-se que dada a localização tanto da Central Fotovoltaica da Cerca, como da Subestação 

60/400 kV e as caraterísticas das ações envolvidas na sua construção, as emissões de poeiras e gases 

durante a fase de construção não sejam muito significativas, e que a capacidade de dispersão da 

atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes 

atmosféricos nas zonas envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, direto, de 

magnitude reduzida, certo, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 

8.3.8.1.2 Linhas Elétricas 

Tal como se verifica para o caso da Central durante a fase de construção os impactes sobre a qualidade 

do ar devem-se à utilização e circulação de maquinaria pesada e veículos na área de construção e vias 
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de acesso às mesmas, que são responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. Refere-se igualmente que 

as operações que envolvem movimentação geral de terras são responsáveis pela libertação de poeiras, 

assim como a circulação em vias não pavimentadas. 

Face à natureza e dimensão do projeto em análise, à reduzida ocupação humana nos corredores em 

estudo e atendendo a que o desenvolvimento dos projetos de execução foram efetuados tendo em 

vista o afastamento a habitações presentes, considera-se que as atividades relacionadas com a 

operação de máquinas para instalação do estaleiro, desmatação, abertura de caminhos e dos caboucos 

para as fundações dos apoios e o transporte de material para os locais de implantação dos apoios, não 

irá implicar um aumento de tráfego suscetível de afetar significativamente a qualidade do ar local, pelo 

que o impacte negativo resultante será direto, de intensidade reduzida, certo, imediato, temporário, 

reversível, minimizável e pouco significativo. 

8.3.8.2 Fase de exploração 

8.3.8.2.1 Central Fotovoltaica 

As ações decorrentes da exploração da Central Fotovoltaica da Cerca e da Subestação 60/400 kV não 

afetarão negativamente a qualidade do ar. A produção de energia através da tecnologia de painéis 

fotovoltaicos não implica qualquer tipo de emissão gasosa poluente. 

No entanto, e numa perspetiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

elétrica a partir de uma fonte renovável como o sol permitirá evitar a emissão de poluentes atmosféricos 

como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de energia. 

Assim, considerando a produtividade média anual da Central Fotovoltaica da Cerca, estimada em 

388 208 MWh/ano e o fator de emissão de CO2 do Sistema Electroprodutor Nacional (310 t CO2/GWh), 

indicado pela DGEG, relativo a dados de 2016 das emissões do Sistema Electroprodutor Nacional, que 

resultam dos dados do consumo das diversas fontes de energia primária (Gás Natural, Hulha, etc.) nas 

centrais produtoras de energia elétrica (Grandes Térmicas, Cogeração e Outras Térmicas) em Portugal, 

estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de 120 280 t de CO2 para a atmosfera (DGEG, 

2018). 

Face ao exposto, admite-se que durante a fase de exploração se gera um impacte positivo, de 

magnitude média, certo, imediato, permanente, reversível e significativo. 

8.3.8.2.2 Linhas Elétricas 

Embora de uma forma generalista se possa considerar que a exploração de uma linha Elétrica não 

altere as condições da qualidade do ar da região onde se insere, é necessário fazer referência ao facto 
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de que uma linha elétrica de alta tensão, como é o caso da linha a 400 kV em estudo, é responsável 

por alterações das condições eletromagnéticas naturais que ocorrem em torno dos cabos condutores, 

verificando-se a ocorrência do designado efeito coroa que origina a produção de ozono (O3), na 

superfície dos cabos. 

O ozono é um gás que é produzido continuamente na atmosfera por ação da radiação eletromagnética, 

é instável, e transforma-se rapidamente em oxigénio. 

Uma vez que o volume de ozono emitido por linhas elétricas a 400 kV é muito inferior aos limites 

estabelecidos pelos diplomas legais, considera-se que a emissão de ozono pela Linha Elétrica da 

Central Fotovoltaica da Cerca será mínima, sem efeitos na alteração da qualidade do ar quer a nível 

regional, quer local. 

8.3.9 Impactes sobre o ambiente sonoro 

8.3.9.1 Fase de construção 

8.3.9.1.1 Central Fotovoltaica 

Na fase de construção da central fotovoltaica, decorrerão um conjunto de atividades ruidosas 

temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente sonoro de referência. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos no espaço e no tempo, pelo que a quantificação dos níveis de ruído nesta fase é difícil 

de determinar com rigor. 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros 

com algum significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

- trabalhos de desflorestação; 

- abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de comunicação; 

- implantação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos; 

- construção da subestações e edifício de comando; e 
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- movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e de trabalhadores. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos em função de diversos fatores o que dificulta a previsão, em termos quantitativos, dos 

níveis sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas 

populações uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Neste contexto, no Quadro 127, apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais 

e um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência 

sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às 

emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 127 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos 

da fase de construção. 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

P: POTÊNCIA 

INSTALADA EFETIVA 

(KW) 

DISTÂNCIA [M] 

LAEQ = 65 DB(A) LAEQ = 55 DB(A) LAEQ = 45 DB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P  8 36 126 398 

8 < P  70 45 141 447 

P > 70 >46 >146 >462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P  55 32 100 316 

P > 55 >33 >102 >322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo carregadora, 
empilhadores em consola c/motor de 

combustão, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 

pressão hidráulica 

P  55 25 79 251 

P > 55 >26 >81 >255 

Escavadoras, guinchos de construção 
P  15 9 31 100 

P > 15 >10 >31 >100 

Compressores 
P  15 14 45 141 

P > 15 >15 >47 >147 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no Quadro 127 anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. Tipicamente as atividades de preparação de terreno, escavação e pavimentação 

são as mais ruidosas, dando lugar a níveis sonoros contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A). 

pelo que é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A). 
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No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção da 

Central. Os recetores sensíveis mais próximos da área de intervenção da Central e da Subestação 

60/400 kV de Vila Nova da Rainha (habitações unifamiliares) localizam-se a pelo menos 100 metros de 

distância, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro venha a variar pontualmente, mas em 

termos médios, não deve variar significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis 

mais próximos, na fase de construção prevê-se impacte negativo, direto e indireto, provável, 

reversível, temporário, local, de magnitude reduzida a moderada e pouco significativo. 

8.3.9.1.2 Linhas Elétricas 

Durante a fase de construção das linhas elétricas associadas ao projeto decorrerão um conjunto de 

atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente 

sonoro de referência, tal como indicado para o caso da Central Fotovoltaica. 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros 

com algum significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

- trabalhos de desmatação e decapagem; 

- execução das fundações dos apoios da linha elétrica (abertura de caboucos para as fundações 

e betonagem dos maciços de fundação); 

- montagem dos apoios e da linha elétrica; 

- recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

- movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e de trabalhadores. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra, associados à utilização de apenas alguns tipos de 

maquinaria indicados no Quadro 127. 

Os recetores mais próximos das linhas de energia a 30 kV, a 60 kV e a LMAT a 400kV, localizam-se a 

mais de 50 metros de distância dos apoios previstos, pelo que o respetivo ambiente sonoro, ainda que 

possa sofrer alterações ligeiras e de forma pontual, em termos médios, não deve variar 

significativamente. 
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De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis 

mais próximos, na fase de construção prevê-se impacte negativo, direto e indireto, provável, 

reversível, temporário, local, de magnitude reduzida a moderada e pouco significativo. 

8.3.9.2 Fase de exploração 

8.3.9.2.1 Central Fotovoltaica 

A fase de exploração da Central Fotovoltaica será caracterizada essencialmente pela operação dos 

painéis fotovoltaicos que não têm emissão sonora associada à sua exploração, existindo ainda assim 

outro tipo de infraestrutura, como os postos de transformação, que emitindo algum ruído particular, face 

à sua instalação no interior de estruturas prefabricadas ficam sujeitos a algum nível de insonorização, 

razão pela qual os centros electroprodutores desta natureza, tipicamente não têm emissão sonora 

relevante para o exterior. 

A subestação de uma Central, em determinadas condições de temperatura e humidade do ar, também 

tenderá a emitir ruído particular, no entanto dado que os recetores sensíveis mais próximos distam a 

pelo menos 100 metros de distância, é expectável que o nível de ruído particular seja inferior a  

40 db(A), pelo que não deverá ser percetível. 

De acordo com o explicitado anteriormente, não são expectáveis situações críticas em termos de 

impactes negativos no ambiente sonoro da zona de implantação da Central e da Subestação 60/400 kV 

de Vila Nova da Rainha, pelo que para a fase de exploração prevê-se um impacte negativo, direto 

e indireto, provável, reversível, permanente, local, de magnitude reduzida e pouco significativo, 

em todos os recetores sensíveis avaliados. 

8.3.9.2.2 Linhas Elétricas 

As linhas de energia a 30kV e a 60 kV não têm emissão sonora relevante, mas a linha de transporte de 

energia de Muito Alta Tensão (LMAT), a 400 kV, em determinadas condições de temperatura e 

humidade do ar, tenderá a emitir ruído particular, principalmente causado pelo efeito coroa, que ocorre 

na superfície dos condutores, especialmente em condições de maior humidade atmosférica. 

O ruído gerado pelas LMAT tem origem na intensidade do efeito de coroa que se verifica entre os 

condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta intensidade é maior (condições 

“favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e húmido, e mais reduzida com tempo seco (condições 

“não favoráveis”). 

Tendo por base as caraterísticas de projeto da linha elétrica, a metodologia definida no “Guia 
Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte 
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de Eletricidade”, da REN e da APA, e o programa de cálculo, desenvolvido para o efeito pela REN, 
tendo por base o documento “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. 

Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e 

implementação de ferramenta computacional para cálculo previsional. 2009”, estimou-se o ruído 

particular emitido, e ruído ambiente decorrente, para o recetor potencialmente mais afetado pelo ruído 

do projeto (Ponto 6). No Quadro 128 apresenta-se a ficha de cálculo com os resultados obtidos no 

modelo de cálculo. 

No quadro seguinte apresentam-se para o traçado de linha proposto, os níveis sonoros de Ruído 

Residual (Referência) no Ponto de Medição n.º 6, os resultados previsionais associados ao Ruído 

Particular em condições favoráveis e ao Ruído Ambiente decorrente (soma energética do Ruído de 

Residual com o Ruído Particular). 

Quadro 128 – Níveis sonoros no recetor sensível avaliado na Linha Elétrica L4 - 400 kV. 

Recetores / 

Ponto medição 

Classif. 

Acústica 

Ruído de 

Referência 

(medições) 

Ruído 

Particular do 

projeto [dB(A)] 

Ruído 

Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora 

[dB(A)] 

Verif. 

artigo 11º 

e 13º do 

RGR 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

Ponto 6 Ausência 59 55 51 60 17 17 17 23 59 55 51 60 0 0 0 cumpre 

A análise dos resultados anteriores permite constatar que, em termos de Ruído Particular em condições 

favoráveis, e de ruído ambiente decorrente da Linha LMAT a 400 kV, junto do recetor mais próximo e 

potencialmente mais afetado pelo ruído, cumprem os limites de exposição aplicáveis para ausência de 

classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)], conforme estabelecido no número 3 do artigo 

11º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Enquanto atividade ruidosa permanente, face aos resultados de ruído particular da atividade, 

prospetiva-se que cumpra o Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 6 dB; Le ≤ 4 
dB; Ln ≤ 3 dB), junto dos recetores sensíveis existentes. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração da Linha Elétrica L4 a 400 kV 

prevê-se que o impacte negativo, direto e indireto, provável, reversível, permanente, local, de 

magnitude reduzida e pouco significativo, no recetor sensível avaliado. 
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8.3.10 Impactes sobre a Socioeconomia / População e Saúde Humana 

8.3.10.1 Fase de construção 

8.3.10.1.1 Central Fotovoltaica 

A implementação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, assim como da Subestação 60/400 kV 

implica o arrendamento dos terrenos afetos à Central e a referida infraestrutura, induzindo um impacte 

positivo, direto, de magnitude média, certo, imediato, permanente, reversível e significativo para os 

respetivos proprietários. 

A construção da Central Fotovoltaica da Cerca e da Subestação 60/400 kV irá potenciar a criação de 

postos de trabalho, prevendo-se um impacte positivo, direto, de magnitude média, certo, imediato, 

temporário, reversível, e pouco significativo. 

A presença de pessoas de fora da região, é um fator que se poderá repercutir favoravelmente na 

população local, na medida em que incentivará o comércio das localidades vizinhas do aproveitamento, 

nomeadamente no domínio de atividades de restauração, hotelaria, comércio de víveres ou mesmo 

serviços de animação e lazer. Considera-se este impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

imediato, temporário, reversível, e pouco significativo. 

Há ainda que considerar alguns tipos de serviços que são habitualmente contratados localmente, como 

seja o abastecimento de combustíveis, abastecimento de betão, trabalhos de construção civil não 

especializados, serviços de serralharia e oficina, que resultam num impacte económico positivo a nível 

regional, certo, direto, imediato temporário, reversível, de magnitude reduzida e significativo. 

Durante a fase de construção da Central estimam-se 1660 movimentos de transporte de materiais para 

a obra, assim como cerca de 100 a 200 associados a transporte de máquinas. Salienta-se, no entanto 

que, a EN3, por onde terão que circular os veículos que irão fazer o transporte dos materiais para a 

obra, é atualmente uma estrada onde existe um intenso tráfego pesado de mercadorias, pelo que o 

acréscimo da circulação associada ao projeto será pouco significativo e temporário. 

Os impactes resultantes estão igualmente relacionados não só com o facto de tratar-se de 3 áreas 

geograficamente afastadas, como também pelo facto de tratar-se de um número distribuído ao longo 

de 15 meses, considerando-se assim que relativamente a perturbação às povoações existentes na 

envolvente o impacte negativo resultante nas Áreas C1, C2 e C3 será de intensidade reduzida, certo, 

direto, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. No que toca às edificações 

existentes junto ao local de implantação da Central na Área C3, uma vez que existe um caminho 

adjacente às habitações existentes, apesar de não estar previsto o uso deste caminho para acesso ao 

projeto, dada a sua proximidade, se eventualmente por algum motivo for utilizado, prevê-se um impacte 

negativo de magnitude média, direto, temporário, reversível, minimizável e significativo, em resultado 

do incómodo associado à obra e eventual deterioração temporária do caminho de acesso ao terreno, 
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provocado pelas atividades de construção do projeto. Salienta-se, ainda assim, que está previsto a 

aplicação de medida de minimização que garante a reparação de vias rodoviárias danificadas durante 

o decorrer da obra, de forma a garantir condições adequadas de transitabilidade nas mesmas. 

Serão também incluídas no presente Relatório Síntese medidas de minimização adicionais, no sentido 

de serem estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados 

de saúde e escolas), e sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e ruído associado. 

Assim, a incomodidade para os habitantes locais resultante da intensificação do tráfego de veículos 

pesados e consequente aumento de ruído, é um aspeto a ter em consideração na análise deste 

capítulo. No entanto, salienta-se que no caso da Área C1 uma vez que o acesso à zona do projeto será 

feito na zona norte diretamente a partir da EN3, que é já uma via rodoviária com um intenso tráfego 

rodoviário de veículos pesados, admite-se que a circulação de veículos afetos à obra não irá acentuar 

significativamente de forma a ser notório e suficientemente perturbador, em termos de aumento de 

ruído e incómodo para os habitantes locais. É de salientar que a povoação de Virtudes apesar de ser 

uma povoação adjacente à área de projeto C1, o acesso previsto para a Central não irá passar pela 

referida povoação, não sendo expectável impactes negativos desta natureza sobre esta povoação. No 

caso da Área C3, também o acesso ao local da obra não será feito a partir do caminho existente junto 

das edificações habitacionais e industriais existentes na zona da Bemposta, não estando igualmente 

previsto relativamente à Área C2, que o caminho que será utilizado para aceder ao local da obra, cause 

incómodos significativo a nenhuma povoação adicional. 

Face ao exposto, considera-se que relativamente a perturbação às povoações existentes na envolvente 

o impacte negativo resultante nas Áreas C1, C2 e C3 será de intensidade reduzida, certo, direto, 

imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. No entanto, relativamente às 

edificações existentes junto ao local de implantação da Central na Área C3, dada que existe um 

caminho adjacente às habitações existentes, apesar de não estar previsto o uso deste caminho para 

acesso ao projeto, dada a sua proximidade, se eventualmente por algum motivo for utilizado, prevê-se 

um impacte negativo de magnitude média, direto, temporário, reversível, minimizável e significativo, em 

resultado do incómodo associado à obra e eventual deterioração temporária do caminho de acesso ao 

terreno, provocado pelas atividades de construção do projeto. Salienta-se, ainda assim, que está 

previsto a aplicação de medida de minimização que garante a reparação de vias rodoviárias danificadas 

durante o decorrer da obra, de forma a garantir condições adequadas de transitabilidade nas mesmas, 

assim como a obra terá de decorre apenas durante o período diurno legalmente autorizado. 

Dada a natureza do Projeto, a implementação do projeto não implica impactes negativos no que 

respeita à saúde humana da população da área envolvente. Este tipo de estruturas, pelas suas 

características, não provoca afetações que possam justificar preocupações, seja ao nível da fase de 

construção, da fase de exploração, ou da fase de desativação. 
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Durante a fase de construção do projeto, as atividades mais suscetíveis de gerar impactes negativos 

ao nível da afetação da saúde humana da população, são ao nível do ambiente sonoro e da qualidade 

do ar.  

No presente Relatório Síntese, nos respetivos capítulos já foram analisados os impactes ao nível do 

ambiente sonoro e da qualidade do ar resultantes da implementação do projeto. Não obstante terem 

sido classificados como de baixa magnitude e significância, foram propostas medidas de minimização 

que ainda os atenuarão. 

Salienta-se o facto de que o projeto se situa numa região onde já se verificam a existência de diversas 

pressões do ponto de vista do ambiente sonoro, uma vez que se trata de uma zona onde existe indústria 

de transformação e plataformas logísticas, aos quais estão associados um elevado tráfego rodoviário 

de veículos pesados de mercadorias, assim como na proximidade imediata da Área da Central verifica-

se periodicamente a passagem de aviões ligados à Base Aérea da Ota. 

8.3.10.1.2 Linhas Elétricas 

Tal como referido relativamente à construção da Central Fotovoltaica da Cerca também a construção 

das Linhas Elétricas, irá potenciar a criação de postos de trabalho, prevendo-se um impacte positivo, 

direto, de magnitude média, certo, imediato, temporário, reversível, e pouco significativo. 

Conforme também indicado para o caso da Central Fotovoltaica, também devido à construção das 

linhas Elétricas, verifica-se a presença de pessoas de fora da região, que constitui é um fator 

repercussões positivas na população local, na medida em que incentivará o comércio das localidades 

vizinhas do aproveitamento, nomeadamente no domínio de atividades de restauração, hotelaria, 

comércio de víveres ou mesmo serviços de animação e lazer. Considera-se este impacte positivo, 

direto, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário, reversível, e pouco significativo. 

Há ainda que considerar alguns tipos de serviços que são habitualmente contratados localmente, como 

seja o abastecimento de combustíveis, abastecimento de betão, trabalhos de construção civil não 

especializados, serviços de serralharia e oficina, que resultam num impacte económico positivo a nível 

regional, certo, direto, imediato temporário, reversível, de magnitude reduzida e significativo 

A construção da Linha Elétrica pode causar impactes ao nível da qualidade de vida da população na 

eventualidade do projeto vir a desenvolver-se na proximidade de zonas habitacionais ou habitações 

dispersas, que sejam afetadas ainda que temporariamente pela abertura de acessos e circulação de 

máquinas e veículos. 

Contudo, face ao número reduzido de habitações na envolvente dos locais de implantação dos apoios 

das várias linhas elétricas, e tendo em consideração que a conceção do projeto de execução de todas 

as Linhas Elétricas garantiu a não sobrepassagem de habitações e distâncias de segurança adequadas 

às mesmas, não são expectáveis impactes relativos a este aspeto. 
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Salienta-se, no entanto, que conforme referido anteriormente os traçados das Linhas Elétricas 

atravessam maioritariamente zonas florestais e agrícolas, sendo as zonas mais críticas as zonas 

agrícolas ao longo do traçado da linha 4 a 400kV. 

Sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes até ao local de implantação 

dos apoios e nas situações em que tal não seja viável, a abertura de novos acessos é acordada com o 

respetivo proprietário tendo-se em consideração a ocupação dos terrenos e a época mais propícia 

(após as colheitas, por exemplo). Contudo, importa salientar, que especialmente a Linha Elétrica L4 

que se desenvolve quase totalmente em zona agrícola, a conceção do projeto de execução procurou 

sempre que possível, colocar os apoios junto às estremas dos terrenos ou junto a acessos existentes. 

É de salientar também que o volume de tráfego expectável associado à construção das Linhas Elétricas 

será pouco significativo (1520 transportes de materiais para a obra), quando comparado com o tráfego 

rodoviário registado nas principais vias de circulação da região onde se desenvolve o projeto. 

8.3.10.2 Fase de exploração 

8.3.10.2.1 Central Fotovoltaica 

Tal como na fase de construção, a exploração do aproveitamento implica o arrendamento dos terrenos 

diretamente afetos ao projeto. Tratando-se de uma fonte de rendimento segura e com continuidade, 

considera-se que o impacte gerado é positivo, direto, de média magnitude, certo, imediato, permanente 

e reversível. 

Para a exploração e vigilância da Central e da Subestação 60/400 kV é necessário a existência de uma 

equipa técnica para assistência ao nível de manutenção e vigilância. Assim, admite-se que sejam 

criados postos de trabalho permanentes, que mesmo na eventualidade de não serem atribuídos a 

residentes locais, a deslocação para o município de pessoas provenientes do exterior constitui, uma 

possível fonte de receitas a vários níveis para a economia local. Assim, considera-se a existência de 

um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, provável, médio prazo, temporário, reversível, 

significativo. 

A fase de exploração da Central não só não está associada a qualquer fluxo de veículos da mesma 

magnitude indicada para a fase de construção, como considera-se que o reduzido número de veículos 

associados a 2 trabalhadores diretos e 4 indiretos, associados à operação e manutenção da Central 

Fotovoltaica da Cerca, não constitui um número causador de impactes negativos no atravessamento 

de núcleos habitacionais, ou utilização de vias que assegurem o acesso a equipamentos coletivos. 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica. No entanto, a população local não beneficia 

diretamente desta produção uma vez que a energia produzida será integrada na rede elétrica nacional. 
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Embora de reduzida magnitude no âmbito da produção energética nacional, salienta-se o impacte 

positivo, certo, a médio prazo, permanente e reversível, provocado pela utilização de uma fonte de 

energia renovável, contribuindo-se assim para a redução da utilização de combustíveis fósseis na 

produção de energia elétrica. Esta situação contribui indiretamente para melhorar a saúde humana, por 

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

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

Tendo em conta os compostos responsáveis por situações graves do ponto de vista ambiental como o 

efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas, considera-se que a alternativa de produção de 

energia elétrica a partir de uma fonte renovável, sem emissão de poluentes atmosféricos, refletindo-se 

na qualidade de vida da população em geral, comparativamente às formas convencionais de produção 

de energia elétrica (centrais térmicas), vai de encontro aos objetivos estabelecidos pela atual política 

energética a nível nacional e internacional, e seus efeitos no âmbito das políticas da União Europeia, 

constituindo um impacte positivo, direto, de magnitude média, certo, a longo prazo, permanente, 

reversível e significativo. 

Especificamente sobre este aspeto realça-se no âmbito do comprometimento do município da 

Azambuja com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica recentemente anunciada, que a produção 

expectável da Central Fotovoltaica da Cerca de 388 GWh/ano permite aos concelhos da Azambuja e 

Alenquer, passarem a ser concelhos descarbonizados em termos de consumo de energia elétrica. 

Importa ainda referir que, uma vez que a exploração da Central Fotovoltaica não inclui a emissão de 

efluentes residuais (líquidos ou gasosos), não requer a utilização de substâncias químicas, não produz 

resíduos perigosos e não constitui fonte de ruído, considera-se que não afetará negativamente a saúde 

humana das populações.  

Em termos de saúde humana, de acordo com os resultados obtidos no âmbito do projeto da Central 

Fotovoltaica relativamente a análise de campos elétricos e campos de indução magnética (capítulo 

9.1.3.2.1), conclui-se com base nos valores de referência estabelecidos por lei, que um projeto desta 

natureza não comporta risco para a saúde humana com origem em campos eletromagnéticos. 

Face ao exposto considera-se que o presente projeto não coloca em causa a saúde humana na 

população que vive na envolvente do local de implementação do projeto, pelo que não trará uma 

sobrecarga aos cuidados hospitalares existentes na área de influência do mesmo. 

Refere-se ainda que, nenhuma das áreas onde será implantado o projeto da Central Fotovoltaica da 

Cerca atualmente se encontra afeta a áreas onde se desenvolvem atividades turísticas. Conforme 

referido o projeto será implantado em áreas onde se desenvolvem atividades ligadas à floresta, ao 

pastoreio e à agricultura, não se prevendo, no caso da não implantação do projeto, que estas áreas 

possam vir a ser reconvertidas para uso turístico, dada as suas características.  

Ficando as áreas arrendadas pelo promotor afetas à exploração da Central Fotovoltaica da Cerca 

durante cerca de 35 anos efetivamente neste local não poderão ser desenvolvidas outro tipo de 
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atividades. Contudo o rendimento para o proprietário é superior ao obtido com qualquer outra atividade 

e por outro lado potencia-se a produção de energia através de fontes renováveis o que não pode deixar 

de ser considerado um impacte positivo, direto, de magnitude média, certo, médio prazo, temporário, 

reversível e significativo. Note-se que a energia produzida pela Central Fotovoltaica da Cerca permite 

suprir os consumos totais de energia dos municípios de Azambuja e Alenquer. 

8.3.10.2.2 Linhas Elétricas 

Conforme referido anteriormente para o caso da Central Fotovoltaica também no caso das Linhas 

Elétricas a população local não beneficia diretamente da produção de energia que é transportada pelas 

linhas elétricas, uma vez que a energia será integrada na rede elétrica nacional, não se tratando 

propriamente de um reforço de alimentação elétrica à região, mas não deixa, ainda assim, de constituir 

um impacte positivo em termos socioeconómicos. 

Durante a fase de exploração estes tipos de projetos não são responsáveis pela emissão de poluentes 

atmosféricos, nem serão gerados níveis de ruído que provoquem situações de incomodidade das 

populações locais, como se pode constatar pela avaliação de impactes dos respetivos descritores 

(ambiente sonoro e qualidade do ar). 

Os principais impactes negativos são decorrentes da presença visual das linhas quando visualmente 

expostas, assim como a eventual redução da qualidade estética dos espaços resultantes das suas 

presenças, assim como, da perceção de risco da população, que de acordo com estudos científicos 

desenvolvidos não têm fundamentação técnica. 

Por outro lado, embora a implementação do projeto em terrenos privados, não envolva a expropriação 

dos terrenos onde são implantados os apoios, a utilização de terrenos particulares implica o pagamento 

de verbas aos seus proprietários, resultando num impacte positivo, certo, direto, permanente, imediato, 

reversível, de magnitude média e significativo. 

Refere-se ainda, que em termos de impactes diretos sobre a saúde humana, conforme referido 

anteriormente não são expectáveis impactes em termos de ruído, de acordo com os resultados das 

simulações efetuadas no presente EIA. Outra das principais preocupações com projetos desta natureza 

associadas à exploração de Linhas Elétricas são os Campos Eletromagnéticos. Em função dos estudos 

científicos sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos de frequência industrial na saúde das pessoas 

em exposição permanente e atualmente cientificamente comprovados, e de acordo com o resultado 

dos cálculos efetuados no âmbito dos projetos de execução das Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica 

da Cerca, conclui-se que as linhas projetadas não apresentam risco para a saúde das populações na 

vizinhança das linhas. 

Refere-se por ultimo que a fase de exploração das Linhas Elétrica não só não está associada a qualquer 

fluxo de veículos da mesma magnitude indicada para a fase de construção, como considera-se que o 

reduzido número de veículos associados a 6 trabalhadores indiretos, associados à operação e 

manutenção das linhas elétricas, não constitui um número causador de impactes negativos no 
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atravessamento de núcleos habitacionais, ou utilização de vias que assegurem o acesso a 

equipamentos coletivos. 

8.3.11 Impactes sobre o ordenamento do território 

8.3.11.1 Fase de construção 

8.3.11.1.1 Central Fotovoltaica 

8.3.11.1.1.1 Análise de Compatibilidade com o PDM 

Apresenta-se de seguida uma análise relativamente aos regulamentos dos PDM identificados na 

caraterização do estado atual do ambiente, tendo em vista a verificação da viabilidade de ocupação 

dos Espaços identificados anteriormente, e as condicionantes que sobre eles recaem. 

REGULAMENTO DO PDM DA AZAMBUJA: 

 ORDENAMENTO 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM da Azambuja as infraestruturas do projeto que serão 

implantadas na Área C1, assim como a localização da Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha, 

situam-se em áreas classificadas como “Espaços Florestais”. 

Segundo o Regulamento do PDM da Azambuja publicado através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 14/95 de 16 de fevereiro, e alterado sucessivamente pelo Aviso n.º 5053/2010, de 10 de 

março de 2010 e pelo Aviso (extrato) n.º 13222/2012, de 3 de outubro de 2012: 

No que diz respeito aos Objetivos e usos dos Espaços Florestais o artigo 24.º define que: “Os espaços 
florestais têm como objetivos a defesa do meio ambiente, o equilíbrio biofísico e a exploração florestal, 

podendo coexistir com a agricultura e pecuária”. 

O Artigo 25.º relativo ao regime de uso refere que: 

1) “Nos espaços florestais, sem prejuízo dos condicionamentos decorrentes das áreas integradas 
nos perímetros florestais, são proibidas, sem prévia autorização, as práticas que conduzem à 

destruição do revestimento vegetal existente, excetuando-se as decorrentes da normal condução 

ou exploração dos povoamentos florestais e eventuais reconversões culturais que não 

contrariem a legislação vigente. 

2) A edificação nos espaços florestais sob os quais não impendam servidões e restrições de 

utilidade pública deverá respeitar os regimes de uso definidos nos n.ºs 1, 5, 6, 7 e 8 do artigo 
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23.º Os edifícios destinados a atividades pecuárias deverão salvaguardar, no mínimo, 50% do 

coberto arbóreo da parcela onde se implantam. 

3) Poderá ser autorizada a construção de habitação própria, unifamiliar e permanente, obedecendo 

às seguintes condições: 

a) Dimensão da parcela – superior ou igual a 10 ha; 

b) Número máximo de pisos – dois; 

c) Superfície total de pavimento máxima – 300m2; 

d) O requerente seja agricultor, nos termos regulamentares setoriais, responsável pela 

exploração agrícola e proprietário do prédio onde se pretende localizar a habitação e não 

exista qualquer outra habitação no interior da mesma exploração nem alternativas de 

localização para a habitação do agricultor, requisitos a verificar com a apresentação de 

declaração do requerente e confirmada por declarações passadas pelos serviços públicos 

competentes; 

e) Os prédios que constituem a exploração agrícola em que se localiza a edificação sejam 

inalienáveis durante o prazo de 10 anos subsequentes à construção, salvo por dívidas 

relacionadas com a aquisição de bens imóveis da exploração e de que esta seja garantia, ou 

por dívidas fiscais, devendo esse ónus constar do registo predial da habitação. 

f) O ónus referido na alínea anterior, não se aplica quando a transmissão de quaisquer direitos 

reais sobre esses prédios ocorrer entre agricultores e desde que se mantenha a afetação da 

edificação ao uso exclusivo da habitação para residência própria do adquirente. 

g) O registo do ónus referido na alínea e) deve ser inscrito no registo predial sobre os prédios 

que constituem a exploração agrícola em que se localiza a edificação, sem o que não pode 

ser licenciada a construção de habitação nestes prédios”. 

Uma vez que a edificação nos espaços florestais deverá respeitar os regimes de uso definidos nos n.ºs 

1, 5, 6, 7 e 8 do artigo 23.º apresenta-se de seguida o referido artigo. O Artigo 23.º relativo ao regime 

de uso e alteração dos solos agrícolas não integrados na RAN define que: 

“Os espaços agrícolas não integrados na RAN destinam-se predominantemente à exploração agrícola 

e instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o habitacional, instalações de 

indústrias pecuárias, turismo rural, agroturismo e turismo de habitação. 

Nesta classe de espaços será permitida a edificação que respeite as prescrições que se seguem, sem 

prejuízo de outras restrições ou condicionamentos legais: 

1) Construção de instalações e de equipamentos coletivos de reconhecido interesse público; 
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2) (Revogado.) 

3) Poderá ser autorizada a construção de estabelecimentos industriais relacionados com esta 

classe de espaços, designadamente indústrias agropecuárias, agroalimentares, transformadoras 

de cortiça e madeira ou de armazenagem, requerentes de grandes áreas e ou superfícies 

comerciais, que não tenham lugar nas áreas industriais do concelho da Azambuja, desde que 

deem cumprimento à legislação em vigor e obedeçam aos seguintes parâmetros: 

a) Índice volumétrico (Iv) da parcela – 2,5 m3/m2; 

b) Índice de impermeabilização máxima da parcela – 0,25; 

c) Altura máxima das construções – 7 m. Salvo situações excecionais justificadas pela natureza 

da atividade e desde que a integração na paisagem não cause impactes negativos; 

d) Afastamento mínimo da construção ao prédio contíguo – 15 m; 

e) Infraestruturas – o empreendimento suportará o custo da sua construção; 

4) Poderá ser autorizada a construção de habitação própria, unifamiliar e permanente em 

propriedades com área não inferior a 4 hectares obedecendo às condições das alíneas a) a g), 

e de instalações de apoio à agricultura obedecendo às condições das alíneas a) a c). 

a) Índice de construção bruto máximo (Ic) – 0,03; 

b) Número máximo de pisos – dois; 

c) O proprietário será o responsável pela execução das infraestruturas devendo o edifício ser 

servido por uma via de acesso pavimentada, assim como garantir a ligação às redes públicas 

de abastecimento de eletricidade e água; 

d) O requerente seja agricultor, nos termos regulamentares setoriais, responsável pela 

exploração agrícola e proprietário do prédio onde se pretende localizar a habitação e não 

exista qualquer outra habitação no interior da mesma exploração nem alternativas de 

localização para a habitação do agricultor, requisitos a verificar com a apresentação de 

declaração do requerente e confirmada por declarações passadas pelos serviços públicos 

competentes; 

e) Os prédios que constituem a exploração agrícola em que se localiza a edificação sejam 

inalienáveis durante o prazo de 10 anos subsequentes à construção, salvo por dívidas 

relacionadas com a aquisição de bens imóveis da exploração e de que esta seja garantia, ou 

por dívidas fiscais, devendo esse ónus constar do registo predial da habitação. 
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f) O ónus referido na alínea anterior, não se aplica quando a transmissão de quaisquer direitos 

reais sobre esses prédios ocorrer entre agricultores e desde que se mantenha a afetação da 

edificação ao uso exclusivo da habitação para residência própria do adquirente. 

g) O registo do ónus referido na alínea e) deve ser inscrito no registo predial sobre os prédios 

que constituem a exploração agrícola em que se localiza a edificação, sem o que não pode 

ser licenciada a construção de habitação nestes prédios. 

5) Serão permitidas obras de recuperação e ampliação dos edifícios desde que justificadas pela 

necessidade de melhoria das condições de habitabilidade e desde que obedeçam aos seguintes 

parâmetros: 

a) A superfície total de pavimentos poderá ser acrescida em 30%, assegurando um mínimo de 

100m2; 

b) Número máximo de pisos – dois. 

Excetuam-se do disposto nas alíneas anteriores os edifícios destinados a turismo rural, agroturismo e 

turismo de habitação; 

6) Instalação de pecuárias: 

a) Não são permitidas instalações pecuárias: 

A menos de 100 m das estradas nacionais e municipais e caminhos municipais; 

A menos de 100 m, 500 m e 1000 m a partir dos espaços urbanos e urbanizáveis, 

respetivamente até 20, 100 e 250 unidades, quanto a explorações suinícolas; 

A menos de 100 m, 300 m e 500 m respetivamente até 10, 100 e mais unidades, quanto a 

outras explorações; 

b) São permitidas instalações pecuárias em parcelas constituídas nas seguintes condições: 

Índice de construção máximo – 0,05; 

Área mínima da parcela – 15 000m2; 

Área máxima coberta das instalações – 1000 m2; 

Afastamento mínimo aos limites da parcela – 50 m; 

Tratamento de efluentes – através de sistema adequado, a construir de acordo com as 

normas técnicas estabelecidas pela Câmara Municipal e entidades licenciadoras; 
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7) É permitida a instalação de unidade de agroturismo, turismo rural ou turismo de habitação no 

âmbito da legislação em vigor para o setor; 

8) Os projetos de unidade industriais, de superfícies de armazenagem e estabelecimentos 

comerciais exigentes de grandes áreas e de alojamento turístico deverão, obrigatoriamente, 

estabelecer condições de acesso e parqueamento, integração paisagística e proteção ambiental 

e a elaboração de arranjos de espaços exteriores”. 

Tendo em consideração os regimes de uso definidos no artigo 23.º relativamente às classes de espaços 

agrícolas e florestais, verifica-se que o mesmo permite a “Construção de instalações e de equipamentos 

coletivos de reconhecido interesse público”, e de acordo com a definição e notas complementares 
associadas ao conceito técnico de Equipamentos Coletivos que consta no Decreto Regulamentar n.º 

9/2009, de 29 de maio, um equipamento de utilização coletiva são as edificações e os espaços não 

edificados afetos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas 

dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, da 

justiça, da segurança social, da segurança púbica e da proteção civil. As notas complementares do 

referido diploma incluem ainda o esclarecimento adicional de que as necessidades coletivas dos 

cidadãos cuja satisfação é provida através de equipamentos de utilização coletiva correspondem a um 

conjunto dinâmico reconhecido em cada momento no quadro político e normativo. Sendo a função 

principal da Central Fotovoltaica da Cerca a produção de energia que se destina a ser consumida por 

todos aqueles que, de uma forma geral, dela necessitem, considera-se então que uma central 

fotovoltaica seja um equipamento de utilização coletiva. 

Muito embora a norma do artigo 23.º do regulamento do PDM de Azambuja se refira à construção, e a 

instalação de uma central fotovoltaica não comporta necessariamente apenas construção/edificação, 

como é o caso da construção da sua subestação/edifício de comando, segundo a definição de 

construção/edificação da alínea a) e b) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

entende-se que o referido artigo 23.º do PDM comporta a possibilidade de ocupação do solo com uma 

central fotovoltaica. Pois se a lei permite o mais, isto é, permite equipamentos coletivos que impliquem 

a construção/edificação, também permite o menos: a ocupação do solo com equipamentos coletivos 

que não comportem a edificação. 

Note-se que este PDM é de primeira geração, altura em este tipo de uso de uma Central Fotovoltaica 

não era contemplado nestes instrumentos de ordenamento. Considera-se salvaguardado o facto de se 

tratar de um uso não previsto (logo também não interdito). Esta conclusão também se fundamenta nas 

disposições constantes, no Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que define os critérios 

a observar para a classificação ou (re)qualificação do solo, a aplicar nos procedimentos de elaboração, 

alteração e revisão dos planos territoriais de âmbito municipal e que considera “As regras de ocupação, 

transformação e utilização do solo estabelecidas pelo plano territorial para cada categoria e 

subcategoria, estabelecem o aproveitamento do solo em função do uso dominante da categoria em que 

se integra, privilegiando este uso, interditando as utilizações que o prejudiquem ou comprometam, e 

estimulando utilizações complementares e compatíveis que favorecem a multifuncionalidade do uso do 

solo.” Mais à frente, este mesmo diploma legal, classifica a exploração de recursos geológicos e 
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energéticos como uma dessas ocupações compatíveis com os solos rurais, nomeadamente com os 

florestais. 

Face ao exposto, apesar do PDM da Azambuja ser omisso relativamente às energias renováveis, 

considera-se não existir incompatibilidade quanto ao uso e ocupação pretendidos com a instalação da 

Central Fotovoltaica da Cerca. Contudo, salienta-se que a instalação do projeto na Área C1 e a 

Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha neste município está ainda neste momento 

condicionado à emissão de interesse público por parte da Câmara Municipal de Azambuja, devendo 

para tal ser instruído o processo de reconhecimento de interesse público, que posteriormente é 

declarado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal. 

 CONDICIONANTES 

Nos termos do Regulamento do PDM da Azambuja, as condicionantes identificadas na Planta de 

Condicionantes do PDM e descritas no capítulo 6.11 do EIA, regem-se pela legislação e 

regulamentação própria que as define, pelo que desta forma serão analisadas mais à frente no capítulo 

8.3.11.1.1.2. 

ANÁLISE DO REGULAMENTO DO PDM DE ALENQUER: 

 ORDENAMENTO 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer as infraestruturas do projeto que serão 

implantadas na Área C2 e C3 são: 

 Área C2: 
 Espaços Florestais Montados de Sobro 
 Grandes Equipamentos e Grandes Infraestruturas (Base Aérea n.º 2) 

 Área C3: 
 Espaços de Indústrias Extrativas (Existentes) 
 Espaços Florestais 
 Espaços Agroflorestais 

De acordo com o regulamento do PDM de Alenquer, Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/95, de 

14 de fevereiro, e sucessivas atualizações nomeadamente através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 119/98, de 9 de outubro, do Aviso n.º 5086-A/2010, de 10 de março, as categorias de 

classe de espaço onde se insere o projeto estão sujeitas ao seguinte regime legal: 

Espaços para Indústrias Extrativas 

Artigo 41.º 

Indústrias extrativas no concelho de Alenquer 
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1 - Os espaços para indústrias extrativas, indicados nas plantas de condicionantes e de 

ordenamento, têm como objetivo criar condições para a definição de áreas de reserva e áreas 

cativas por parte do Governo, conforme previsto, respetivamente, pelos artigos 36.º e 37.º do 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março. 

2 - Os espaços para indústrias extrativas, indicadas nas plantas de condicionantes e de 

ordenamento, são os seguintes: 

a) Pedreiras de calcário (britas) a norte de Alenquer; 

b) Pedreiras de calcário (britas) em Atouguia; 

c) Pedreiras de basalto no cabeço de Meca; 

d) Saibreira a norte do Camarnal; 

e) Areeiro a norte de Marés; 

3 - A recuperação paisagística da área de exploração deverá, sempre que possível, ser baseada e 

executada tendo em consideração o estudo de impacte ambiental, a elaborar previamente, e os 

pareceres da Câmara Municipal de Alenquer, do Serviço de Minas da Delegação Regional da 

Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo (DRIELVT) e da Direção Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo, cabendo a esta última entidade a emissão de 

parecer. 

4 - As situações finais de exploração serão definidas em protocolo entre a Câmara Municipal de 

Alenquer e o Serviço de Minas da DRIELVT. 

5 - Na área em que os espaços para indústrias extrativas se sobreponham às reservas florestais, a 

exploração só poderá ser feita mediante parecer da respetiva entidade de tutela. 

6 - Fora dos espaços designados no n.º 2 deste artigo; é objetivo da Câmara Municipal de Alenquer 

que só excecionalmente possam ser autorizadas novas explorações de inertes, mediante 

indicação e justificação ao município da sua imprescindibilidade pelas entidades oficiais 

competentes. 

Verificando-se a imprescindibilidade a que se refere o parágrafo anterior, torna-se necessário 

uma alteração de pormenor ao presente Plano Diretor Municipal. 

7 - Os espaços para indústrias extrativas designados no n.º 2 deste artigo incluem a faixa envolvente 

de proteção. Será criada para além do limite daqueles espaços uma segunda zona de defesa 

envolvendo o seu perímetro com largura de 100 m. 

8 - O licenciamento de qualquer tipo de construção nos espaços para indústrias extrativas e zona 

de defesa possuirão obrigatoriamente parecer do Serviço de Minas da DRIELVT. 
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Espaços Agroflorestais 

Artigo 46.º 

Áreas de usos agroflorestais 

1 - Desenvolvem-se nos relevos movimentados a norte e nordeste do concelho e são espaços de 

utilização agrícola e florestal. 

2 - Nestas áreas serão permitidas as edificações que respeitem as prescrições estabelecidas para 

os espaços designados “Espaços agrícolas não integrados na RAN” (artigo 45.º deste 
regulamento). 

Face ao n.º 2 do artigo 46.º inclui-se igualmente de seguida a informação referente ao artigo 45.º. 

Espaços Agrícolas 

Artigo 45.º 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 

1 - Nas áreas agrícolas integradas nesta classe será permitida a edificação que respeite as prescrições 

que se seguem, sem prejuízo de outras restrições ou condicionamentos legais: 

1.1 - Construção de equipamentos coletivos de interesse público; 

1.2  - (Revogado.); 

1.3  - Poderão instalar-se estabelecimentos industriais e armazéns relacionados com espaço a classe 

de espaço onde se inserem, designadamente indústrias agro-pecuárias, agro-alimentares e 

transformadoras de madeira e de cortiça, desde que deem cumprimento à legislação em vigor e 

obedeçam aos seguintes parâmetros: 

a) A localização do estabelecimento industrial se faça em conformidade com o n.º 1 do artigo 35.º 

deste regulamento; 

b) Volumetria máxima (Iv) parcela: 2,5 m3/m2; 

c) Índice de impermeabilização máxima: 0,25; 

d) Altura máxima das construções: 7m (salvo situações excecionais justificadas pela natureza da 

atividade); 

e) Afastamento mínimo da construção ao prédio contíguo: 15 m; 

f) O empreendimento suportará o custo da construção das infraestruturas; 
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g) Será obrigatória a apresentação de projeto de arranjo dos espaços exteriores; 

1.4  - Poderão instalar-se unidades industriais exigentes de grandes áreas e unidades comerciais de 

grande superfície, desde que a sua localização e classe não colidam com as servidões e restrições 

de utilidade pública, deem cumprimento à legislação em vigor e obedeçam às seguintes regras: 

a) Deverão ser objeto de plano de pormenor, a ratificar superiormente; 

b) A área de intervenção do plano de pormenor deverá abranger a totalidade da parcela e deverá 

conter indicações precisas das ações previstas e seu faseamento e apresentar arranjo 

paisagístico do espaço não ocupado com construções; 

c) Os parâmetros urbanísticos a que deverá obedecer o plano de pormenor são os expressos no 

n.º 1.3 do presente artigo. Ressalva-se a volumetria e altura máxima das construções, que, 

eventualmente e em situações excecionais, poderão ser superiores, se justificadas pelo plano 

de pormenor; 

1.5  - Poderá ser autorizada a construção de estabelecimentos de turismo no espaço rural, turismo de 

habitação e turismo de natureza, complementares à atividade agrícola, postos de abastecimentos 

de combustíveis ou outros equipamentos, exteriores aos perímetros urbanos, cuja localização 

estratégica se justifique, desde que deem cumprimento à legislação em vigor e obedeçam aos 

seguintes parâmetros: 

a) Altura máxima das construções: 7m; 

b) Índice de construção máximo: 0,20; 

1.6  - Poderão ser recuperadas e ou ampliadas as construções existentes, desde que justificadas pela 

necessidade de melhoria das condições de habitabilidade: 

a) Construções destinadas a habitação; 

b) Construções suscetíveis de virem a ser utilizadas no âmbito do turismo rural, agro-turismo e 

turismo de habitação; 

c) As construções poderão atingir a superfície de pavimento de 300 m2 poderão ser objeto de 

ampliação até mais 30%, quando devidamente justificada; excecionalmente e perante projeto 

fundamentado, poderá a ampliação ser superior, quando se destine ao turismo rural, agro-

turismo ou turismo de habitação; 

1.7  - Poderá ser autorizada a construção de habitação própria, unifamiliar, obedecendo às seguintes 

condições: 

a) Área mínima do prédio: 40 000 m²; 
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b) Índice de construção máximo: 0,04; 

c) Altura máxima: dois pisos: 

d) Afastamentos mínimos do edifício, laterais e de tardoz, às propriedades vizinhas adjacentes: 

10m; 

e) Afastamento frontal mínimo ao caminho público: 10m; 

f) O proprietário será o responsável pela execução das infraestruturas, sendo obrigatório possuir 

acesso pavimentado e ligação à rede domiciliária de abastecimento de água; 

1.8  - [...] 

2 – A alteração do uso do solo previsto nos números anteriores obedece ainda, cumulativamente, 

aos seguintes condicionamentos: 

a) A salvaguarda dos solos sujeitos a restrições e servidões, nomeadamente da RAN e da REN; 

b) A execução, reparação ou ampliação por conta da entidade promotora das infraestruturas de 

acesso, de saneamento e abastecimento de água e energia, sendo obrigatória a ligação à rede 

domiciliária de abastecimento de água; 

c) A aceitação da inexistência, quando for o caso, de infraestruturas viárias em boas condições e 

de equipamentos de abastecimento; 

d) A utilização, com deslocação em transporte próprio, quando necessário, dos equipamentos 

públicos sediados nos aglomerados urbanos; 

e) Os efluentes não poderão ser lançados diretamente nas ligações de água, devendo, quando 

não for possível a ligação à rede pública, ser feito previamente o seu tratamento através de 

fossa séptica e dispositivos complementares, a construir de acordo com as normas que a 

entidade licenciadora estabeleça, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 74/90, de 17 de março. 

Espaços Florestais 

Artigo 47.º 

Áreas Florestais 

1 - As áreas florestais mais importantes são as manchas na freguesia da Ota e na serra de 

Montejunto. 

2 - Parte do espaço florestal está delimitado pelos perímetros florestais da Ota e de Montejunto com 

a administração direta dos Serviços Florestais, com estatuto específico. 
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3 - Com a delimitação das áreas de floresta de produção pretende-se a defesa da permanência da 

estrutura verde dominante, salvaguardando a topologia do solo e o coberto vegetal. 

Nestas áreas são proibidas as construções, salvo as previstas e nas condições dos números 1.1, 

1.3, 1.5, 1.8 e n.º 2 do Artigo 45.º 

a) As instalações pecuárias deverão salvaguardar no mínimo 50% do coberto vegetal. 

4 - Poderá ser autorizada a construção de habitação própria unifamiliar em parcelas com a área 

mínima de 40 000 m² e nas seguintes condições: 

a) Número máximo de pisos: dois pisos; 

b) Superfície máxima de pavimentos:300 m2; 

c) Afastamento mínimos do edifício, laterais e tardoz, às propriedades vizinhas adjacentes: 20m; 

d) Afastamento frontal mínimo ao caminho público: 10 m; 

e) O proprietário será responsável pela execução das infraestruturas. 

 

Refere-se ainda que o processo de revisão do PDM de Alenquer atualmente em curso, rege-se pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT). O novo RJIGT estabelece, no seu artigo 74.º, que a definição dos usos dominantes, bem como 

das categorias relativas ao solo urbano e rústico, obedece a critérios uniformes, aplicáveis a todo o 

território nacional, e é neste contexto que o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, vem 

estabelecer uma base harmonizada de critérios que os municípios devem seguir no âmbito dos 

procedimentos de alteração ou revisão dos seus PDM. 

Assim, considera-se de extrema importância no contexto da instalação de um projeto da natureza da 

Central Fotovoltaica da Cerca o definido no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º15/2015, 

de 19 de agosto, em que “As regras de ocupação, transformação e utilização do solo estabelecidas 

pelo plano territorial para cada categoria e subcategoria, estabelecem o aproveitamento do solo em 

função do uso dominante da categoria em que se integra, privilegiando este uso, interditando as 

utilizações que o prejudiquem ou comprometam, e estimulando utilizações complementares e 

compatíveis que favorecem a multifuncionalidade do uso do solo.” Uma central fotovoltaica enquadra-

se totalmente neste contexto, uma vez que as zonas ocupadas pelos painéis fotovoltaicos, não 

prejudicam, nem comprometem a qualidade do solo, constituindo uma utilização complementar e 

compatível, que favorece a multifuncionalidade do uso do solo, perante um outro uso do solo dominante 

anterior. 
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Acrescenta-se ainda como referência relevante no caso do PDM de Alenquer, o definido no n.º 4 do 

artigo 18.º, do referido diploma legal, que estabelece a compatibilidade de projetos de energias 

renováveis em Solo Rústico/Rural que engloba conforme referido anteriormente, a classe de Espaços 

Agrícolas: “Podem desenvolver-se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis com o 

uso dominante, designadamente de aproveitamento de recursos geológicos e energéticos e atividades 

agroindustriais, turísticas, de lazer e culturais, conforme regulamentação a estabelecer nos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal.” 

O mesmo se verificando relativamente ao estabelecido para a compatibilidade da instalação de 

energias renováveis em espaços florestais, conforme definido no n.º 5 do artigo 19.º: Podem 

desenvolver -se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis com o uso dominante e a 

necessidade da sua estabilização, designadamente de aproveitamento de recursos geológicos e 

energéticos e atividades agroindustriais, turísticas, de lazer e culturais, conforme regulamentação a 

estabelecer nos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, a qual deve ter em 

consideração a avaliação do risco de incêndio.” 

Face ao exposto, verifica-se que o regulamento do PDM de Alenquer é omisso relativamente à 

implementação de energias renováveis. Assim, no que diz respeito à implantação da Central 

Fotovoltaica da Cerca no município de Alenquer, é necessário interpor na Câmara Municipal de 

Alenquer um Pedido de Informação Prévia, de modo a que a mesma seja analisada por técnicos da 

Divisão de Urbanismo com competência atribuída na gestão do procedimento em processo de obras 

particulares, e sujeita a deliberação por parte do executivo municipal, e venha a ser emitido o 

reconhecimento de interesse público do Projeto que permite a instalação do mesmo nas classes de 

espaço identificadas. 

Por último, refere-se que de acordo com o parecer da Câmara Municipal de Alenquer (Anexo 4), o 

processo de revisão do PDM está atualmente em curso, regendo-se pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, e por conseguinte e tendo em 

conta a complexidade dos trabalhos que envolvem a revisão do PDM, bem como o facto de os mesmos 

serem objeto de análise e parecer por parte das diversas entidades que compõem a Comissão 

Consultiva do processo de revisão do PDM, não pode a Câmara Municipal fornecer as plantas de 

condicionantes e ordenamento do PDM. 

 CONDICIONANTES 

Relativamente ao montado de sobro indicado na Planta de Condicionantes do PDM do concelho de 

Alenquer na Área C2, conforme se pode verificar através da sequência de imagens de satélite 

disponibilizadas pela aplicação Google Earth, pelo menos desde 2006 que não existem na referida área 

montados de sobro (Figura 126). É de referir igualmente que não é aqui apresentada imagem de 2002, 

por falta de resolução da mesma, mas informa-se que, ainda assim, também é visível que nesse ano 

já não existia montado de sobro. Face ao exposto, considera-se que não existe incompatibilidade desta 

natureza para a implantação do projeto da Central. 
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Figura 126 – Sequência de imagens satélite do google earth da área C2 desde 2006 a 2020. 

No que diz respeito à servidão da Base Aérea de Ota indicada na Planta de Condicionantes do PDM 

de Alenquer, verifica-se que a Área C2, coincide marginalmente com o limite da Base Aérea 

apresentado no PDM. No entanto, conforme se pode verificar através dos pareceres emitidos pela 

Força Aérea (Anexo 4), não existe incompatibilidade com a localização da Central Fotovoltaica da 

Cerca. 

No caso da implantação do projeto na Área C3 em zona de “Espaços de Indústrias Extrativas” indicado 

na Planta de Condicionantes do PDM de Alenquer, é necessário obter parecer da Direção Geral de 

Geologia e Energia. 

Nos termos do Regulamento do PDM de Alenquer, as restantes condicionantes identificadas na Planta 

de Condicionantes do PDM e descritas no capítulo 6.11 do EIA, regem-se pela legislação e 

regulamentação própria que as define, pelo que desta forma serão analisadas de seguida no capítulo 

8.3.11.1.1.2. 

2006 2012 

2014 2018 2020 
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8.3.11.1.1.2 Análise de Compatibilidade com as condicionantes, servidões e restrições de 

Utilidade Pública 

Reserva Ecológica Nacional 

Salienta-se o facto de que as infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca irão localizar-

se em áreas classificadas como REN, na Área C1 que está classificada quase totalmente como REN e 

apenas numa área de muito pequena dimensão no caso da Área C2. Os locais de implantação das 

infraestruturas da Central previstos para a Área C3 não irão afetar áreas classificadas como REN. A 

Subestação 60/400 kV de Vila Nova da Rainha não se localiza igualmente em áreas de REN 

(Desenho 16). 

Refere-se ainda que na zona de intervenção do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não foram 

identificadas linhas de água classificadas como REN. 

A pequena zona de REN na Área C2 encontra-se classificada como Áreas de Máxima Infiltração. 

Conforme referido anteriormente o concelho de Azambuja não apresenta carta de REN com indicação 

das várias tipologias da REN. 

Nas áreas classificadas como REN é aplicado o regime previsto na legislação atualmente em vigor, 

Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

Neste contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas na REN, o referido Decreto-Lei 

refere (Art.º 20, n.º 1 e 2) que “nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa 
pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN.” 

No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objetivos 

mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 
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b) Constem do anexo II do presente Decreto-Lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 

“Nas áreas “estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (onde se incluem as áreas 
de máxima infiltração da pequena zona na Área C3) “(…) só podem ser realizados os usos e ações 
que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii. Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobre-exploração dos aquíferos; 

v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros”  

vi. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que 

ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das 

espécies da flora e da fauna  

vii. Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas 

cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 

superficial.” (Secção II, alínea d), ponto 3 do Anexo I do regime jurídico da REN).” 

Esclarece-se desde já que o projeto da Central não irá impermeabilizar o terreno afeto ao projeto de 

forma a condicionar as condições de infiltração no terreno, nem a sua exploração será responsável 

pela emissão de contaminantes para a água, pois os painéis não serão colocados diretamente no solo, 

os módulos fotovoltaicos encontram-se apoiados numa estrutura de suporte que apenas se encontra 

fixa ao solo através de estacas, são instalados a uma altura de cerca de 1,25 m do solo, podendo a 

ponta do painel chegar a 0,3 m do solo, quando totalmente na vertical. Desta forma, a pluviosidade que 

cairá sobre os painéis, escorrerá necessariamente para o solo, continuando a infiltrar-se no terreno 

como ocorria anteriormente, e consequentemente não se irá verificar um decréscimo na quantidade de 

água infiltrada no terreno afeto à Central. 

As Centrais Fotovoltaicas enquadram-se no grupo de projetos da alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, do Anexo II do Decreto-Lei n,º n.º124/2019, de 28 

de agosto, que segundo o artigo 20.º relativo ao regime das áreas integradas em REN, consideram-se 

compatíveis com os objetivos de usos e ações que, cumulativamente, não colocam em causa as 
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funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e constam do anexo II, como sujeito a 

comunicação prévia. 

De acordo com o Anexo II do referido diploma legal, as Áreas de Máxima Infiltração da Área C2, 

correspondentes a Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos, enquadram-

se na obrigatoriedade de comunicação prévia à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional. 

Conforme referido anteriormente o concelho de Azambuja não apresenta carta de REN com indicação 

das várias tipologias da REN. Apesar de promotor entender não ter competência para a delimitação da 

REN nas várias tipologias, já que de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

agosto compete a órgãos da administração pública proceder à delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional e respetiva emissão de parecer favorável à mesma, faz-se a seguir um exercício de análise 

do Anexo III do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 

28 de agosto, para a melhor avaliação do eventual enquadramento nos termos do artigo 42.º do referido 

Decreto-Lei. 

No Anexo III do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto estão identificadas as áreas sujeitas a autorização, nos termos do artigo 

42.º, no caso de inexistência de delimitação municipal ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

março, nomeadamente: 

a) “Praias.  

b) Dunas costeiras litorais, primárias e secundárias.  

c) Arribas e falésias, incluindo faixas de proteção com largura igual a 200 m, medidas a partir do 

rebordo superior e da base.  

d) Quando não existirem dunas nem arribas, uma faixa de 500 m de largura, medida a partir da linha 

de máxima preia-mar de águas vivas equinociais na direção do interior do território, ao longo da 

costa marítima.  

e) Estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, incluindo uma faixa de 

proteção com a largura de 200 m a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais.  

f) Ilhéus e rochedos emersos no mar.  

g) Restingas, ilhas-barreira e tômbolos.  

h) Lagos, lagoas e albufeiras, incluindo uma faixa terrestre de proteção com largura igual a 100 m 

medidos a partir da linha máxima de alagamento.  
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i) As encostas com declive superior a 30 %, incluindo as que foram alteradas pela construção de 

terraços.  

j) Escarpas e abruptos de erosão com desnível superior a 15 m, incluindo faixas de proteção com 

largura igual a uma vez e meia a altura do desnível, medidas a partir do rebordo superior e da base.” 

Na área de estudo, as áreas REN referidas no Anexo III, apenas poderiam caber nas alíneas h), i) e j).  

Com recurso à fotografia aérea, que serve de base a vários desenhos do EIA, nomeadamente Desenho 

19, é possível confirmar a inexistência de áreas incluídas na alínea h), dentro da área de implantação 

do projeto. 

As curvas de nível da carta militar que servem de base, por exemplo ao Desenho 1, permitem aferir 

que estamos numa área de declives suaves, onde as características das áreas das alíneas i) e j) estão 

ausentes.  

Pode-se assim excluir da área de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca a existência de zonas 

que se enquadrem nas áreas acima indicadas, não carecendo por isso de autorização nos termos do 

artigo 42.º, do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. 

O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo à 

reduzida expressão espacial das áreas efetivamente ocupadas comparativamente com a totalidade da 

mancha de REN intersectada, não se prevendo que a construção da Central coloque em risco o 

equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a figura da REN. Salienta-se, que no âmbito do EIA 

foram definidas medidas de forma a garantir que as linhas de água existentes não são afetadas (em 

qualidade e em quantidade). 

Considerando cumulativamente que o Projeto não colocará em causa as funções anteriormente 

transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no EIA, considera-se 

que a afetação de áreas integradas na REN, constitui um impacte negativo, direto, de dimensão local, 

permanente, certo, imediato, reversível, significativo (face à dimensão da área afetada) e de magnitude 

reduzida, uma vez que é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais das áreas de REN. 

A REN foi incluída na Planta de Condicionamentos da Central (Desenho 19) como áreas sujeitas a 

aplicação de legislação específica. 

Reserva Agrícola Nacional 

Não existem impactes negativos sobre a Reserva Agrícola Nacional, uma vez que as infraestruturas da 

Central Fotovoltaica da Cerca e da Subestação de Vila Nova da Rainha não irão afetar áreas 

classificadas como tal (Desenho 17). 
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A RAN foi incluída na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como Áreas Interditas para a 

Implantação da Central. 

Regime Florestal 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, segundo o qual o corte ou o arranque de 

sobreiros, em povoamento ou isolados, carece de autorização, e introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados. 

Assim, de acordo com o previsto por lei, está previsto obter antecipadamente a autorização junto do 

ICNF, para abate das árvores que coincidam com a localização das infraestruturas do projeto. Salienta-

se no entanto, que os núcleos de montado identificados em campo não serão afetados pela implantação 

das infraestruturas do projeto da Central, tendo os núcleos de sobreiros sido incluídos na Planta de 

Condicionamentos (Desenho 19), como Áreas Interditas à Implantação da Central. 

De acordo com o Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, na 

área de estudo existem vários projetos de investimento do ICIP (projetos agrícolas e/ou florestais 

financiados por fundos comunitários). O Promotor recolheu informação sobre este assunto junto dos 

proprietários, tendo-lhe sido esclarecido que já não existem quaisquer obrigações decorrentes dos 

referidos projetos. 

Áreas Percorridas Por Incêndios 

As áreas de implantação da Central Fotovoltaica da Cerca, incluindo a Subestação 60/400 kV de Vila 

Nova da Rainha não foram percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, pelo que não existem 

interdições ao projeto relativamente a este aspeto. 

Rede Rodoviária 

A conceção do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca teve em consideração a servidão associada à 

EN3 adjacente à Área C1. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) 

como Área Interdita para a Implantação da Central. 

Rede Ferroviária 

O projeto da Central Fotovoltaica não interfere com servidão ferroviária. 

Gasoduto 

A conceção do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca teve em consideração a servidão associada 

ao gasoduto que atravessa a Área C3. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) como Área Interdita para a Implantação da Central. 
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Rede Elétrica 

A conceção do projeto de execução da Central Fotovoltaica da Cerca teve em consideração a servidão 

associada a Linhas Elétricas, tendo sido incluída na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como 

Área Interdita para Implantação da Central. 

Domínio Hídrico 

Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água (uso e 

fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade licenciadora para obtenção do 

Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH). 

De acordo com a alínea b) do Artigo 7.º da Lei n.º 54/2005, à maior parte das linhas de água 

cartografadas nas cartas militares das Áreas C1, C2 e C3 da Central, não se aplica esta servidão. 

Àquelas a que se aplica, foram estabelecidas faixas com a largura de 10 m a partir do leito, ao longo 

das suas margens e foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Desenho 19), como áreas apenas 

com intervenções estritamente necessárias. 

Está previsto no âmbito da construção do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca efetuar algumas 

travessias da faixa de servidão de 10 metros, correspondente ao domínio público hídrico, para 

construção de acessos e valas de cabos subterrâneos. 

Nos casos em que a ocupação da faixa de servidão implica impactes significativos, será requerido o 

Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e condições previstos na Lei da Água 

(Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio). 

Servidões de Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico 

A conceção do projeto de execução do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca teve em consideração 

a faixa de servidão associada a condutas adutoras, nomeadamente o adutor de Castelo de Bode da 

EPAL, pelo que não irão ocorrer impactes negativos sobre esta infraestrutura. O referido adutor da 

EPAL foi incluído na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como Área Interdita para Implantação 

da Central. 

Conforme referido anteriormente não foram identificadas quaisquer infraestruturas de saneamento 

básico. 

Servidões Militares, Aeronáuticas e Radioelétricas 

As Áreas C2 e C3 encontram-se em terrenos junto à Base Aérea n.º 2, tendo sido emitidos pareceres 

da Força Aérea Portuguesa, declarando a viabilidade para a realização do projeto, condicionada à 
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apresentação do projeto final para emissão de autorização, estando abrangido pelas zonas de servidão 

D “Horizontal Interior” e C “Condordância”. 

Perímetros de Proteção e Captações de Água 

Nas áreas de implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não foram identificadas 

captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público, pelo que não existem 

condicionantes associadas aos respetivos perímetros de proteção. Na Área C1 existem captações de 

água, que foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como Áreas Interditas para 

Implantação da Central, pelo que as infraestruturas do projeto não irão interferir com este tipo de 

infraestrutura. 

Turismo 

Conforme referido anteriormente foi verificada a existência de Empreendimentos Turísticos na região, 

e de acordo com o parecer recebido do Turismo de Portugal (Anexo 4), a área de implantação do 

projeto não interfere com Empreendimentos Turísticos. 

Áreas Sensíveis 

Conforme referido anteriormente e se pode verificar através do Desenho 6 e do capítulo 6.12 do 

património, a Central Fotovoltaica da Cerca não se localiza em Áreas Sensíveis de acordo com a 

definição que consta no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Face ao exposto, considera-se que a implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca e da 

Subestação de Vila Nova da Rainha, não põe em causa os objetivos primordiais dos usos definidos no 

regulamento do PDM da Azambuja e Alenquer, para as classes de espaços identificadas, nem nos 

objetivos gerais estabelecidos nos restantes planos de ordenamento de âmbito nacional e regional 

mencionados no capítulo 6.11, nem existem incompatibilidades com as condicionantes identificadas. 

8.3.11.1.1.3 Análise de Compatibilidade com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 

De acordo com a informação disponibilizada pelos PMDFCI de Alenquer e Azambuja, verifica-se que 

as infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica são compatíveis com as diversas componentes 

que integram as redes de defesa da floresta contra incêndios, salientando-se o facto de que os pontos 

de água existentes foram incluídos na planta de condicionamentos (Desenho 19). 

No que diz respeito a condicionalismos à edificação, de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006: “Fora 

das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito 

alta perigosidade.” 
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Da consulta dos mapas de perigosidade de incêndio florestal do concelho da Azambuja e Alenquer, 

verifica-se que os edifícios das subestações da Central Fotovoltaica da Cerca não se localizam em 

zonas classificadas como perigosidade alta, nem muito alta. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, a área do projeto da Central não coincide com 

a Rede Primária de Gestão de Combustível.  

Relativamente a pontos de água, conforme se pode verificar através da planta de condicionamentos, 

não existem nas áreas de implantação de infraestruturas da Central. 

No que diz respeito às Faixas de Gestão de Combustível não foram identificadas condicionantes à 

implantação do projeto, uma vez que a tipologia existente nas Áreas da Central corresponde à rede 

viária florestal de tipologia com grau de importância hierárquica secundária, não existindo caminhos 

florestais de 1ª ordem, nem conforme acima referido pertencentes à Rede Primária de Gestão de 

Combustível. Na Área C2, encontra-se igualmente assinalada a existência do pequeno aglomerado 

urbano da Bemposta, que não será afetado pelo projeto. Tanto na Área C2 como na Área C3, o projeto 

não irá afetar os caminhos florestais existentes, e na Área C1 os caminhos florestais de 2.ª Ordem 

encontram-se dentro da propriedade privada da Quinta da Cerca, e as zonas de intervenção do projeto 

deixarão de se tratar de áreas florestadas, continuando a restante área envolvente ao projeto a ser 

acessível pelos caminhos existentes na propriedade. 

8.3.11.1.2 Linhas Elétricas 

8.3.11.1.2.1 Análise de Compatibilidade com o PDM 

Apresenta-se de seguida uma análise relativamente aos regulamentos dos PDM identificados na 

caraterização do estado atual do ambiente, tendo em vista a verificação da viabilidade de ocupação 

dos Espaços identificados anteriormente, e as condicionantes que sobre eles recaem. 

REGULAMENTO DO PDM DA AZAMBUJA: 

 ORDENAMENTO 

Para além do regime de uso e alteração do solo associado às classes de espaço acima mencionadas 

que são abrangidas pelas áreas de implantação da Central Fotovoltaica, os apoios das linhas elétricas 

localizam-se igualmente em mais algumas classes de espaço já indicadas no Quadro 80, cujos 

respetivos regimes de uso e alterações do solo se apresentam de seguida, assim como a área ocupada 

pelos apoios das Linhas Elétricas nas classes de espaço do PDM da Azambuja (Quadro 129): 

 L1: 
 Espaços Florestais 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 
 Espaços Agrícolas não Integrados na RAN 
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 Espaços de Indústria Extrativa (Areeiro) 

 L2: 
 Espaços Florestais 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 

 L4: 
 Espaços Florestais 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 

Quadro 129 – Quantificação de área ocupada pelos apoios das Linhas Elétricas nas classes de espaço do 
PDM da Azambuja. 

LINHA 
ELÉTRICA CLASSE DE ESPAÇO DO PDM DE AZAMBUJA ÁREA 

(m2) 
PERCENTAGEM 

(%) 

L1 

Espaços Florestais 535 37 

Espaços agrícolas Integrados na RAN 91 6 

Espaços Agrícolas não Integrados na RAN 51 3 

Espaços de Indústria Extrativa (Areeiro) 19 1 

L2 
Espaços agrícolas Integrados na RAN 59 4 

Espaços Florestais 124 8 

L4 
Espaços Florestais 212 15 

Espaços agrícolas Integrados na RAN 371 25 

TOTAL 1462 100 

Espaços Florestais 

Os Espaços Florestais regem-se pelos artigos 24.º e 25.º, e ainda o artigo 23.º, uma vez que a 

edificação nos espaços florestais deverá respeitar os regimes de uso definidos nos n.ºs 1, 5, 6, 7 e 8 

do artigo 23.º. No capítulo 8.3.11.1.1.1 consta a redação dos referidos artigos. 

Espaços Agrícolas 

O artigo 20.º relativo aos objetivos e usos dos Espaços Agrícolas refere que “Os espaços agrícolas 
têm como objetivo a preservação da estrutura de produção agrícola do coberto vegetal.” 

O Regime de uso e alteração dos solos da RAN é definido no artigo 22.º da seguinte forma: 

1) “Nos espaços agrícolas integrados na RAN, o regime de uso e de alterações do solo é o definido 

nos Decretos-Leis n.º 196/89, de 14 de junho, e 274/92, de 12 de dezembro, no Decreto 

Regulamentar n.º 2/93, de 3 de fevereiro, e na Portaria n.º 202/70, de 21 de abril. 

2) Em eventuais permissões de utilização do solo por parte das entidades competentes, a 

edificabilidade nesta classe de espaço fica sujeita às regras constantes do artigo 23.º”. 
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O Artigo 23.º relativo ao regime de uso e alteração dos solos agrícolas não integrados na RAN, consta 

no capítulo 8.3.11.1.1.1. 

Espaços de Indústria Extrativa 

O n.º 1 do artigo 43.º indica que o “Espaço de Indústria Extrativa que consta da planta de 

ordenamento é o seguinte: Areeiro da Quinta da Queijeira. 

2 – A indústria extrativa rege-se pelos diplomas legais referidos no artigo 16.º do presente 

Regulamento.” 

Relativamente à compatibilidade da instalação das linhas elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca 

com o regulamento do PDM da Azambuja, este PDM é igualmente omisso relativamente à 

especificidade da instalação desta tipologia de projetos. Conforme mencionado para o caso da Central 

Fotovoltaica da Cerca, considera-se que as Linhas Elétricas são igualmente compatíveis com as 

classes de espaço florestais, agrícolas e de exploração de recursos geológicos, sendo também 

necessário obter por parte da Câmara Municipal da Azambuja o parecer favorável à instalação dos 

apoios das linhas elétricas, por deliberação camarária. 

 CONDICIONANTES 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM da Azambuja (Desenho 15) um apoio da Linha 

Elétrica L1 está em zona de “Areeiro”, pelo que será solicitado parecer à Direção Geral de Geologia e 
Energia. 

Nos termos do Regulamento do PDM da Azambuja, as restantes condicionantes identificadas na Planta 

de Condicionantes do PDM e descritas no capítulo 6.11 do EIA, regem-se pela legislação e 

regulamentação própria que as define, pelo que desta forma serão analisadas mais à frente no capítulo 

8.3.11.1.2.2. 

REGULAMENTO DO PDM DE ALENQUER: 

 ORDENAMENTO 

Para além do regime de uso e alteração do solo associado às classes de espaço acima mencionadas 

que são abrangidas pelas áreas de implantação da Central Fotovoltaica, os apoios das linhas elétricas 

localizam-se igualmente em mais algumas classes de espaço já indicadas no Quadro 81, cujos 

respetivos regimes de uso e alterações do solo se apresentam de seguida, assim como a área ocupada 

pelos apoios das Linhas Elétricas nas classes de espaço do PDM de Alenquer (Quadro 130): 

 L2: 
 Espaços Florestais Montados de Sobro 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 

 L3 
 Espaços de Indústrias Extrativas Existentes 
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 Espaços Florestais 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 
 Espaços Florestais Montados de Sobro 
 Base Aérea n.º 2 

 L4 
 Espaços Agrícolas Integrados na RAN 

Quadro 130 – Quantificação de área ocupada pelos apoios das Linhas Elétricas nas classes de espaço do 
PDM de Alenquer. 

LINHA ELÉTRICA CLASSE DE ESPAÇO DO PDM DE ALENQUER ÁREA (M2) PERCENTAGEM (%) 

L2 
Espaços Florestais Montados de Sobro 20 3 

Espaços Agrícolas integrados na RAN 45 6 

L3 

Espaços de Indústrias Extrativas Existentes 10 1 

Espaços Florestais 5 1 

Espaços Florestais Montados de Sobro 15 2 

L4 Espaços Agrícolas integrados na RAN 630 87 

TOTAL 725 100 

Quadro 131 – Área de Classes de Espaço da Planta de Ordenamento do PDM de Alenquer afetada pela 
implantação do troço subterrâneo da Linha Elétrica L3. 

N.º Apoio Classe de espaço 
Área 

Afetada (m2) 

Vala de cabos 

Espaços florestais 448 

Espaços florestais - montado de sobro 1499 

Espaços Agrícolas integrados na RAN 831 

Base aérea n.º 2 315 

 Total 3093 

Espaços Agrícolas 

Artigo42.º 

Composição dos espaços agrícolas 

Os espaços agrícolas são compostos pelas seguintes categorias de espaços: 

a) Espaços agrícolas integrados na RAN – são espaços de maior interesse agrícola do concelho 

e correspondem a todos os espaços integrados na RAN; 

b) Espaços agrícolas a integrar na RAN – são os espaços agrícolas, potencialmente irrigáveis 

pelas barragens previstas no PDAR, que após a realização das barragens serão integrados na 

RAN; 
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c) Espaços agrícolas não integrados na RAN – são os espaços de utilização essencialmente 

agrícola de menor capacidade de uso. 

Artigo 43.º 

Espaços agrícolas integrados na RAN 

1 – Nesta Área o regime de uso e de alteração do solo é o definido nos decretos-Lei n.º 196/89, de 

14de julho, e 274/92, de 12 de dezembro, e no decreto Regulamentar n.º 2/93, de 3 de fevereiro. 

2 – Qualquer forma de utilização do solo com fins não agrícolas nas áreas referidas no número anterior 

terá de ser obrigatoriamente submetida a parecer, nos termos dos Decretos-leis n.ºs 196/89 e 274/92. 

3 – As áreas da RAN, quando desafetadas, passarão a reger-se, para fins de edificabilidade, pelos 

parâmetros constantes do artigo 45.º deste Regulamento 

Artigo 45.º 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 

1 - Nas áreas agrícolas integradas nesta classe será permitida a edificação que respeite as prescrições 

que se seguem, sem prejuízo de outras restrições ou condicionamentos legais: 

1.1- Construção de equipamentos coletivos de interesse público; 

1.2- (Revogado.); 

1.3 - Poderão instalar-se estabelecimentos industriais e armazéns relacionados com espaço a 

classe de espaço onde se inserem, designadamente indústrias agro-pecuárias, agro-alimentares e 

transformadoras de madeira e de cortiça, desde que deem cumprimento à legislação em vigor e 

obedeçam aos seguintes parâmetros: 

a) A localização do estabelecimento industrial se faça em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 35.º deste regulamento; 

b) Volumetria máxima (Iv) parcela: 2,5 m3/m2; 
c) Índice de impermeabilização máxima: 0,25; 
d) Altura máxima das construções: 7m (salvo situações excecionais justificadas pela 

natureza da atividade); 
e) Afastamento mínimo da construção ao prédio contíguo: 15 m; 
f) O empreendimento suportará o custo da construção das infraestruturas; 
g) Será obrigatória a apresentação de projeto de arranjo dos espaços exteriores; 

1.4 - Poderão instalar-se unidades industriais exigentes de grandes áreas e unidades comerciais 

de grande superfície, desde que a sua localização e classe não colidam com as servidões e 

restrições de utilidade pública, deem cumprimento à legislação em vigor e obedeçam às seguintes 

regras: 
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a) Deverão ser objeto de plano de pormenor, a ratificar superiormente; 
b) A área de intervenção do plano de pormenor deverá abranger a totalidade da parcela e 

deverá conter indicações precisas das ações previstas e seu faseamento e apresentar 
arranjo paisagístico do espaço não ocupado com construções; 

c) Os parâmetros urbanísticos a que deverá obedecer o plano de pormenor são os expressos 

no n.º 1.3 do presente artigo. Ressalva-se a volumetria e altura máxima das construções, 

que, eventualmente e em situações excecionais, poderão ser superiores, se justificadas 

pelo plano de pormenor; 

1.5 - Poderá ser autorizada a construção de estabelecimentos de turismo no espaço rural, turismo 

de habitação e turismo de natureza, complementares à atividade agrícola, postos de 

abastecimentos de combustíveis ou outros equipamentos, exteriores aos perímetros urbanos, cuja 

localização estratégica se justifique, desde que deem cumprimento à legislação em vigor e 

obedeçam aos seguintes parâmetros: 

a) Altura máxima das construções: 7m; 

b) Índice de construção máximo: 0,20; 

1.6 - Poderão ser recuperadas e ou ampliadas as construções existentes, desde que justificadas 

pela necessidade de melhoria das condições de habitabilidade: 

a) Construções destinadas a habitação; 

b) Construções suscetíveis de virem a ser utilizadas no âmbito do turismo rural, agro-turismo e 

turismo de habitação; 

c) As construções poderão atingir a superfície de pavimento de 300 m2 poderão ser objeto de 

ampliação até mais 30%, quando devidamente justificada; excecionalmente e perante projeto 

fundamentado, poderá a ampliação ser superior, quando se destine ao turismo rural, agro-

turismo ou turismo de habitação; 

1.7 - Poderá ser autorizada a construção de habitação própria, unifamiliar, obedecendo às 

seguintes condições: 

a) Área mínima do prédio: 40 000 m²; 
b) Índice de construção máximo: 0,04; 
c) Altura máxima: dois pisos: 
d) Afastamentos mínimos do edifício, laterais e de tardoz, às propriedades vizinhas 

adjacentes: 10m; 
e) Afastamento frontal mínimo ao caminho público: 10m; 
f) O proprietário será o responsável pela execução das infraestruturas, sendo obrigatório 

possuir acesso pavimentado e ligação à rede domiciliária de abastecimento de água; 

1.8 - [...] 
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2– A alteração do uso do solo previsto nos números anteriores obedece ainda, cumulativamente, 

aos seguintes condicionamentos: 

a) A salvaguarda dos solos sujeitos a restrições e servidões, nomeadamente da RAN e da 
REN; 

b) A execução, reparação ou ampliação por conta da entidade promotora das infraestruturas 
de acesso, de saneamento e abastecimento de água e energia, sendo obrigatória a ligação 
à rede domiciliária de abastecimento de água; 

c) A aceitação da inexistência, quando for o caso, de infraestruturas viárias em boas 
condições e de equipamentos de abastecimento; 

d) A utilização, com deslocação em transporte próprio, quando necessário, dos equipamentos 
públicos sediados nos aglomerados urbanos; 

e) Os efluentes não poderão ser lançados diretamente nas ligações de água, devendo, 
quando não for possível a ligação à rede pública, ser feito previamente o seu tratamento 
através de fossa séptica e dispositivos complementares, a construir de acordo com as 
normas que a entidade licenciadora estabeleça, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 74/90, de 
17 de março. 

Verifica-se que o regulamento do PDM de Alenquer é igualmente omisso relativamente à especificidade 

da instalação de linhas elétricas, pelo que tal como no que diz respeito à Central Fotovoltaica da Cerca, 

também para a instalação das linhas elétricas no concelho de Alenquer, deverá ser interposto na 

Câmara Municipal de Alenquer um Pedido de Informação Prévia, de modo a que a mesma seja 

analisada por técnicos da Divisão de Urbanismo com competência atribuída na gestão do procedimento 

em processo de obras particulares, e sujeita a deliberação por parte do executivo municipal, e venha a 

ser emitido o reconhecimento de interesse público do Projeto que permite a instalação do mesmo nas 

classes de espaço identificadas. 

 CONDICIONANTES 

Nos termos do Regulamento do PDM de Alenquer, as condicionantes identificadas na Planta de 

Condicionantes do PDM e descritas no capítulo 6.11 do EIA, regem-se pela legislação e 

regulamentação própria que as define, pelo que desta forma serão analisadas de seguida no capítulo 

8.3.11.1.2.2. 

8.3.11.1.2.2 Análise de Compatibilidade com as condicionantes, servidões e restrições de 

Utilidade Pública 

Reserva Ecológica Nacional 

Salienta-se o facto de que as linhas elétricas L1, L2, L3 e L4 apresentam todas elas alguns dos seus 

apoios em REN. 

Conforme referido anteriormente o concelho de Azambuja não apresenta carta de REN com indicação 

das várias tipologias da REN. As tipologias de REN do PDM de Alenquer onde se localizam os apoios 

das Linhas Elétricas são Áreas de Máxima Infiltração e Zonas Ameaçadas pelas Cheias. 
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Às áreas classificadas como REN é aplicado o previsto no Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Neste contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas na REN, este diploma refere (Art.º 

20, n.º 1 e 2) que “nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública 

ou privada que se traduzam em: 

f) Operações de loteamento; 

g) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

h) Vias de comunicação; 

i) Escavações e aterros; 

j) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN.” 

No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objetivos 

mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

c) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

d) Constem do anexo II do presente Decreto-Lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 

As Linhas Elétricas enquadram-se no grupo de projetos da alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, do Anexo II do Decreto-Lei n,º n.º124/2019, de 28 

de agosto, que segundo o artigo 20.º relativo ao regime das áreas integradas em REN, consideram-se 

compatíveis com os objetivos de usos e ações que, cumulativamente, não colocam em causa as 

funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e constam do anexo II, como sujeito a 

comunicação prévia. 

De acordo com o Anexo II do referido diploma legal, as Áreas de Máxima Infiltração e Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias, enquadram-se na obrigatoriedade de comunicação prévia à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional. 

O Projeto enquadra-se numa das situações identificadas no Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 

de dezembro (Usos e ações que carecem de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos termos 

do n.º 5 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, 

de 28 de agosto), para os projetos de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de 
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energia renováveis (instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis 

nos termos do regime legal aplicável), a saber: 

iv) Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar. 

De referir que de acordo com o determinado no Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 

(Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidas n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro), não são exigidos requisitos específicos para os projetos de Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis (instalações de produção de eletricidade a partir 

de fontes de energia renováveis nos termos do regime legal aplicável). 

De acordo com o n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 419/2012, nos casos em que usos e ações constantes 

do anexo II à presente portaria estejam sujeitos a avaliação de impacte ambiental ou a avaliação de 

incidências ambientais, a pronúncia da APA, I.P. nessa sede compreende a emissão do parecer 

obrigatório e vinculativo referido no n.º 1 do presente artigo. 

O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo à 

reduzida expressão espacial das áreas efetivamente ocupadas comparativamente com a totalidade da 

mancha de REN intersectada, não se prevendo que a construção da Linha Elétrica coloque em risco o 

equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a figura da REN. Salienta-se, que no âmbito do EIA 

foram definidas medidas de forma a garantir que as linhas de água existentes não são afetadas (em 

qualidade e em quantidade). 

Considerando cumulativamente que o Projeto não colocará em causa as funções anteriormente 

transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no EIA, considera-se 

que a afetação de áreas integradas na REN, constitui um impacte negativo, direto, de dimensão local, 

permanente, certo, imediato, reversível, significativo (face à dimensão da área afetada) e de magnitude 

reduzida, uma vez que trata-se de um projeto com intervenções muito restritas e localizadas no solo e 

é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais das áreas de REN. 

A REN foi incluída na Planta de Condicionamentos das Linhas Elétricas (Desenho 19) como áreas 

sujeitas a aplicação de legislação específica. 

Reserva Agrícola Nacional 

O regime jurídico da RAN publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), vem introduzir medidas de simplificação 

e agilização dos procedimentos administrativos, revogando o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, e 

adota como metodologia de classificação a aptidão da terra recomendada pela Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 
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Constituem objetivos da RAN (Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março na sua atual redação 

data pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro): 

h) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento 
da atividade agrícola; 

i) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

j) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 

k) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

l) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 
uma sustentabilidade de recursos ás gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 
das gerações anteriores; 

m) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 
da Natureza; 

n) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo”. 

De acordo com o Artigo 21.º do referido diploma legal, são interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 

Segundo o Artigo 22.º do referido diploma legal, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras 

e solos classificados como de menor aptidão. 

A viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, depende da observância das condições previstas no anexo I da Portaria n.º 162/2011, 

de 18 de abril. 

Assim, o Artigo 12.º do Anexo I, da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, refere que “pode ser concedido 

parecer favorável às obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas 

rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transportes e distribuição de 

energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, desde que cumpram, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

d) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 

e) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da 
área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilidade técnica 
e económica; 
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f) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 
obstáculo à livre circulação das águas.” 

O pedido de viabilização de qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, nos termos 

do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), é formalizado através de requerimento dirigido ao presidente da 

Entidade Regional da RAN (EN-RAN) territorialmente competente, acompanhado dos documentos 

identificados no respetivo anexo II e conforme modelo previsto no anexo III da Portaria n.º 162/2011, 

de 18 de abril (retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio). 

Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende 

a pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º 7).  

No entanto, nas áreas de RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do 

desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que não se possam 

realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN (Art.º 25º, n.º 1). 

Todos as linhas elétricas apresentam apoios em áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional 

(Desenho 17 e Quadro 132), pelo que será necessário obter autorização para a colocação de apoios 

em áreas classificadas como RAN.  

Quadro 132 – Quantificação das áreas de apoios das Linhas Elétricas situadas em RAN. 

LINHA ELÉTRICA ÁREA (m2) PERCENTAGEM 
(%) 

L1 45 4 

L2 104 9 

L4 1001 87 

Total 1150 100 

Salienta-se que o troço de linha elétrica subterrânea da linha elétrica L3 irá afetar uma área de 831 m2 

de área classificada como Reserva Agrícola Nacional, não existindo apoios em RAN. Relativamente a 

esta ocupação, salienta-se que, a vala segue junto a um acesso existente, nas extremas das parcelas 

agrícolas, não afetando a área cultivável. 

Relativamente à Linha Elétrica 4 a 400 kV, em que quase todos os apoios encontram-se em áreas 

classificadas como RAN, esclarece-se que toda a região envolvente da subestação onde se localiza o 

ponto de entrega à rede elétrica recetora está classificada como RAN, pelo que neste caso não existem 

no território alternativas que permitam evitar a colocação de apoios em RAN. Tal como se pode 

observar na Figura 127 onde se encontra delimitado a encarnado a RAN na região envolvente do ponto 

de entrega de energia do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, verifica-se que na Linha Elétrica 

L4, apenas o troço inicial não está classificado como RAN, e toda a região envolvente do ponto de 

ligação atribuído pelo governo são áreas classificadas como RAN. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

414 

Salienta-se, no entanto, de que a elaboração do projeto das linhas elétricas teve em consideração que 

a localização dos apoios em áreas de RAN fosse o mais próxima possível de acessos existentes, e das 

extremas das propriedades, de forma a afetar ao mínimo as parcelas agrícolas.  

 
Figura 127 – Enquadramento da Linha Elétrica L4 (no corredor delimitado a roxo) na RAN da região do 

projeto. 

Estas áreas de RAN foram consideradas na planta de condicionamentos (Desenho 19) das Linhas 

Elétricas como áreas sujeitas à aplicação de legislação específica. 

A área ocupada pelos apoios, é pouco significativa quando comparada com a área total de RAN do 

concelho e na área de estudo. Constata-se que está em causa a utilização de uma área de RAN 

diminuta, num município que apresenta grandes manchas de área de RAN. 

Regime Florestal 

A Linha Elétrica L1 atravessa no seu troço inicial a Mata Nacional das Virtudes, entre o apoio 5 e 10. 

Este atravessamento foi minimizado através da aproximação da linha elétrica a um acesso existente, 

com redução da área de afetação acordada com o ICNF. De acordo com o parecer emitido pelo ICNF, 

a solução preferencial seria o traçado alternativo da linha elétrica analisado previamente, que permitia 

acompanhar a “faixa de respeito” já existente associada ao adutor de Castelo de Bode da EPAL. No 
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entanto, não foi possível selecionar esse traçado, uma vez que a EPAL não autorizou essa solução 

devido a razões técnicas de exploração do referido adutor. A Mata Nacional das Virtudes foi incluída 

na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como Área Sujeita a Aplicação de Legislação Específica. 

No que diz respeito ao regime jurídico de proteção de sobreiros, esclarece-se que a construção das 

linhas elétricas L1, L2 e L3 (a L4 não sobrepõem com zonas de sobreiros), não irá obrigar ao abate de 

sobreiros, uma vez que foi possível compatibilizar a localização dos apoios das linhas elétricas de forma 

a garantir a sua preservação. Assim, salienta-se que a definição dos locais dos apoios e dos acessos 

aos mesmos em zonas florestais com sobreiros, teve em consideração garantir que não haja corte de 

exemplares desta espécie. As áreas de montados de sobreiro foram incluídas na Planta de 

Condicionamentos (Desenho 19) em Áreas Sujeitas à Aplicação de Legislação Específica. 

Áreas Percorridas Por Incêndios 

Os locais de implantação dos apoios das Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca não foram 

percorridos por incêndios nos últimos 10 anos, pelo que não existem interdições ao projeto 

relativamente a este aspeto. 

Rede Rodoviária 

Os projetos das linhas elétricas foram desenvolvidos pela EDP seguindo os aspetos técnicos 

regulamentares e/ou normativos habitualmente adotados, incluindo o Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão, pelo que os vários atravessamentos garantem as distâncias/servidões 

necessárias às estradas. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) 

como Área Interdita para Instalação dos Apoios da Linha. 

Rede Ferroviária 

As linhas elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca não interferem com servidão ferroviária. 

Gasoduto 

Os projetos das linhas elétricas foram desenvolvidos pela EDP seguindo os aspetos técnicos 

regulamentares e/ou normativos habitualmente adotados, incluindo o Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão, pelo que os vários atravessamentos garantem as distâncias/servidões 

necessárias a gasodutos. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) 

como Área Interdita para Instalação dos Apoios da Linha. 

Rede Elétrica 

Os projetos das linhas elétricas foram desenvolvidos pela EDP seguindo os aspetos técnicos 

regulamentares e/ou normativos habitualmente adotados, incluindo o Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão, pelo que os vários atravessamentos garantem as distâncias/servidões 
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necessárias a linhas elétricas. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) como Área Interdita para Instalação dos Apoios da Linha. 

Domínio Hídrico 

Na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) das Linhas Elétricas, foram incluídas faixas com a 

largura de 10 m a partir do leito, ao longo das margens das linhas de água, associadas à servidão do 

Domínio Hídrico, numa categoria de Áreas Apenas com Intervenções Estritamente Necessárias. Os 

apoios das Linhas Elétricas não interferem com o Domínio Hídrico. 

O presente EIA define medidas de minimização que determinam que as intervenções a efetuar se 

restrinjam ao estritamente necessário, assim como um outro conjunto de medidas de minimização com 

o objetivo de garantir que não só as linhas de água não são obstruídas como procedimentos para que 

as intervenções a efetuar diminuam a probabilidade de assoreamento e afetação da qualidade da água. 

Servidões de Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico 

Os projetos das linhas elétricas foram desenvolvidos pela EDP seguindo os aspetos técnicos 

regulamentares e/ou normativos habitualmente adotados, incluindo o Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão, pelo que os vários atravessamentos garantem as distâncias/servidões 

necessárias a condutas adutoras. A referida servidão foi incluída na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) como Área Interdita para Instalação dos Apoios da Linha. 

Relativamente especificamente ao adutor de Castelo de Bode da EPAL, de acordo com o parecer da 

EPAL, por razões técnicas associadas à exploração do referido adutor, a Linha Elétrica L1 não 

acompanhou no seu troço inicial o traçado do adutor, pelo que não irão ocorrer impactes negativos 

sobre esta infraestrutura. O referido adutor da EPAL foi incluído na Planta de Condicionamentos 

(Desenho 19) como Área Interdita para Implantação dos Apoios da Linha. 

Conforme referido anteriormente não foram identificadas quaisquer infraestruturas de saneamento 

básico nas zonas de intervenção do projeto. 

Servidões Militares, Aeronáuticas e Radioelétricas 

Os projetos das linhas elétricas foram desenvolvidos pela EDP seguindo os aspetos técnicos 

necessários para garantir a compatibilidade com a Servidão Militar e Aeronáutica relativa à existência 

da Base Aérea n.º 2 no concelho de Alenquer. A referida servidão foi incluída na Planta de 

Condicionamentos (Desenho 19) como Área Sujeita a Aplicação de Legislação Específica. 

Perímetros de Proteção e Captações de Água 

Os Apoios n.º 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 da L4 situam-se na zona de proteção alargada de 

captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 
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De acordo com o Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, “na zona de proteção 

alargada são interditas as seguintes atividades e instalações: 

a) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos e de outras substâncias perigosas; 

b) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos; 

c) Canalizações de produtos tóxicos; 

d) Refinarias e indústrias químicas; 

e) Lixeiras e aterros sanitários.” 

Face ao exposto não se prevê incompatibilidade da instalação dos apoios da linha elétrica na área de 

proteção alargada de captações de águas subterrâneas. Os perímetros de proteção alargada de 

captações de água, foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Desenho 19) como Áreas Sujeitas 

a Aplicação de Legislação Específica. 

Turismo 

Conforme referido anteriormente foi verificada a existência de Empreendimentos Turísticos na região, 

e de acordo com o parecer recebido do Turismo de Portugal (Anexo 4), os traçados das Linhas elétricas 

não interferem com Empreendimentos Turísticos. 

Áreas Sensíveis 

Conforme referido anteriormente e se pode verificar através do Desenho 6 e do capítulo 6.12 do 

património, as Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca não se localizam em Áreas Sensíveis 

de acordo com a definição que consta no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Face ao exposto, considera-se que as Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca, não põem em 

causa os objetivos primordiais dos usos definidos no regulamento do PDM da Azambuja e Alenquer, 

para as classes de espaços identificadas, nem nos objetivos gerais estabelecidos nos restantes planos 

de ordenamento de âmbito nacional e regional mencionados no capítulo 6.11, nem existem 

incompatibilidades com as condicionantes identificadas. 

8.3.11.1.2.3 Análise de Compatibilidade com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 

De acordo com a informação disponibilizada pelos PMDFCI de Alenquer e Azambuja, verifica-se as 

Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca são compatíveis com as diversas componentes que 

integram as redes de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente no que diz respeito a pontos 

de água, existe um ponto de água misto junto à Linha Elétrica L2, tendo o respetivo projeto de execução 

garantido a distância necessária de segurança (raio de proteção de 100 m) para acesso a meios aéreos 
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de combate a incêndios, Salienta-se o facto de que os pontos de água existentes foram incluídos na 

planta de condicionamentos (Desenho 19), como áreas sujeitas a aplicação de legislação específica. 

No que diz respeito a condicionalismos à edificação, de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006: “Fora 

das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito 

alta perigosidade.” O mencionado condicionalismo não se aplica ao caso dos projetos de linhas 

elétricas. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, as Linhas elétricas não coincidem com a Rede 

Primária de Gestão de Combustível.  

No que diz respeito às Faixas de Gestão de Combustível não foram identificadas condicionantes à 

implantação das Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca. 

8.3.11.2 Fase de exploração 

8.3.11.2.1 Central Fotovoltaica 

Considerando que nesta fase já se procedeu à eventual desafetação das áreas necessárias para a 

construção do projeto, e que não haverá afetação de outras áreas durante a fase de exploração, não 

se preveem impactes negativos adicionais nesta fase. 

Em termos de ordenamento do território, na fase de exploração o principal impacte é a presença do 

projeto em zona classificada como REN, mantendo-se o impacte já identificado na fase de construção 

e apresentando-se a quantificação de áreas afetadas pela Central. Refere-se que no caso específico 

da Subestação de Vila Nova da Rainha, esta infraestrutura não se encontra em área de REN. De referir, 

no entanto, que após a execução das obras, e uma vez que se trata de um projeto com infraestruturas 

muito localizadas, os riscos e valores naturais que levaram à classificação da zona como REN, estão 

salvaguardados, considerando-se o cumprimento das medidas de minimização indicadas no presente 

EIA. 

Apresenta-se no Quadro 133 a quantificação da afetação de áreas classificadas como REN. Salienta-

se que em relação às áreas afetadas pela implantação dos painéis estamos a contabilizar a área global 

onde os painéis serão implementados, sendo que a real afetação do solo é muito menor já que os 

painéis estão instalados em estruturas de suporte que são suportadas por estacas cravados no solo e 

que ocupam uma área muito pequena. 
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Quadro 133 – Quantificação de afetação de áreas de REN. 

CONCELHO INFRAESTRUTURA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
ÁREA 

(HA) 

Azambuja 
C1 REN (*) 44,1 

Subestação Cerca REN (*) 0,2 

Alenquer 

C2 Áreas de Máxima Infiltração 0,1 

C3 (**) (**) 

Subestação Paúl da 
Ota 

(**) (**) 

Subestação Vila 
Nova da Rainha (**) (**) 

Nota: (*) Concelho de Azambuja não possui Carta com Tipologias da REN. 

(**) A implantação das referidas estruturas não afeta áreas classificadas como REN.   

8.3.11.2.2 Linhas Elétricas 

No caso das linhas elétricas aplica-se igualmente o referido na fase de exploração para a Central 

Fotovoltaica. 

Apresenta-se no Quadro 134 a quantificação da afetação de áreas classificadas como REN pelos 

apoios das Linhas Elétricas. 

Quadro 134 – Quantificação de afetação de áreas de REN. 

CONCELHO INFRAESTRUTURA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
ÁREA 

(m2) 

PERCENTAGEM 

(%) 

Azambuja 

L1 REN (*) 226,6 16,7 

L2 REN (*) 59,0 4,3 

L4 REN (*) 371,9 27,4 

Alenquer 

L2 Áreas de máxima infiltração+Zonas Ameaçadas 
pelas Cheias 44,8 3,3 

L3 

Áreas de máxima infiltração+Zonas Ameaçadas 
pelas Cheias 18,6 1,4 

Áreas de máxima infiltração 4,0 0,3 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 4,6 0,3 

L4 Áreas de máxima infiltração+Zonas Ameaçadas 
pelas Cheias 629,4 46,3 

TOTAL 1358,9 100 

Nota: (*) Concelho de Azambuja não possui Carta com Tipologias da REN. 

8.3.12 Impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnológico 

A Situação de Referência do fator Património Cultural foi atualizada com base em pesquisa documental 

e trabalho de campo, tendo-se registado 66 ocorrências patrimoniais, localizando-se 16 ocorrências na 

AI e 50 ocorrências na ZE. 
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Contudo, apenas se reconhecem impactes nas ocorrências localizadas na AI direta e indireta do Projeto 

em que há sobreposição e/ou aproximação por parte de componentes que o constituem. 

Para as 50 ocorrências localizadas na ZE (Oc. 1 a 14, 22 a 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 58 a 64) não se 

identificaram impactes. 

A Oc. 21 corresponde ao Aqueduto de Castelo do Bode, que atravessa de Este para Oeste toda a AI 

do Projeto. Todavia, não se identificaram impactes sobre esta ocorrência uma vez que se encontra ao 

longo de uma faixa vedada lateralmente, pertencente à EPAL, onde não é permitida a construção. 

Consideram-se passíveis de gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre as ocorrências de 

interesse cultural, as ações de preparação do terreno e de construção do projeto, como desmatações, 

mobilizações de solo, escavações de valas e fundações e circulação de máquinas. 

A caracterização de incidências teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural 

(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de 

incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor 

cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. 

No Quadro 41 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas 

na Situação de Referência. 

Quadro 135 - Avaliação de impactes do fator Património Cultural 

Ocorrências 

Inserção no projeto 
 
AI = Área de influência 
(direta + indireta) do 
Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projeto. 

Caracterização de incidências 
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: incidências não identificadas (N) ou indeterminados (I).  
(? = incerteza na atribuição) 

 
 

AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

 

46, 51, 54 AI  

C  I -    B   P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 
 

45 AI  

C D I -    B  S   P   C  I  

E                  N 

D                  N 
 

50 AI  

C D  -  ? ? ? ? ? ?  P  P   I  

E                  N 

D                  N 
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48, 57 AI  

C  I -  ? ? ? ? ? ?  P PP    I  

E                  N 

D                  N 
 

 
AI ZE Fase 

In Ti Ma Sg Du Pr Re I
N
I D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

 

47 AI  

C  I -    B  S   P PP    I  

E                  N 

D                  N 
 

20, 66 AI  

C  I -    B   P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 
 

43, 55, 56 AI  

C                  N 

E                  N 

D                  N 
 

41 AI  

C                I 

E                  N 

D                  N 
 

21, 49, 65 AI  

C                N 

E                  N 

D                  N 
 

1 a 14, 22 a 39, 40, 42, 44, 52, 53, 
58 a 64 

 ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 
 

Conforme referido no capitulo da descrição do Estado Atual do Ambiente em novembro de 2020 foi 

efetuada uma nova prospeção de todos os corredores das 4 linhas elétricas, já que anteriormente houve 

dificuldades no acesso a alguns dos locais de implantação das linhas elétricas e devido à alteração do 

traçado da linha elétrica L3 e dos apoios 12 a 15 da linha L4. Os resultados foram incluídos no Anexo 3 

e enviados para a DGPC. A nova prospeção implicou a alteração/complemento do Quadro 135 que se 

apresenta no Quadro 136. 
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Quadro 136 - Avaliação de impactes do fator Património Cultural após prospeção realizada em novembro 
de 2020. 

Ocorrências 

Inserção no projeto 

 

AI = Área de influência 

(direta + indireta) do 

Projeto; 

ZE = Zona de 

Enquadramento do 

Projeto. 

Caracterização de incidências 

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 

Incidência (In): indireto (I), direto (D); 

Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 

Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 

Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 

significativo (P); 

Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 

Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 

Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 

INI: incidências não identificadas (N) ou indeterminadas (I).  

(? = incerteza na atribuição) 

 
 

AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

 

66 AI  

C D  -    B   P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 
 

67, 69 e 70 AI  

C  I -    B   P  P P
P 

   I  

E                  N 

D                  N 
 

71 AI  

C D  -  Indetermi
nada 

Indetermi
nada  P   C  I  

E                  N 

D                  N 
 

13, 20, 21, 41, 68 e 72 AI ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 

 

8.3.12.1 Fase de construção 

8.3.12.1.1 Central Fotovoltaica 

As ações de construção do Projeto no que concerne à desmatação e escavação poderão ter incidências 

diretas, negativas, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo denso coberto vegetal 

ou no subsolo. Esse impacte deve qualificar-se, de modo prudente, como indeterminado. 

- As Oc. 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 localizam-se na Área C1 do Projeto.  
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Sobre a Oc. 49 não se identificaram impactes por se encontrar distante dos elementos a construir no 

âmbito do Projeto. 

A Oc. 45 é formada por uma cerca em alvenaria de pedra e argamassa construída em época medieval-

moderna, que circunda toda a Quinta da Cerca. Encontra-se prevista a demolição de um troço da cerca 

para construção de um novo portão de acesso, pelo que o Projeto terá certamente um impacte direto e 

negativo, significativo, de baixa magnitude e permanente. De igual modo poderão ocorrer impactes 

indiretos negativos, de baixa magnitude e significativos, devido à proximidade com a área de construção 

do Projeto, causados pela circulação de máquinas e homens afetos à obra, assim como pelos 

melhoramentos de acessos e eventuais depósitos de terras sobrantes. 

As Oc. 46 e 51 são construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo. Ainda que não se encontre 

prevista a sua afetação, dada a distância aos elementos do Projeto é pouco provável que ocorram 

impactes indiretos e negativos, de baixa magnitude e pouco significativos, causados pela circulação de 

máquinas e homens afetos à obra, assim como pelos melhoramentos de acessos e eventuais depósitos 

de terras sobrantes. 

A Oc. 47 corresponde a fornos, com casa de apoio e barreiro na envolvente, onde considera-se que é 

pouco provável que ocorram impactes indiretos negativos, de baixa magnitude, mas significativos, 

causados pela circulação de máquinas e homens afetos à obra. 

A Oc. 48 localiza-se junto a um acesso que não está prevista a sua reabilitação, e a construção de 

painéis fotovoltaicos apenas irá ocorrer do lado oposto do caminho relativamente à localização da 

ocorrência. Assim, considera-se que apesar de pouco provável poderão eventualmente ocorrer 

impactes indiretos e negativos, com magnitude e significância indeterminada. 

A Oc. 50 poderá corresponder a um falso sítio arqueológico, provocado pela deposição de areias 

trazidas de outros locais para arranjos nos caminhos onde se identificou a dispersão de materiais. 

Todavia, esta situação não se encontra esclarecida. Os caminhos em questão deverão ser submetidos 

a melhoramentos e contiguamente a estes encontra-se prevista a construção de painéis fotovoltaicos, 

pelo que é provável que ocorram impactes diretos e negativos sobre a ocorrência, ainda que a 

magnitude e significância sejam indeterminadas. 

- A Oc. 65 localiza-se na Área C2 do Projeto. 

Tratando-se de um achado isolado localizado num caminho, não se identificaram impactes. 

- As Oc. 43, 54, 55, 56 e 57 localizam-se na Área C3 do Projeto. 

Sobre as Oc. 43, 55 e 56 não se identificaram impactes por se encontrarem distantes dos elementos a 

construir no âmbito do Projeto. 

A Oc. 54 é constituída por duas estruturas relacionadas com a exploração hortícola, cujo valor 

patrimonial é baixo. Ainda que não se encontre prevista a sua afetação, dada a distância aos elementos 
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do Projeto é pouco provável que ocorram impactes indiretos e negativos, de baixa magnitude e pouco 

significativos. 

8.3.12.1.2 Linhas Elétricas 

No quadro que se segue apresenta-se a distância das ocorrências aos apoios mais próximos das linhas 

elétricas de forma a enquadrar os impactes decorrente da instalação dos apoios. 

Quadro 137 – Distância das ocorrências patrimoniais aos apoios mais próximos. 

Linhas Elétrica N.º da 
Ocorrência 

N.º do Apoio mais próximo 
da Linha elétrica 

Distância 
aproximada (m) 

L1 

13 32 135 

13 Acesso a construir ao Apoio 
32 

95 

27 31 500 

47 2 85 

48 4 407 

67 40 55 

68 40 114 

68 Acesso a construir ao Apoio 
40 106 

71 47 Indeterminada* 

72 Acesso a reabilitar ao Apoio 
17 

100 

L2 
42 18 180 

70 3 35 

L3 

56 2 405 

64 1 381 

66 Cabo enterrado atravessa  

69 Cabo enterrado 40 

L4 

7 15 360 

9 15 350 

15 13 250 

12 6 185 

* Prevê-se a escavação do local de implantação do apoio de forma a determinar a  eventual 

interferência. 

As ações de construção do Projeto no que concerne à desmatação e escavação poderão ter incidências 

diretas, negativas, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo denso coberto vegetal 

ou no subsolo. Esse impacte deve qualificar-se, de modo prudente, como indeterminado. 

A Oc. 20 é sobreposta pelas Linhas Elétricas L2 e L4. Os trabalhos de construção associados às Linhas 

Elétricas aéreas apenas terão impacte no solo nos locais de construção dos apoios. Deste modo, é 

pouco provável que ocorram impactes indiretos negativos, de baixa magnitude e pouco significativos, 

causados pela circulação de máquinas e homens afetos à obra. 
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As Oc. 67, 69 e 70 são construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo. Ainda que não se 

encontre prevista a sua afetação, dada a distância aos elementos do Projeto é pouco provável que 

ocorram impactes indiretos e negativos, de baixa magnitude e pouco significativos, causados pela 

circulação de máquinas e homens afetos à obra, assim como pelos melhoramentos de acessos. 

A Oc. 71 corresponde a um sítio arqueológico que abrange um planalto sobre o vale do rio Tejo. 

Encontrando-se no local prevista a construção de um apoio e melhoramentos no acesso existente, é 

certo que irão ocorrer impactes diretos e negativos, sendo a magnitude e significância indeterminada. 

A Oc. 66 é sobreposta pela LE3. Os trabalhos de construção associados à LE terão impacte no solo 

nos locais de construção dos apoios e na travessia do troço subterrâneo. Ainda que na construção de 

apoios seja pouco provável que ocorram impactes indiretos negativos, de baixa magnitude e pouco 

significativos, causados pela circulação de máquinas e homens afetos à obra, no caso do troço 

subterrâneo irão certamente ocorrer impactes diretos de baixa magnitude e pouco significativos. 

8.3.12.2 Fase de exploração 

8.3.12.2.1 Central Fotovoltaica 

Os impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das 

infraestruturas do projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliados a partir dos 

resultados obtidos com a implementação das medidas de minimização propostas para a fase 

construção. 

8.3.12.2.2 Linhas Elétricas 

Não foram identificados impactes negativos durante esta fase. 

8.4 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

A ação de desativação da Central Fotovoltaica da Cerca ao fim da sua vida útil, tal como no caso das 

linhas elétricas, com remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística nas 

áreas intervencionadas, irá gerar um impacte positivo a nível dos solos, que, no entanto, devido à sua 

reduzida dimensão no contexto envolvente, é de magnitude reduzida. 

De facto, após a remoção de todas as infraestruturas constituintes da central, a zona intervencionada 

irá naturalmente recuperar as suas caraterísticas originais, permitindo que a curto prazo o terreno que 

previamente se encontrava ocupado pelo projeto fique disponível para outras utilizações. 

Em termos faunísticos considera-se que, durante a desativação do projeto, o maior impacte será 

causado pela remoção das infraestruturas do projeto, que, em termos práticos, resultará na 
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desmontagem das infraestruturas. Admite-se que, neste caso, os impactes serão idênticos aos 

considerados para a fase de construção. 

8.5 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

8.5.1 Outras Centrais Fotovoltaicas 

Considerando que impactes cumulativos são “impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou 
irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas coletivamente 

significativas que se acumulam no espaço e tempo” (Canter L., 1999), pretende-se, por conseguinte, 

identificar, caraterizar e avaliar os impactes que se preveem que venham a ser gerados pela 

implementação da Central Fotovoltaica da Cerca, cumulativamente com outros projetos ou atividades, 

existentes ou previstos na mesma área geográfica, isto é, impactes determinados ou induzidos pelo 

Projeto que se irão adicionar a perturbações já existentes ou previstas sobre qualquer dos fatores 

ambientais considerados. 

É importante distinguir entre os fatores ambientais que, pela presença de projetos semelhantes (ou 

outros projetos cuja existência e exploração possam contribuir, cumulativamente, para os impactes) em 

áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, por serem espacialmente muito 

localizados, não sofrem amplificações do seu significado, mesmo na presença de outros projetos 

próximos. 

No Desenho 33 apresentam-se os projetos existentes na envolvente da área de implantação do projeto 

da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Assim, e no caso presente, considera-se que descritores como os solos, a geologia/hidrogeologia, o 

património, os recursos hídricos e o clima não justificam a análise do ponto de vista dos impactes 

cumulativos. Efetivamente, são espacialmente confinados à área de intervenção e a existência de 

impactes motivados por empreendimentos semelhantes nas áreas contíguas não contribui para o 

aumento do significado do impacte. 

Já ao nível de descritores como a paisagem, ou a ecologia, dado que se tem conhecimento da 

existência da pretensão de vários projetos fotovoltaicos na envolvente das áreas previstas para a 

implantação do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca considera-se a existência de impactes 

cumulativos. É, portanto, sobre esses fatores que incide a análise que se segue, a qual toma como 

referência os mesmos limites espaciais considerados como delimitação da área de estudo dos 

respetivos descritores. 

Assim, sendo, à data de realização do presente Relatório Síntese temos conhecimento da existência 

de uma Central Solar Fotovoltaica da Triana já licenciada (data da licença 2019/03/07), anexa à área 

de implantação do presente projeto e a pretensão de instalação de mais duas centrais fotovoltaicas 

(Figura 128). 
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Figura 128 – Centrais Fotovoltaicas previstas instalar na envolvente da Central Fotovoltaica da Cerca. 

As Centrais Fotovoltaicas são uma intervenção nova na paisagem do caso de estudo, pelo que a sua 

presença tem um impacte significativo de transformação da paisagem, sempre que observável. Os 

impactes decorrentes da construção das Centrais Fotovoltaicas são considerados significativos 

trazendo uma alteração relevante na paisagem, sendo observáveis por vários dos pontos notáveis 

estudados. 

Caso as obras de construção de duas ou mais Centrais Fotovoltaicas ocorra em simultâneo, prevê-se 

um aumento de circulação de máquinas e pessoas afetas à construção das centrais, principalmente na 

EM522 o que poderá aumentar a incomodidade das populações residentes da referida estrada, 

podendo causar um impacte cumulativo negativo, de magnitude média e pouco significativo, sendo que 

no caso da Central da Cerca, as estimativas associadas dizem respeito apenas às Áreas C2 e C3, uma 

vez que a distância da Área C1 aos restantes projetos, não corresponde a um impacte direto em termos 

cumulativos no que diz respeito à incomodidade para as populações associada ao atravessamento de 

vias rodoviárias. Salienta-se que, conforme referido no presente Relatório Síntese a EN3 (onde se 
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prevê a circulação dos veículos afetos à obra de construção dos vários projetos) apresenta atualmente 

um elevado tráfego rodoviário de pesados, pelo que a obra de construção ainda que represente um 

aumento, não será no contexto existente um aumento marcadamente percetível pela população local. 

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 inter-

espécies. 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. 

Considerando a construção das três Centrais Fotovoltaicas em modo síncrono, o impacte durante a 

fase de construção será apenas dependente da altura do ano em que decorrerão as obras, tendo o 

impacte uma magnitude superior durante as fases de reprodução e de nidificação da maioria das 

espécies (que corresponde ao período primaveril e estival inicial). 

Estes impactes são apenas descritos para o grupo da fauna, visto que conforme referido anteriormente, 

se considera que as comunidades florísticas não serão afetadas por outro tipo de projeto na envolvente. 

Conforme referido no presente Relatório Síntese a tipologia de projeto em causa, não acarreta riscos 

para a Saúde Pública. 

A um nível global, este Projeto contribuirá, como outros do mesmo género, para um efeito indiretamente 

positivo sobre o clima e qualidade do ar, logo sobre a saúde humana, reduzindo progressivamente a 

necessidade ao nível nacional de recorrer continuamente à queima de combustíveis fósseis para a 

produção de eletricidade, e contribuindo para uma aproximação do cumprimento dos objetivos 

delineados nos Protocolos da Convenção sobre Poluição Atmosférica de Longo Alcance e Protocolo 

de Quioto relativamente à emissão de Gases de Efeito de Estufa, prevendo-se que este impacte seja 

de magnitude média e significativo. 

8.5.2 Outras Linhas Elétricas 

As linhas elétricas (L1, L2, L3 e L4) irão aumentar a ligeiramente a densidade de linhas elétricas 

existente na paisagem atual, que, como se pode ver na figura seguinte, já é significativa. Os Parques 

Fotovoltaicos são uma intervenção nova na paisagem do caso de estudo, pelo que a sua presença tem 

um impacte significativo de transformação da paisagem, sempre que observável. Resultado de um 

esforço de conciliação de traçados entre 3 promotores, a L4 é agora uma linha parcialmente comum a 

3 Centrais Fotovoltaicas, o que tem de ser ponderado e considerado nos impactes da solução 

encontrada e não apenas nos impactes cumulativos (que passam a ser nulos no troço comum).  

É importante enquadrar o Projeto no território em que se insere, para se visualizar verdadeiramente 

este efeito. De facto, estamos numa zona já humanizada e artificializada, onde se concentram 

aglomerados urbanos, mas essencialmente muita indústria, consumidora de energia em larga escala, 
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que ocupam vastas zonas com edificação industrial, assim como indústria extrativa, não esquecendo 

que estamos também nas imediações da central termoelétrica do Carregado. Fazem igualmente já 

parte do território a rede viária, ferroviária e as linhas elétricas. A Figura 129 representa as linhas 

elétricas atualmente existentes. 

 
Figura 129 – Linhas elétricas existentes e sua atual densidade (áreas mais escuras, maior densidade de 

linhas; áreas mais claras, menor densidade). 

Os impactes resultantes das várias linhas elétricas repercutem-se na paisagem, ao nível da intrusão 

visual dos elementos e das alterações da qualidade cénica da mesma, principalmente em zonas 

visualmente expostas.  

A implantação das novas linhas elétricas irá acentuar ligeiramente a dominância da presença física 

destas estruturas na paisagem. Desta forma, os impactes são considerados pouco significativos não 

trazendo uma alteração relevante na paisagem. Os impactes decorrentes da construção das Centrais 

Fotovoltaicas são considerados significativos trazendo uma alteração relevante na paisagem, apesar 

de pouco observável pelos pontos notáveis estudados. 
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Conforme referido anteriormente já se encontra licenciada uma Central Fotovoltaica na envolvente do 

presente projeto, sendo que a energia produzida nessa central irá ser escoada para Norte pelo que a 

linha elétrica não terá a mesma direção da linha elétrica do presente estudo que irá ligar-se a sul no 

Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo a 4000 kV. 

Os projetos das Centrais Fotovoltaicas da Iberdrola e do Carregado partilham o mesmo ponto de 

interligação e a mesma tensão (220 kV), pelo que existe possibilidade de partilhar a linha elétrica no 

troço final de ambas as linhas elétricas. Conforme referido, resultado de um esforço de conciliação de 

traçados entre 3 promotores, a L4 é agora uma linha parcialmente comum a 3 Centrais Fotovoltaicas. 

Face ao exposto, considera-se o impacte gerado sobre a componente paisagem é negativo, direto, 

imediato, de magnitude reduzida, irreversível (enquanto as linhas elétricas não forem desativadas), 

certo, minimizável e pouco significativo. 

Salienta-se por último que, quer a subestação do Carregado, quer o Posto de Corte e Seccionamento 

do Ribatejo, se encontram rodeados de áreas classificadas como RAN, pelo que não será possível 

evitar que qualquer uma das linhas que se tenha que ligar às referidas infraestruturas coloquem parte 

dos seus apoios em áreas classificadas como RAN. Considera-se que o impacte cumulativo, resultante 

da ocupação de áreas classificadas como RAN pelos apoios das linhas elétricas como negativo, certo, 

de magnitude reduzida (face à dimensão das áreas classificada como RAN e à área efetiva ocupada) 

e significativo. 

9 RISCOS – AMBIENTE E SAÚDE HUMANA 

9.1 IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO AMBIENTAL 

Os riscos podem ser agrupados em 3 grupos (Fonte: Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2019): 

 Riscos Naturais, os que resultam do funcionamento dos sistemas naturais (e.g., nevões, ondas 

de calor, ondas de frio, ventos fortes, secas, cheias e inundações, sismos, movimentos de massa 

em vertentes, etc.); 

 Riscos Tecnológicos, os que resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, 

decorrentes da atividade humana (e.g., cheias e inundações por rutura de barragens, acidentes 

no transporte de mercadorias perigosas, emergências radiológicas); 

 Riscos Mistos, os que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com 

o funcionamento dos sistemas naturais (e.g., incêndios florestais). 

Qualquer ação, atividade ou projeto tem um risco associado, seja para a população, seja para o meio 

ambiente, sendo que qualquer risco é função, essencialmente, de dois fatores: 
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 Gravidade que se relaciona, por um lado, com os potenciais efeitos negativos, perigosidade 

inerente (propriedade intrínseca) à substância ou ação em causa e, por outro, à exposição ao 

perigo existente; 

 Probabilidade que traduz a maior ou menor possibilidade de vir a ocorrer efetivamente uma 

situação de acidente. 

Da combinação dos dois fatores referidos resulta o Risco, o qual corresponde ao potencial de 

ocorrência de efeitos negativos, de determinada gravidade, sobre a população ou o ambiente. 

A metodologia de Avaliação do Risco Ambiental utilizada foi a seguinte: 

 Identificação das diversas fontes de risco potencial existentes na área em estudo, bem como as 

associadas às ações do próprio projeto;  

 Avaliação qualitativa das potenciais consequências, tomando em consideração as medidas de 

minimização do risco já contempladas no projeto, ou que o deverão ser (numa perspetiva 

preventiva de ocorrência de acidentes). 

9.2 RISCOS AMBIENTAIS SOBRE O PROJETO 

No que diz respeito a riscos do ambiente sobre o projeto, apresenta-se de seguida no Quadro 138 a 

classe de suscetibilidade em termos de localização do projeto a perigos de génese natural, tecnológica 

ou mista, efetuada com base no enquadramento do mesmo relativamente aos riscos identificados no 

documento de Avaliação Nacional de Risco (1ª Atualização – Julho de 2019). 

Quadro 138 – Suscetibilidade da região do projeto a riscos. 

  DESIGNAÇÃO / LOCAL Classe de 
Suscetibilidade 

RISCOS 
NATURAIS 

Meteorologia 
adversa 

Nevões Nula ou Residual 

Ondas de calor 

C2 e C3 e parte dos 
corredores de LE Moderada 

C1 e parte dos 
corredores de LE Elevada 

Vagas de frio Reduzida 

Ventos Fortes Reduzida 

Hidrologia 

Secas Moderada 

Cheias e 
inundações 

Área da CF e parte dos 
corredores de LE Nula ou Residual 

Corredores de LE 

Nula ou 
Residual Moderada 

Reduzida Elevada 

Inundações e galgamentos costeiros Nula ou Residual 

Sismos Elevada 
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  DESIGNAÇÃO / LOCAL Classe de 
Suscetibilidade 

Geodinâmica 
interna Tsunamis 

Área da CF Nula ou 
Residual Moderada 

Corredores da LE e C1 
(limite da zona sul) 

Moderada Elevada 

Geodinâmica 
externa 

Movimentos de massa em vertentes Nula ou Residual 

Erosão costeira - Recuo e instabilidade de 
arribas Nula ou Residual 

Erosão costeira - Destruição de praias e 
sistemas dunares 

Nula ou Residual 

RISCOS 
TECNOLÓGICOS 

(decorrentes do 
meio e atividades 
atuais 

Acidentes 
graves de 
transporte 

Acidentes 
rodoviários 

Área da CF Nula ou Residual 

Corredor da linha que 
sai da área da C2 Elevada 

Acidentes 
ferroviários 

Área da CF Nula ou Residual 

Corredor da LE Nula ou Residual 

Acidentes fluviais/ marítimos Nula 

Acidentes aéreos 
C1 e C2, e 
Corredores da LE Reduzida Moderada 

C3 Reduzida 

Acidentes no transporte terrestre de 
mercadorias perigosas Elevada 

Infraestruturas 

Acidentes em 
infraestruturas fixas 
de transportes de 
mercadorias 
perigosas 

Corredores da LE Nula 

C1, C2 e C3 e 
Corredores da LE Reduzida 

Incêndios urbanos Nula 

Incêndios em centros históricos Nula 

Colapso de 
túneis, pontes e 
infraestruturas 

Área da CF Nula 

Pontualmente na 
Área da LE Elevada 

Rutura de barragens Nula 

Atividade 
industrial e 
comercial 

Acidentes em 
instalações fixas com 
substâncias perigosas 

Área da CF.  Nula Moderada 

Área da LE Nula Elevada 

Colapso de edifícios 
com elevada 
concentração 
populacional 

Área da CF Nula 

Área da LE Nula Moderada 

Emergências radiológicas Moderada 

RISCOS MISTOS Relacionados 
com a atmosfera  Incêndios florestais Baixa Média 

De acordo com os dados constantes no Quadro 138 verifica-se que o projeto localiza-se na maior parte 

dos casos em zonas de classe de suscetibilidade nula. 
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Verifica-se, no entanto, que o local de implantação do projeto tem fundamentalmente uma 

suscetibilidade elevada aos sismos, e parcialmente igualmente a ondas de calor, cheias e inundações. 

Conforme referido anteriormente a área de implantação do projeto situa-se na região abrangida pela 

designada Zona de Falha do Vale Inferior do Tejo, que tem o potencial de gerar os sismos regionais e 

que corresponde a uma zona de falha alargada, com um sistema de falhas complexo, constituída de 

forma geral por segmentos de direção próxima de NNE-SSW (de onde se destacam as falhas de Vila 

Franca de Xira e da Azambuja, pela proximidade à área do projeto), limitados por falhas de 

transferência de direção WNW-ESSE. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 

(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo insere-se numa zona de grau IX. 

De acordo com a referida escala, os sismos de grau IX são classificados como “desastroso” provocando 
os seguintes danos: Alvenaria de qualidade inferior (tipo D) destruída; alvenaria de qualidade intermédia 

(tipo C) grandemente danificada, às vezes com completo colapso; as alvenarias de boa qualidade (tipo 

B) seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As estruturas, quando não ligadas, deslocam-

se das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. Fraturas importantes no solo. Nos terrenos 

de aluvião dão-se ejeções de areia e lama; formam-se nascentes e crateras arenosas. 

Apesar do elevado nível de severidade que um sismo da referida intensidade pode causar (graves 

danos materiais e humanos com elevados custos de reposição do equilíbrio natural e elevados danos 

económicos), refere-se, no entanto, que a probabilidade da ocorrência de um sismo é baixa. 

Está previsto o atravessamento da A1 pela linha elétrica que irá escoar a energia produzida na Central 

Fotovoltaica da Cerca. Sendo a A1 uma via de tráfego intenso a probabilidade de ocorrência de 

acidentes rodoviários é mais elevada. Se esses acidentes incluírem veículos de transporte de 

mercadorias perigosas há um risco acrescido. 

9.3 RISCOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE E SAÚDE HUMANA 

9.3.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do projeto da Central e Linhas Elétricas, incluindo a subestação 

60/400 kV de Vila Nova da Rainha os riscos associados para a saúde humana são os inerentes a 

qualquer obra de construção civil, cuja prevenção e controlo são contemplados na definição e 

implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS). A elaboração do PSS é um requisito legal 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e constitui um documento de referência 

para a planificação e gestão da segurança e saúde no trabalho aplicável a obras, e de vital importância 

para a definição das regras e requisitos de segurança. 
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Na fase de construção, as situações de risco mais gravosas decorrem de situações de contaminação 

do ambiente (seja das águas, dos solos ou do ar) com uma inerente degradação da sua qualidade, e 

que podem resultar de acidentes durante a obra (por erro humano, falha de equipamentos), 

incumprimento das medidas de gestão ambiental ou causas naturais imprevisíveis.  

As ações que poderão conduzir às situações de risco referidas resultam do funcionamento do estaleiro 

e frentes de obra, movimentos de terras e transporte de materiais (Quadro 139). 

Associados à manutenção e à circulação de máquinas e atividades no estaleiro ou frentes de obra 

poderão ocorrer fugas ou derrames de óleos, combustíveis ou de outras substâncias químicas 

poluentes, que poderão levar a uma eventual contaminação dos solos e massas de água superficiais e 

subterrâneas conduzindo a um impacte negativo de magnitude variável consoante o grau de 

contaminação. 

O risco de incêndio relacionado com a utilização de equipamentos elétricos ou de substâncias 

inflamáveis trata-se de um risco possível, mas que pode ser controlado, de forma a evitar que ocorra o 

acidente. Na eventualidade do mesmo se verificar, a extensão das consequências depende da área 

afetada e da propagação do incêndio. 

Os riscos associados ao transporte de materiais durante a fase de construção correspondem ao 

aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes rodoviários, com danos para as pessoas e 

ambiente, em resultado do acréscimo da circulação do número de veículos pesados e degradação das 

vias utilizadas. O transporte de materiais poderá ainda induzir a dispersão de poeiras e partículas para 

os solos agrícolas da envolvente e linhas de água. 

Os riscos referidos podem ter graus de incerteza diversos. No entanto, de acordo com as características 

do projeto, considera-se que o risco de dispersão significativa de poeiras tem uma probabilidade 

associada maior do que a relativa à contaminação dos solos e das águas. Isto porque, a dispersão em 

si é inevitável em qualquer obra, muito embora possa ser minorada. Já a contaminação dos solos e 

das águas é um impacte possível, mas que pode ser de todo evitado, se forem tidas em conta as 

medidas de gestão ambiental adequadas. 

Quanto à gravidade, os eventuais derrames poderão ter propriedades mais agressivas para o meio 

ambiente e para a saúde pública comparativamente com as poeiras. Assim, considera-se que a 

contaminação dos solos e das águas por derrames, a ocorrer, poderá ser mais grave, podendo afetar 

a sua qualidade, bem como a fauna e a flora que aí recorrem, e a possível afetação da saúde pública. 

No que diz respeito a uma eventual dispersão significativa de poeiras, a sua afetação limita-se à 

qualidade do ar e pode ter reflexo ao nível dos trabalhadores em obra e ao nível dos residentes nas 

populações mais próxima (Camarnal, Virtudes e as edificações habitacionais e industriais mais 

próximas) se ocorrer uma dispersão significativa de partículas. 

Este aspeto, embora de alguma significância, pode ser evitado se forem consideradas as medidas de 

minimização previstas no presente estudo, nomeadamente as relativas às coberturas das cargas 
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lavagem de rodados, aspersão dos locais de obra de forma a evitar a dispersão de poeiras, entre outras 

medidas já referidas. 

Quadro 139 – Resumo dos Principais Riscos Ambientais associados à fase de construção do projeto. 

AÇÕES DO PROJETO CAUSAS RISCOS 

Implantação e funcionamento do 
estaleiro 
Circulação de veículos e maquinaria 
e a operação de equipamentos 

Presença de máquinas e de 
equipamentos, utilização de materiais 
potencialmente contaminantes e 
operações de manutenção de 
equipamentos, podendo ocorrer o seu 
derrame 

Contaminação dos solos e linhas de 
água. 
 
Explosão ou incêndio. 

Operações de desarborização, 
desmatação e decapagem da terra 
vegetal 

Exposição dos solos a fenómenos 
erosivos 
Inadequado acondicionamento de 
despojos das ações de desarborização, 
desmatação e desflorestação 

Contaminação do solo associada a 
escorrências de efluentes 
 
Incêndios florestais. 

Alterações na morfologia e 
movimentação de terras 

Instabilidade das formações geológicas 
Aumento do escoamento superficial 

Riscos de erosão e arrastamento de 
solos. 
 
Ravinamento e deslizamento de 
vertentes. 

Salienta-se que as causas referidas no Quadro anterior são responsáveis por causar, para além dos 

danos induzidos no ambiente devido a contaminação e erosão do solo, e contaminação dos recursos 

hídricos, provocam igualmente danos físicos aos trabalhadores afetos à obra de construção do projeto. 

De forma a evitar os riscos físicos dos trabalhadores é obrigatório por lei, implementar um Plano de 

Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 

9.3.2 Fase de exploração 

9.3.2.1 Central Fotovoltaica 

Durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica da Cerca o risco de incêndio associado a painéis 

fotovoltaicos é muito reduzido. Mesmo em caso de avaria elétrica (curto-circuito) as proteções sempre 

previstas conduzem à sua imediata eliminação. A conceção do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca 

irá incorporar as normas técnicas e os regulamentos de segurança aplicáveis a instalações elétricas, 

sendo ainda por sua vez submetido à aprovação por parte da entidade licenciadora competente na 

matéria – DGEG. Salienta-se ainda, que durante a execução da obra serão adotadas as melhores 

práticas de construção. 

O risco de incêndio associado a centrais fotovoltaicas, não é superior a qualquer outro tipo de instalação 

elétrica sobre a qual já existem anos de retorno de experiência do seu funcionamento, como é o caso, 

por exemplo dos parques eólicos, no que diz respeito a outros projetos electroprodutores que utilizam 

uma fonte de energia renovável. Pelo que não se justifica a necessidade de se ponderar a aplicação 

de proteções extra, comparativamente a outras instalações elétricas, nem relativamente às que já são 

tidas em consideração atualmente para este tipo de tecnologia. 
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No que diz respeito, a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões, está prevista a 

instalação de proteção contra descargas atmosféricas nos edifícios das subestações da Central. E 

existirão descarregadores de sobretensões nos inversores e quadros de baixa tensão e comando. 

O sistema de videovigilância previsto instalar na central fotovoltaica constitui igualmente uma proteção 

adicional para o normal funcionamento da central. 

As consequências de um incêndio, quer em obra, quer durante a exploração, são graves, resultando 

em contaminações da qualidade do ar, solo e qualidade da água, danos materiais graves e consumos 

de recursos, podendo mesmo causar danos irreversíveis na saúde humana, que assumem particular 

relevância dada a proximidade às localidades de Camarnal, Virtudes, Vale da Pedra, Casais da Lagoa. 

Os campos elétricos e magnéticos existem sempre que há fluxo de corrente elétrica – em linhas de 

transmissão, distribuição, cabos e equipamentos elétricos. Os Campos Elétricos originam-se de cargas 

elétricas, e são medidos em volts por metro (V/m), e são ainda facilmente blindados por materiais 

comuns tais como madeira e metal. Os Campos Magnéticos são gerados pela movimentação de cargas 

elétricas (i.e. uma corrente), são expressos em Tesla (T), ou mais frequentemente em militesla (mT) ou 

microtesla (µT). Estes campos não são blindados pela maioria dos materiais comuns, e atravessam-

nos facilmente. Ambos os tipos de campo têm maior intensidade na proximidade da fonte e diminuem 

com a distância (OMS, 2007). 

A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, adota as restrições básicas e fixa os níveis de referência 

relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz), de acordo com o já 

anteriormente definido pela Recomendação do Conselho Europeu n.º 1999/519/CE de 12 de julho 

(Quadro 140). 

Quadro 140 – Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz. 

Caraterísticas de Exposição 

Campo Elétrico 

[kV/m] 

(valores quadráticos médios) 

Densidade de Fluxo Magnético 

[µT] 

(valores quadráticos médios) 

Público permanente 5 100 

Dado o nível de tensões que se geram nos painéis fotovoltaicos, os campos elétricos produzidos são 

de intensidade muito mais baixa do que o previsto na legislação. A tensão gerada à potência máxima 

nem em cada um dos painéis é da ordem de 30 V, não sendo fisicamente possível a existência de 

campos elétricos com origem nos painéis com valores significativos, uma vez que se estimam valores 

que não atingem números dígitos de V/m. 

Quanto a campos de indução magnético, existindo nos painéis correntes máximas da ordem de 8 A, o 

campo magnético no espaço exterior será da ordem de alguns microTesla, muito abaixo dos 100 

microTesla permitidos por lei. 
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Face ao exposto, conclui-se que com base nos valores de referência estabelecidos por lei, um projeto 

desta natureza não comporta risco para a saúde humana com origem em campos eletromagnéticos. 

Durante as ações de manutenção poderão ocorrer situações de derrames decorrentes de acidentes 

com os veículos. Estes derrames consideram-se de probabilidade reduzida e severidade também 

reduzida uma vez que os derrames, a ocorrerem, não serão de dimensão significativa face ao tipo de 

equipamento envolvido, resultando num risco não significativo. 

Não foram identificados outros riscos ambientais ou para a saúde humana, de natureza física, química 

ou biológica, com origem no funcionamento da Central Fotovoltaica da Cerca. 

9.3.2.2 Linhas Elétricas 

9.3.2.2.1 Segurança e Riscos de Acidente 

Na fase de exploração, os riscos de acidente que as linhas elétricas representam para a saúde pública, 

estão relacionados com a queda de apoios e cabos; contactos acidentais com peças em tensão e efeito 

de tensões induzidas. 

Perante as características e os coeficientes de segurança adotados no dimensionamento dos apoios 

das linhas elétricas e das respetivas fundações, que tiveram igualmente em consideração as eventuais 

condições extremas climáticas, conclui-se que a queda de apoios e cabos apresenta um risco mínimo. 

Salienta-se que a conceção do projeto de execução das Linhas Elétricas está em conformidade com a 

legislação e normalização nacional e internacional. 

O contacto acidental com peças em tensão é pouco provável e pode resultar de um reduzido número 

de situações, como utilização de gruas ou determinados equipamentos nas proximidades das Linhas 

Elétricas. Como medida de segurança para evitar estas possíveis situações, a altura das linhas ao solo 

é superior ao mínimo regulamentar. Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos 

obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se que estas serão 

verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85ºC sem 

sobrecarga. Nos projetos das Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca, adotaram-se os 

critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, SA. os quais estão acima dos mínimos 

regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de 

segurança em geral. 

9.3.2.2.2 Ruído 

O ruído gerado pelas LMAT tem origem na intensidade do efeito de coroa que se verifica entre os 

condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta intensidade é maior (condições 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

438 

“favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e húmido, e mais reduzida com tempo seco (condições 
“não favoráveis”). 

Tendo por base as caraterísticas de projeto da linha elétrica, a metodologia definida no “Guia 
Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte 

de Eletricidade”, da REN e da APA, e o programa de cálculo, desenvolvido para o efeito pela REN, 
tendo por base o documento “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. 

Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e 

implementação de ferramenta computacional para cálculo previsional. 2009”, estimou-se o ruído 

particular emitido, e ruído ambiente decorrente, para o recetor potencialmente mais afetado pelo ruído 

Linha Elétrica L4 (Ponto 6 – Quadro 141 do capítulo 6.9).  

No quadro seguinte apresentam-se para o traçado da Linha L4, os níveis sonoros de Ruído Residual 

(Referência) no Ponto de Medição n.º 6, os resultados previsionais associados ao Ruído Particular em 

condições favoráveis e ao Ruído Ambiente decorrente (soma energética do Ruído de Residual com o 

Ruído Particular). 

Quadro 141 – Níveis sonoros no recetor sensível avaliado na Linha Elétrica L4 - 400 kV. 

Recetores / 

Ponto medição 

Classif. 

Acústica 

Ruído de 

Referência 

(medições) 

Ruído 

Particular do 

projeto [dB(A)] 

Ruído 

Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora 

[dB(A)] 

Verif. 

artigo 11º 

e 13º do 

RGR 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

Ponto 6 Ausência 59 55 51 60 17 17 17 23 59 55 51 60 0 0 0 cumpre 

A análise dos resultados anteriores permite constatar que, em termos de Ruído Particular em condições 

favoráveis, e de ruído ambiente decorrente da Linha LMAT a 400 kV, junto do recetor mais próximo e 

potencialmente mais afetado pelo ruído, cumprem os limites de exposição aplicáveis para ausência de 

classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)], conforme estabelecido no número 3 do artigo 

11º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Enquanto atividade ruidosa permanente, face aos resultados de ruído particular da atividade, 

prospetiva-se que cumpra o Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 6 dB; Le ≤ 4 
dB; Ln ≤ 3 dB), junto dos recetores sensíveis existentes. 

9.3.2.2.3 Exposição a campos eletromagnéticos 

Os potenciais efeitos dos campos eletromagnéticos (CEM) na saúde humana são sujeitos a legislação 

e definição de normas orientadoras e limiares de segurança, tanto em Portugal, como a nível 

internacional, devido às preocupações que suscitam. 
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9.3.2.2.3.1 Valores Limites 

A REN toma como referência a portaria n.º 1421, de 23 de Novembro, que retoma os valores limites de 

exposição do público em geral definidos na recomendação do Conselho da União Europeia (“Council 
Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz – 

300 GHz”) de 1999/07/05, previamente homologada na 2 188.ª Reunião do Conselho em 1999/06/08 
pelos Estados Membros , e que as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing 

Radiation Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral. 

Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético 

[μT] (RMS) 

Público Permanente 5 100 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público 

em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz   300 GHz (Doc. Refª 1999-

1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação 
da Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que transpôs para a Legislação Portuguesa as 

recomendações do Conselho Europeu, definindo as restrições básicas e os níveis de referência 

relativos à exposição da população aos campos eletromagnéticos. 

Por sua vez o Decreto-Lei nº11/2018 acima referido mantém válidos os limites de exposição do público 

em geral referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e a necessidade de 

garantir um afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas 

“infraestruturas sensíveis” definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto Lei. 

De referir que a minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte 

de energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte da emissão – a linha. Assim a 

minimização pode efetuar-se de duas formas distintas: 

 Atuando na localização da fonte do campo (linha) com a escolha adequada e possível do 
traçado de forma a maximizar o afastamento a “infraestruturas sensíveis”; 

 Atuando na fonte do campo diretamente com a adoção de medidas de projeto nos materiais e 
equipamentos embora na maior parte dos casos a sua implementação seja bastante complexa 
e a redução dos valores dos campos pouco significativos; 

Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os registos conhecidos, não 

ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise 

comparativa com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares em todo o mundo. O 

cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético apresenta-se de seguida. 
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9.3.2.2.3.2 Cálculo do Campo Elétrico 

Modelo de Cálculo: 

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um 

dos cabos da linha. No presente caso considerou-se em simultâneo as diversas configurações dos 

apoios utilizados e dois cabos de guarda, estes supostos ao potencial do solo. A disposição geométrica 

dos cabos corresponde à família de apoios “Q”, considerando uma distância ao solo que corresponde 
à distância média absoluta em todo o projeto. Os valores que se obtiveram correspondem, portanto a 

valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos horizontais em que foram calculados e que 

correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1.80 m do solo). 

Para o cálculo da distribuição de cargas elétricas sobre os condutores da linha considerou-se um 

modelo de cálculo bidimensional onde a geometria é definida num plano vertical transversal à linha, o 

solo é considerado plano, horizontal e de extensão infinita. Neste modelo os condutores são também 

supostos paralelos entre si e ao solo, e os condutores inferiores situam-se a uma distância do solo 

correspondente ao mínimo absoluto acima referido. 

Valores Calculados: 

De acordo com os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo considerados e a 

1.8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da linha, para a configuração de 

apoios a utilizar, com dois condutores por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do 

módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada pela REN, SA. 

Linha Elétrica 
Altura média 
dos cabos ao 

solo [m] 

Campo Elétrico 
Máximo 

(Nível do solo) 

[kV/m] 

Campo Elétrico 
Máximo 

(a 1.8m do solo) 

[kV/m] 

L1 10 ---- 0.49 

L2 10 ---- 0.49 

L4 20.00 2.21 2.21 

Estes valores, como se verifica, estão dentro dos limites apresentados mais em cima na secção Valores 

Limite. 
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9.3.2.2.3.3 Cálculo do Campo Magnético 

Modelo de Cálculo: 

O campo magnético foi calculado usando um modelo bidimensional geometricamente idêntico ao 

descrito para o campo elétrico. 

Valores Calculados 

De acordo com os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 1.8 m do solo 

considerados no projeto, para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da linha, para a 

configuração de apoios a utilizar, com dois condutores por fase, cabos de guarda ao potencial do solo 

e valor eficaz do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada pela 

REN, SA. 

Linhas Elétricas 
Altura média dos 

cabos ao solo [m] 

Densidade de Fluxo 

Magnético 

(a 1.8m do solo) [μT] 

L1 10 20.88 

L2 10 20.88 

L4 20.00 22,98 

Os valores da indução magnética decaem rapidamente e para o caso mais desfavorável a 30 m do eixo 

da linha L4 não excedem 8.91 µT. Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites 

acima apresentados mesmo numa perspetiva de exposição pública permanente. 

9.3.2.2.3.4 Minimização da Exposição a Campos Eletromagnéticos da L1 e L2 

O conceito Campo Elétrico foi introduzido para descrever as forças que se exercem entre cargas. Uma 

carga elétrica exerce forças em todas as cargas na proximidade desta, ou seja, a força entre duas 

cargas elétricas Qa e Qb resulta da interação de Qb com o campo de Qa na posição de Qb, ou vice-

versa. Para o cálculo do Campo Elétrico em linhas aéreas de transmissão de energia, considera-se que 

os condutores são paralelos entre si e ao solo e que são de extensão infinita. Quanto ao conceito de 

Campo Magnético, o mesmo foi introduzido para descrever a força que as cargas elétricas em 

movimento exercem sobre materiais magnéticos.  

Os campos elétrico e magnético associados à presença de linhas de distribuição de energia, são 

campos de frequência muito baixa (50 Hz), e são essencialmente determinados pelo nível de tensão 

das linhas e pelas cargas que as mesmas alimentam.  
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Na generalidade dos casos das linhas aéreas de distribuição de energia, dado o comprimento dos vãos, 

as considerações efetuadas não introduzem erros de cálculo significativos. São desprezados os apoios 

e outras peças metálicas, e, portanto, condutoras, na proximidade da linha, uma vez que estes 

elementos distorcem as linhas de campo elétrico. No entanto, a presença destes elementos é favorável 

à diminuição e atenuação do campo elétrico, sendo esta uma das razões da utilização de apoios do 

tipo metálico no troço de linha com maior proximidade às zonas habitacionais. 

Para além desta medida minimizadora do campo elétrico, adotou-se a utilização de apoios com alturas 

úteis mais elevadas de forma a permitir a redução do campo elétrico e do campo magnético. Quanto à 

disposição de fases, para o nível de tensão das linhas em projeto igual a 60 kV e considerando a gama 

de esforços aplicados pelos condutores às estruturas, encontramo-nos restritos à tipologia e geometria 

das estruturas que se encontram atualmente licenciadas e que impõe uma disposição de fases em 

galhardete. 

Numa análise geral conservativa, em todo o traçado, uma pessoa deslocando-se a pé (1,8 m) no solo 

ao longo do perfil longitudinal da linha, fica no máximo apenas sujeita a um valor inferior a 9.8% do 

valor limite recomendado pela União Europeia. Numa análise conservativa, considerando uma distância 

de condutores inferiores ao solo igual a 10 m, verifica-se que as linhas L1 e L2 não produzirão a 1,8 m 

do solo um valor de campo elétrico superior a 0,49 kV/m e um campo magnético superior a 20,88 µT, 

que corresponde a cerca de 9,8 % e 20,9 % respetivamente aos valores definidos como limite de 

exposição a campos elétricos e magnéticos, justificando o sucesso da opção técnica utilizada para este 

troço de linhas em particular. 

Pode se concluir que num determinado ponto junto de uma linha aérea o campo elétrico associado é 

sensivelmente constante, mas o campo magnético é variável ao longo do dia consoante o diagrama de 

cargas que a linha está afeta. A intensidade do campo elétrico será tanto maior quanto mais elevada 

for a tensão da linha, será tanto menos quanto mais afastado da linha se encontrar o ponto de análise. 

Quanto ao campo magnético, a intensidade de campo produzido por uma linha aérea num determinado 

ponto de na análise do seu traçado varia em função das variações de corrente na linha e diminui com 

o aumento da distância do ponto referido aos condutores. Verifica-se, que as linhas em análise terão 

um baixo trânsito de potência, minorando diretamente este efeito. 

Em função dos estudos científicos sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos de frequência 

industrial na saúde das pessoas em exposição permanente e atualmente cientificamente comprovados, 

conclui-se que as linhas projetadas L1 e L2 a 60 kV não apresentam risco para a saúde das populações 

na vizinhança das linhas. 

9.3.2.2.3.5 Medidas Implementadas no Projeto da L4 para Minimização da Exposição a Campos 

Eletromagnéticos 

Como resultado do estudo preliminar de condicionantes ambientais foi escolhido um corredor que se 

considera como o que melhor minimiza os impactes nos diversos fatores ambientais. Foi explicitamente 
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dada particular atenção à existência de áreas urbanas e procurou-se que o corredor se mantivesse 

afastado daquelas. 

Para o corredor escolhido realizou-se o respetivo levantamento aerofotogramétrico e produziu-se 

cartografia atualizada à escala 1:2000, que permitiu desenvolver o traçado da linha no seu interior de 

modo a garantir um maior afastamento de eventuais “infraestruturas sensíveis” isoladas que possam 
existir no interior do corredor. 

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre 

distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 14 m (para linhas de 400 kV), e também aos restantes 

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

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

nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018) no interior da zona de 
proteção da linha. 

Ao longo do traçado da linha foram ainda identificadas zonas especiais, caracterizadas 

designadamente por serem zonas de povoamento disperso, com potencial para virem a ser 

humanizadas (zonas de lazer, com fáceis vias de acesso), de atividade agrícola intensa, para serem 

objeto de medidas especificas. 

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

designadamente para a corrente máxima e tensão máxima e altura mínima ao solo que ocorra na linha 

ainda que a probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito 

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

Quando se trata de linhas simples, como é o caso da Linha L4 Vila Nova da Rainha – Ribatejo, a 

400 kV, caso viesse a cruzar zonas especiais, seriam utilizadas adicionalmente as seguintes medidas 

mitigadoras: 

 Alteamento do troço da linha (os apoios terão uma altura acima da necessária para dar 
cumprimento ao critério REN); 

 Utilização apoios compactos (distâncias entre fases mais reduzidas) o que implicaria vãos mais 
curtos; 

 Colocação de apoios de linhas duplas, mas em que apenas serão utilizados 3 braços 
(configuração em triângulo). 

No entanto decorrente da análise do traçado, para este tema em concreto, verifica-se não ser 

necessário a adoção na Linha Elétrica L4 Vila. Nova da Rainha – Ribatejo, a 400 kV, de nenhuma das 

medidas adicionais atrás referidas. 

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

perspetiva de exposição pública permanente, pelo que de acordo com os valores limite de referência 

apresentados no EIA, conclui-se que a linha projetada L4 não apresenta risco para a saúde das 

populações na vizinhança da linha. 
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9.3.3 Medidas Preventivas  

De forma a reduzir os riscos identificados anteriormente, deverão ser implementadas as seguintes 

medidas: 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Elaborar e implementar um Plano de Segurança e Saúde; 

 Elaborar um Plano de Emergência que será colocado em prática em caso de situação de risco 

ambiental; 

 Elaboração e implementação de um Plano de Gestão de Resíduos; 

 Elaborar e implementar um Plano de Gestão Ambiental da Obra. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 Elaborar e implementar um Plano de Manutenção Preventiva; 

 Implementar um Sistema de Segurança e Vigilância; 

 Elaborar um Plano de Emergência que será colocado em prática em caso de situação de risco 

ambiental; 

 Elaborar e implementar um Plano de controlo da vegetação envolvente. 

10 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

condições de substituição dos efeitos gerados pelo projeto. 

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

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

ser observadas durante a construção e exploração da Central Fotovoltaica da Cerca. 
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10.2 FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

1. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à 

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

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

eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

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

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

freguesia da área de influência do projeto; 

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

às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental), para que desta forma se 

possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras 

elementares de uma conduta ambientalmente correta, incluindo as respeitantes aos valores 

patrimoniais existentes; 

4. Implementar o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO incluído no Anexo 5), constituído pelo 

planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização 

das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras; 

5. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, devendo a mesma ser 

atualizada sempre que surjam novos elementos; 

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

Obra e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra; 

7. Comunicar com a Equipa de Higiene e Segurança da Obra de forma a garantir a integração das 

situações de risco ambiental no Plano de Emergência; 

8. Em relação à Oc. 45 (cerca em alvenaria de pedra e argamassa construída em época medieval-

moderna, que circunda toda a Quinta da Cerca) em fase prévia à construção, no local onde irão 

proceder à colocação de um portão de acesso e num local onde o muro se encontrar melhor 

conservado, o arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação 

manual prévia. De seguida o arqueólogo deverá efetuar o registo fotogramétrico tridimensional, 

o levantamento topográfico para ligação à rede geodésica nacional, fotográfico e o descritivo da 

ocorrência numa área com 5m de extensão, abrangendo ambas as faces; 

9.  Em relação às Oc. 46 e 51 na Área C1 (construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo), 

no caso da necessidade da sua afetação, em fase prévia à intervenção o arqueólogo deverá dar 

indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida o 

arqueólogo deverá efetuar o registo fotográfico e descritivo da ocorrência. Caso a ocorrência não 
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tenha levantamento topográfico realizado este deverá ser igualmente efetuado para ligação à 

rede geodésica nacional (no interior e no exterior); 

10.  A Oc. 50 poderá corresponder a um falso sítio arqueológico, provocado pela deposição de areias 

trazidas de outros locais para arranjos nos caminhos onde se identificou a dispersão de materiais. 

Todavia, esta situação não se encontra esclarecida. Deverá ser efetuada a escavação ou 

sondagem manual de diagnóstico. Trabalhos arqueológicos com o objetivo de obter dados sobre 

a área abrangida, estado de conservação, cronologia e valor científico e cultural, da ocorrência, 

pelo que deverão ser realizadas 2 sondagens manuais de diagnóstico com 2m x 2m, em locais 

com maior concentração de materiais arqueológicos. Estes trabalhos arqueológicos têm como 

objetivo obter dados sobre a ocorrência e salvaguardar a informação pelo registo gráfico, 

fotográfico, topográfico e descritivo. Previamente deverá realizar-se a desmatação das áreas de 

sondagens. Conforme os resultados das sondagens poderá ser necessário a aplicação de 

medidas adicionais; 

11.  Sobre as Oc. 42, 46, 47, 54 e 65, caso não seja necessária a sua demolição, o empreiteiro, sob 

supervisão do responsável pelo Acompanhamento Arqueológico de Obra deverá delimitar com 

fita sinalizadora a área total ocupada pelas ocorrências (excluem-se os achados isolados), com 

uma margem de segurança mínima de 5m para o exterior da área por esta abrangida, de modo 

a garantir a sua integridade física no decurso da fase de construção, tendo como objetivo evitar 

danos involuntários nas ocorrências derivados dos trabalhos de construção afetos ao Projeto. 

Ambos deverão verificar e repor as vedações sempre que necessário. 

12. Sobre as Oc. 67, 69 e 70, no caso de alteração ao Projeto e sendo necessária a demolição das 

estruturas, em fase prévia à construção o arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de 

como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida deverá efetuar o registo fotográfico e 

descritivo da ocorrência; 

13. Sobre a Oc. 66, caso o troço subterrâneo tenha que passar sob locais de travessia das valas, o 

arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação manual prévia. 

De seguida deverá efetuar o registo fotográfico e descritivo da ocorrência; 

14. Sobre a Oc. 71 deverá ser efetuada uma escavação arqueológica de toda a área a afetar pela 

abertura dos apoios da LE aérea. Previamente o arqueólogo deverá dar indicação ao empreiteiro 

de como proceder para realizar a desmatação das áreas de escavação. O arqueólogo deverá 

efetuar o registo gráfico, fotográfico, topográfico e descritivo. Os resultados obtidos podem 

condicionar a posição do apoio e acesso da linha elétrica. 
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10.3 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

10.3.1 Estaleiro e Parque de Materiais 

15. Os estaleiros e áreas de armazenamento de materiais afetos à construção da Central 

Fotovoltaica da Cerca está previsto localizarem-se na área indicada na Planta de 

Condicionamentos (Desenho 19). Na localização do estaleiro da Linha Elétrica deverá ser dada 

preferência a áreas já artificializadas/infraestruturadas (p.e. campos de futebol abandonados, 

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

intervencionadas, os estaleiros e áreas a intervencionar não deverão ser implantados em: 

- Áreas do domínio público hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

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

- Perímetros de proteção de captações de água; 

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

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

- Não afetar espécies de flora e fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 

azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

16. Os estaleiros deverão ser organizados nas seguintes áreas: 

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

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

nomeadamente contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e 

contentores destinados a resíduos de obra; 

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

ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 
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adjacentes (as bacias de retenção a utilizar deverão ter capacidade suficiente para conter 

eventuais derrames); 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

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

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes; 

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

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

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

obras; 

19. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis; 

10.3.2 Desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos 

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

áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, devendo proceder-se à balizagem 

prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou sinalizadas as 

seguintes áreas-limite: 

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

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

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

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

intervencionar pela vala; 

- Módulos fotovoltaicos/painéis: face à dimensão das áreas, a delimitação será feita em planta. 

As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria 

deverão restringir-se às áreas previstas para o efeito; 

- Locais de depósitos de terras; 

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

podem ser armazenados no estaleiro; 

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

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

conclusão dos arranjos paisagísticos; 
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22. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 

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

removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações 

de recuperação; 

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

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

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

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

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

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

efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este 

acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e 

revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou 

regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no 

decurso da obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural; 

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

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

empreiteiro terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento 

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

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

regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação 

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

o necessário acompanhamento arqueológico da obra; 

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

de imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 

imediato a situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar 

mais convenientes com o objetivo de minimizar os impactes; 

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

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

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

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

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

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

de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua revegetação; 
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30. A implantação do Central Fotovoltaica deve respeitar sempre que possível a preservação dos 

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

legalmente. As manchas ou indivíduos a preservar identificados na planta de condicionamentos 

e que estão dentro da área de implantação, deverão ser alvo de uma marcação, prevenindo 

qualquer tipo de afetação; 

31. Nas áreas da central, os acessos e vedações a instalar dentro das áreas identificadas como 

núcleos de sobreiros no Desenho 19, devem decorrer sem interferência sobre os sobreiros; 

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

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

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

aplica-se sobretudo para indivíduos das espécies Quercus. suber (sobreiro), Quercus. 

rotundifólia (azinheira) e carvalhos; 

10.3.3 Escavações e movimentação de terras 

33. Durante as ações de escavação, quando aplicável, a camada superficial de solo (terra vegetal) 

deverá ser cuidadosamente removida e depositada em pargas, para posterior reutilização em 

áreas afetadas pela obra; 

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

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

35. Apesar do prazo de construção da central, determinado pelas condições do Procedimento de 

Leilão, ser muito limitado, efetuar dentro do possível a programação das obras para que a fase 

de limpeza e movimentação geral de terras para a execução das mesmas, onde se verificam 

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

de terras) ocorra preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não 

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

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

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

da sua capacidade erosiva; 

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

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

o respetivo deslizamento; 

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

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

intervenção); 
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38. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito; 

39. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

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

encaminhados para destino final adequado; 

40. Garantir o escoamento das linhas de água superficiais em todas as fases de obra; 

41. Apesar de não estar previsto, caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este 

deverá ser efetuado em locais legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve 

excluir as seguintes áreas: Áreas do domínio público hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de 

proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de 

captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

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

conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista 

geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; 

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património; 

42. Apesar de não estar previsto, caso se venha a revelar necessário recorrer a terras de empréstimo 

para a execução das obras, as terras deverão ser provenientes de locais legalmente autorizados. 

Deverão ser respeitados os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: as terras 

de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar 

o transporte; as terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em 

linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de 

infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN 

ou da REN; áreas classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as operações 

de movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais 

sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade de 

áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património; 

43. Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura 

de caboucos, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para regularização das áreas de 

painéis ou espalhamento junto dos apoios da Linha Elétrica, após a execução dos maciços de 

fundação; 

10.3.4 Construção e reabilitação de acessos 

44. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra; 
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45. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 

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

populações; 

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

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

de equipamentos de obra; 

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

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

48. Na abertura de novos acessos, para a construção das Linhas Elétricas deverá: 

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

movimentações de terras; 

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

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

ainda interdito o abate ou afetação de sobreiros e azinheiras; 

10.3.5 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

49. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte 

de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de 

prestação de cuidados de saúde e escolas). Devem ser tomadas precauções no que respeita à 

movimentação de máquinas em leito de cheia, afetando ao mínimo possível o leito de cheia; 

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

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

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

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

52. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a 

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

combustíveis e emissões gasosas; 

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

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

ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 
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54. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população 

local. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 

pelos rodados dos veículos.; 

10.3.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

55. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (incluído no Anexo 6), considerando todos os 

resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de 

gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos; 

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

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

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

Dossier de Ambiente da empreitada; 

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

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

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

município ou por uma empresa designada para o efeito; 

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

seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito; 

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

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

não tenha sido previamente autorizado pela Equipa de Gestão Ambiental da Obra; 

60. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de 

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

num contentor no estaleiro, para posterior transporte para local de depósito autorizado, 

nomeadamente encaminhamento para os operadores de gestão de resíduos indicados pela 

Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 

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

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

poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou 

por uma empresa designada para o efeito; 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA  

454 

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

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

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

indiquem o seu conteúdo; 

63. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

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

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

em zonas onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser 

aproveitados na fertilização dos solos por compostagem; 

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

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

reciclagem; 

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

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

66. São proibidas queimas a céu aberto; 

67. As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, devem ser efetuadas no 

estaleiro, em local próprio, devidamente impermeabilizado e contemplando um sistema de 

recolha de efluentes, para posterior encaminhamento para destino final adequado; 

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

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

final adequado; 

69. Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos 

industriais banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, 

como é o caso das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, 

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

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

adequados aos resíduos produzidos; 

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

aprovados pela equipa de acompanhamento ambiental; 

10.3.7 Fase final da execução das obras 

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

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
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depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

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

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas 

no decurso da obra; 

74. Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de 

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

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

sido eventualmente afetados pelas obras de construção; 

76. Implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Anexo 7) no âmbito de 

execução do projeto; 

10.4 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

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

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

emprego permanente e indireto derivado da exploração da central; 

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

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

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

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

Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente; 

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

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

preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter eventuais derrames; 

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

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

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

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

legislação em vigor; 

10.5 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

82. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto, de 35 anos, e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em 
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vigor, deverá o Promotor, no último ano de exploração da Central Fotovoltaica, apresentar a 

solução futura de ocupação da área de implantação. Assim, e sem prejuízo do quadro legal então 

em vigor, deverá ser apresentado um Plano de Desativação pormenorizado contemplando 

nomeadamente: 

 Solução final de requalificação da área de implantação da Central Fotovoltaica, a qual deverá 

ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 

quadro legal então em vigor. 

 Ações de desmantelamento e obra. 

 Destino a dar a todos os elementos retirados. 

 Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno. 

 Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, o Plano de Desativação deverá obedecer às diretrizes e condições identificadas 

no momento da aprovação da Central Fotovoltaica, devendo ser complementadas com o 

conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

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

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

Desativação. 

10.6 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

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

exemplares abatidos. Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das 

árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior a 10 anos, prevendo mecanismos 

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

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

acompanhamento e manutenção para garantir um desenvolvimento equilibrado, incluindo ações 

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

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

11 MONITORIZAÇÃO 

A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado 

do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projeto, e a respetiva descrição periódica desses efeitos 

através de relatórios. 
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Dada a natureza e localização do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, não foram identificadas 

situações críticas que justifiquem a implementação de um plano de monitorização. No entanto, no que 

diz respeito à linha elétrica a 400 kV, considera-se adequado a implementação de um plano de 

monitorização da avifauna que se apresenta no Anexo 2.  

12 PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

No Anexo 11 é apresentada a Proposta de Plano de Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica de Cerca. 

O plano apresentado define as principais tipologias de intervenção de modo a enquadrar, integrar e 

dissimular os elementos do projeto, valorizando a paisagem do ponto de vista ecológico, cultural e 

estético. O plano foi concebido de forma a contemplar a preservação da vegetação (buffer), sobretudo, 

a de porte arbóreo e do género Quercus, associada ou não às linhas de água, estabelecendo um 

continuum entre sistemas secos e húmidos, em presença, preservando/integrando as áreas onde 

ocorra a regeneração natural e os exemplares isolados, ou não, do género Quercus, que se deverá 

traduzir numa “Estrutura Verde” interna a cada um dos polígonos C1, C2 e C3. Em torno das linhas de 
água deverá foi definido um buffer como forma de preservação da vegetação existente ou para reforço 

através de plantações. A vegetação existente, sobretudo, quando a mesma é perimetral foi considerada 

como a preservar para constituição da cortina arbórea. 

O Plano incide sobre a área de responsabilidade do promotor para implementação da Central Solar 

Fotovoltaica, já caracterizada e analisada no presente Relatório Síntese, sendo o Plano constituído por 

uma Memória Descritiva e pelo Plano de Estrutura Verde (Desenho 34), que incide sobre a conservação 

da vegetação existente tanto pelo seu valor intrínseco, como para cumprir com os objetivos de 

minimização da acessibilidade visual da central fotovoltaica. Para além das espécies a manter, o Plano 

de Estrutura Verde inclui a proposta de áreas onde se propõe plantações arbóreas e arbustivas de 

modo a reforçar o efeito cortina/barreira, bem como as áreas onde se preconizam medidas adicionais 

de proteção da qualidade do solo e conservação da água. 

13 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Face à natureza do projeto, considera-se que, de acordo com a análise efetuada, os objetivos 

primordiais do EIA foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento que possam 

interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas, pelo que se assume o presente 

estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o projeto da Central 

Fotovoltaica da Cerca. 
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14 CONCLUSÕES 

Durante a fase de construção, o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados 

afetos à obra, constitui um dos impactes negativos. No entanto, dados os caminhos de acesso previstos 

ao local de implantação da Central Fotovoltaica de Cerca, admite-se que uma obra desta natureza e 

no contexto envolvente, não irá acentuar significativamente de forma a ser notório e suficientemente 

perturbador, em termos de aumento de ruído e incómodo para os habitantes locais das povoações mais 

próximas. O acesso à Área C1 não será feito pela zona sul, pelo que não será afetada a povoação de 

Virtudes, e o acesso à Área C3 também não será feito através do caminho que atravessa a zona da 

Bemposta, pelo que consequentemente não serão negativamente afetados pela passagem de veículos 

afetos à obra. 

Por outro lado, destaca-se o aspeto positivo de que de uma forma geral os locais previstos para 

implantação da Central são relativamente planos, não obrigando à necessidade de grandes 

movimentações de terras para nivelamento e operações de regularização do terreno. Considera-se 

igualmente que a movimentação geral de terras necessária para abertura de valas e implantação das 

infraestruturas do projeto como as subestações e os inversores/transformadores não é significativa, 

sendo o período de construção da Central relativamente curto e a recuperação da cobertura do solo 

faz-se geralmente depressa, podendo ser apoiada, caso se verifique ser necessário, através da 

realização de sementeiras com espécies adequadas. 

Os impactes globais deste projeto sobre a flora e a vegetação locais são pouco significativos, uma vez 

que esta é uma área já alterada pela ação do Homem. As restantes comunidades vegetais presentes 

apresentam caraterísticas empobrecidas, com espécies florísticas sem interesse do ponto de vista da 

conservação da natureza. Salienta-se que apesar de a implantação do projeto da Central Fotovoltaica 

da Cerca permitir a preservação de todos os povoamentos de sobreiros identificados na área da 

Central, está previsto ainda assim a necessidade de se proceder ao abate de sobreiros que não se 

encontram nos núcleos delimitados na planta de condicionamentos. 

De referir igualmente, que em termos faunísticos praticamente todas as espécies observadas em 

campo são de distribuição alargada no nosso território e a sua conservação não se encontra ameaçada. 

Salienta-se o facto de que a conceção do projeto de execução da Central garante a preservação de 

todos os povoamentos de montado de sobreiros existentes e que constam na planta de 

condicionamentos, assim como não serão igualmente afetadas as zonas de paúl e as diversas charcas 

existentes no terreno afeto à implantação da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Em contrapartida, a importância dos efeitos positivos encontra-se refletida na justificação do projeto, 

uma vez que a Central Fotovoltaica da Cerca enquadra-se nos principais objetivos do Governo 

Português em termos de política energética, no sentido de cumprir os compromissos assumidos 

internacionalmente, no que respeita à produção de eletricidade baseada em fontes de energia 

renovável de baixo impacte ambiental. 
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Na fase de exploração os impactes gerados são negativos e positivos e resultam fundamentalmente 

de: 

Impactes negativos: 

 perturbação que se faz sentir em termos paisagísticos, devido à presença dos módulos 

fotovoltaicos, com visibilidade a partir de Vale da Pedra, Casais da Lagoa e Camarnal; 

 alteração da ocupação do uso do solo devido à presença dos módulos fotovoltaicos; 

Impactes positivos: 

 exploração da central fotovoltaica como aproveitamento de um recurso energético natural, 

renovável e consequentemente a contribuição para a diminuição da emissão de poluentes 

responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas; e 

 benefícios económicos para os proprietários do terreno afeto à Central, decorrente do 

arrendamento do terreno a ser utilizado. 

Em resultado da análise ambiental efetuada, considera-se a ausência de efeitos negativos significativos 

sobre o ambiente, uma vez que a execução do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca não 

compromete o equilíbrio ecológico da área de estudo, nem provoca a destruição de caraterísticas 

ímpares do ambiente natural. 

No que diz respeito às Linhas Elétricas, com especial relevância no que diz respeito à linha a 400 kV 

considera-se que a execução deste projeto não será responsável pela ocorrência de impactes 

negativos significativos sobre a generalidade das componentes ambientais analisadas no âmbito deste 

estudo. 

A fase preliminar de desenvolvimento do projeto implicou uma análise de corredores alternativos, com 

o objetivo de se selecionar um corredor que preferencialmente minimizasse a afetação ambiental. Em 

resultado da análise efetuada foi possível a definição do corredor objeto de estudo do presente EIA, 

que não afete uma extensão considerável de Reserva Agrícola Nacional, nem afetação da Mata 

Nacional das Virtudes nos trajetos alternativos da Linha 1. 

De uma forma geral, os principais impactes negativos que ocorrerão durante a fase de construção 

dizem respeito à ocupação do solo e serão pouco significativos, temporários e reversíveis, uma vez 

que irão restringir-se às áreas de implantação dos apoios, abertura ou alargamento de acessos, e 

estaleiros. Os restantes impactes nesta fase são facilmente minimizáveis através da implementação 

das medidas propostas no presente EIA. 

Os impactes negativos relativos à fase de exploração da linha elétrica a 400 kV irão resultar 

fundamentalmente do potencial risco de colisão de aves com a linha, o eventual corte ou decote de 
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espécies arbóreas, a alteração paisagística a partir de zonas com visibilidade, e efeitos sociais 

resultantes da perceção da população existente na envolvente relativamente à proximidade do projeto. 

Não é expectável a ocorrência de impactes negativos resultantes da produção de ruído de acordo com 

os cálculos efetuados. 

O aspeto mais crítico no corredor da linha a 400 kV, para além da proximidade a uma área habitacional, 

será a afetação de áreas agrícolas. 

Face ao exposto, considera-se que as Linhas Elétricas da Central Fotovoltaica da Cerca não serão 

responsáveis pela ocorrência de efeitos negativos significativos sobre o ambiente, uma vez que não é 

expectável que a execução do projeto comprometa o equilíbrio ecológico da área de estudo, nem 

provoque a destruição de características ímpares do ambiente natural. 
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Quadro I – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ALISMATALES 

Alismataceae Alisma lanceolatum autóctone --- --- --- --- X 

Araceae Arisarum simorrhinum autóctone --- --- X X --- 

Araceae Arum italicum autóctone --- --- --- X X 

APIALES 

Apiaceae Ammi majus autóctone --- --- --- --- X 

Apiaceae Apium graveolens autóctone --- --- --- --- X 

Apiaceae Apium nodiflorum autóctone --- --- C C X 

Apiaceae Conium maculatum autóctone --- --- C C C 

Apiaceae Daucus carota autóctone --- --- --- C --- 

Apiaceae Eryngium campestre autóctone --- --- --- --- X 

Apiaceae Eryngium pandanifolium exótica --- --- --- --- X 

Apiaceae Ferula communis autóctone --- --- --- C --- 

Apiaceae Foeniculum vulgare autóctone --- --- --- C --- 

Apiaceae Heracleum sphondylium autóctone --- --- X X --- 

Apiaceae Oenanthe crocata autóctone --- --- C X C 

Apiaceae Oenanthe lachenalii autóctone --- --- --- X --- 

Apiaceae Smyrnium olusatrum autóctone --- --- --- X --- 

Apiaceae Thapsia villosa autóctone --- --- --- C C 

Apiaceae Torilis arvensis autóctone --- --- --- --- X 

Apiaceae Torilis nodosa autóctone --- --- --- X --- 

Araliaceae Hedera hibernica autóctone --- --- --- C --- 

ASPARAGALES 
Amaryllidaceae Allium ampeloprasum autóctone --- --- --- X --- 

Amaryllidaceae Allium guttatum autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ASPARAGALES 

Amaryllidaceae Allium roseum autóctone --- --- C C --- 

Amaryllidaceae Leucojum trichophyllum autóctone --- --- --- --- X 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium autóctone Anexo V LC --- X --- 

Amaryllidaceae Narcissus fernandesii autóctone Anexo II; Anexo IV EN --- --- X 

Amaryllidaceae Narcissus papyraceus autóctone --- --- --- C X 

Asparagaceae Agave americana exótica --- --- --- C --- 

Asparagaceae Asparagus acutifolius autóctone --- --- --- X C 

Asparagaceae Asparagus albus autóctone --- --- X --- --- 

Asparagaceae Asparagus aphyllus autóctone --- --- --- C --- 

Asparagaceae Hyacinthoides hispanica autóctone --- --- --- X --- 

Asparagaceae Muscari neglectum autóctone --- --- --- X --- 

Asparagaceae Ruscus aculeatus autóctone Anexo V LC --- C C 

Asparagaceae Urginea maritima autóctone --- --- --- C --- 

Iridaceae Gladiolus illyricus autóctone --- --- --- X --- 

Iridaceae Gladiolus italicus autóctone --- --- --- X --- 

Iridaceae Iris foetidissima autóctone --- --- --- X --- 

Iridaceae Iris pseudacorus autóctone --- --- --- --- X 

Iridaceae Iris xiphium autóctone --- LC --- X --- 

Iridaceae Romulea ramiflora autóctone --- --- --- --- X 

Orchidaceae Barlia robertiana autóctone --- --- --- X --- 

Orchidaceae Epipactis tremolsii autóctone --- --- X C --- 

Orchidaceae Ophrys apifera autóctone --- --- X --- --- 

Orchidaceae Ophrys speculum autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ASPARAGALES 

Orchidaceae Ophrys tenthredinifera autóctone --- --- --- X --- 

Orchidaceae Orchis italica autóctone --- --- --- C --- 

Orchidaceae Serapias parviflora autóctone --- --- X X --- 

Orchidaceae Serapias strictiflora autóctone --- --- --- X --- 

Xanthorrhoeaceae Asphodelus fistulosus autóctone --- --- --- C --- 

Xanthorrhoeaceae Asphodelus ramosus autóctone --- --- --- X --- 

ASTERALES 

Asteraceae Aetheorhiza bulbosa autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Anacyclus radiatus autóctone --- --- --- --- C 

Asteraceae Andryala integrifolia autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Arctotheca calendula exótica --- --- --- --- X 

Asteraceae Aster squamatus exótica --- --- --- --- X 

Asteraceae Asteriscus aquaticus autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Bellis perennis autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Bidens frondosa exótica --- --- --- X X 

Asteraceae Calendula arvensis autóctone --- --- X --- --- 

Asteraceae Calendula suffruticosa autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Carduus lusitanicus endémica --- --- --- C --- 

Asteraceae Carduus tenuiflorus autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Centaurea africana autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Centaurea melitensis autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Chamaemelum fuscatum autóctone --- --- X --- --- 

Asteraceae Chamaemelum mixtum autóctone --- --- --- C C 

Asteraceae Cheirolophus sempervirens autóctone --- --- --- C --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ASTERALES 

Asteraceae Cheirolophus uliginosus autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Cichorium intybus autóctone --- --- --- C X 

Asteraceae Coleostephus myconis autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Conyza bonariensis exótica --- --- --- --- X 

Asteraceae Conyza sumatrensis exótica --- --- X --- --- 

Asteraceae Crepis capillaris autóctone --- --- --- --- C 

Asteraceae Cynara humilis autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Dittrichia viscosa autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Eclipta prostrata exótica --- --- --- --- X 

Asteraceae Eupatorium cannabinum autóctone --- --- X --- --- 

Asteraceae Galactites tomentosus autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Hedypnois cretica autóctone --- --- --- --- X 

Asteraceae Klasea baetica endémica --- --- --- X --- 

Asteraceae Lactuca serriola autóctone --- --- --- --- C 

Asteraceae Leontodon taraxacoides autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Phagnalon saxatile autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Picris echioides autóctone --- --- --- --- C 

Asteraceae Picris spinifera autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Pseudognaphalium luteo-album autóctone --- --- --- --- X 

Asteraceae Reichardia picroides autóctone --- --- --- C --- 

Asteraceae Rhagadiolus edulis autóctone --- --- --- C X 

Asteraceae Scolymus maculatus autóctone --- --- X --- --- 

Asteraceae Senecio jacobaea autóctone --- --- --- C C 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ASTERALES 

Asteraceae Senecio lividus autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Senecio minutus autóctone --- --- --- X --- 

Asteraceae Silybum marianum autóctone --- --- --- C C 

Asteraceae Sonchus asper autóctone --- --- --- C X 

Asteraceae Sonchus oleraceus autóctone --- --- C C C 

Asteraceae Urospermum picroides autóctone --- --- --- C X 

Asteraceae Xanthium strumarium autóctone --- --- X --- --- 

Campanulaceae Campanula erinus autóctone --- --- --- X X 

Campanulaceae Trachelium caeruleum autóctone --- --- --- X --- 

BORAGINALES 

Boraginaceae Borago officinalis autóctone --- --- --- --- C 

Boraginaceae Cerinthe major autóctone --- --- --- X --- 

Boraginaceae Echium plantagineum autóctone --- --- --- --- C 

Boraginaceae Echium tuberculatum autóctone --- --- --- C --- 

Boraginaceae Heliotropium europaeum autóctone --- --- --- --- X 

BRASSICALES 

Brassicaceae Arabidopsis thaliana autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Arabis planisiliqua autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Barbarea vulgaris autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Biscutella valentina autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Brassica barrelieri autóctone --- --- --- --- C 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris autóctone --- --- C C C 

Brassicaceae Hesperis laciniata autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Hirschfeldia incana autóctone --- --- --- --- X 

Brassicaceae Malcolmia triloba endémica Anexo V LC --- --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

BRASSICALES 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum autóctone --- --- --- C C 

Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum autóctone --- --- --- --- X 

Brassicaceae Sinapis alba autóctone --- --- --- X X 

Brassicaceae Sinapis arvensis autóctone --- --- --- X --- 

Brassicaceae Sisymbrium officinale autóctone --- --- --- --- C 

Resedaceae Reseda media autóctone --- --- --- X --- 

CARYOPHYLLALES 
Amaranthaceae Amaranthus hybridus exótica --- --- --- --- X 

Amaranthaceae Atriplex prostrata autóctone --- --- --- --- X 

CARYOPHYLLALES 

Amaranthaceae Beta maritima autóctone --- --- --- --- X 

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides exótica --- --- --- --- X 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum autóctone --- --- C C X 

Caryophyllaceae Paronychia echinulata autóctone --- --- --- X --- 

Caryophyllaceae Petrorhagia nanteuilii autóctone --- --- --- --- X 

Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum autóctone --- --- --- --- X 

Caryophyllaceae Silene gallica autóctone --- --- --- --- C 

Caryophyllaceae Silene latifolia autóctone --- --- C --- --- 

Caryophyllaceae Silene longicilia endémica Anexo II; Anexo IV LC --- X --- 

Caryophyllaceae Stellaria media autóctone --- --- --- X X 

Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum autóctone --- VU --- X --- 

Plumbaginaceae Armeria pinifolia endémica --- VU --- X --- 

Polygonaceae Polygonum aviculare autóctone --- --- --- --- X 

Polygonaceae Polygonum bellardii autóctone --- --- --- X --- 

Polygonaceae Polygonum persicaria autóctone --- --- X --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

CARYOPHYLLALES 

Polygonaceae Polygonum salicifolium autóctone --- --- --- --- X 

Polygonaceae Rumex acetosella autóctone --- --- --- C --- 

Polygonaceae Rumex conglomeratus autóctone --- --- C C X 

Polygonaceae Rumex crispus autóctone --- --- X X --- 

Portulacaceae Portulaca oleracea autóctone --- --- --- --- X 

Tamaricaceae Tamarix africana autóctone --- --- --- X --- 

COMMELINALES Commelinaceae Tradescantia fluminensis exótica --- --- --- --- X 

CUCURBITALES 
Cucurbitaceae Bryonia dioica autóctone --- --- X C C 

Cucurbitaceae Ecballium elaterium autóctone --- --- --- --- X 

CUPRESSALES Cupressaceae Cupressus lusitanica exótica --- --- --- X --- 

DIOSCOREALES Dioscoreaceae Tamus communis autóctone --- --- --- X --- 

DIPSACALES 

Caprifoliaceae Lonicera etrusca autóctone --- --- --- C --- 

Caprifoliaceae Lonicera implexa autóctone --- --- --- X --- 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum autóctone --- --- --- C --- 

Caprifoliaceae Sambucus nigra autóctone --- --- --- C C 

Caprifoliaceae Viburnum tinus autóctone --- --- --- X --- 

Dipsacaceae Dipsacus comosus autóctone --- --- --- --- X 

Valerianaceae Centranthus calcitrapae autóctone --- --- --- X X 

Valerianaceae Valeriana tuberosa autóctone --- --- --- C --- 

EQUISETALES 
Equisetaceae Equisetum ramosissimum autóctone --- --- X X X 

Equisetaceae Equisetum telmateia autóctone --- --- X X --- 

ERICALES 
Ericaceae Arbutus unedo autóctone --- --- --- X --- 

Ericaceae Corema album autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ERICALES 

Primulaceae Anagallis arvensis autóctone --- --- --- C C 

Primulaceae Anagallis monelli autóctone --- --- --- X --- 

Primulaceae Asterolinon linum-stellatum autóctone --- --- --- X --- 

Primulaceae Samolus valerandi autóctone --- --- --- --- X 

FABALES 

Fabaceae Bituminaria bituminosa autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Coronilla glauca autóctone --- --- C C --- 

Fabaceae Dorycnium rectum autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Erophaca baetica autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Galega cirujanoi autóctone --- EN --- --- X 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra autóctone --- --- --- --- X 

Fabaceae Lathyrus angulatus autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Lathyrus annuus autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Lathyrus aphaca autóctone --- --- --- C --- 

Fabaceae Lathyrus hirsutus autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Lathyrus ochrus autóctone --- --- C C X 

Fabaceae Lotus pedunculatus autóctone --- --- --- X X 

Fabaceae Medicago arabica autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Medicago orbicularis autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Medicago polymorpha autóctone --- --- --- X X 

Fabaceae Robinia pseudoacacia exótica --- --- --- --- C 

Fabaceae Trifolium campestre autóctone --- --- --- C --- 

Fabaceae Trifolium incarnatum exótica --- --- --- X --- 

Fabaceae Trifolium isthmocarpum autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

FABALES 

Fabaceae Trifolium lappaceum autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Trifolium ligusticum autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Trifolium repens autóctone --- --- --- C C 

Fabaceae Trifolium resupinatum autóctone --- --- --- --- X 

Fabaceae Trifolium stellatum autóctone --- --- --- X --- 

Fabaceae Vicia cordata autóctone --- --- --- X --- 

FAGALES 

Fagaceae Quercus coccifera endémica --- --- X X --- 

Fagaceae Quercus faginea autóctone --- --- X C --- 

Fagaceae Quercus suber autóctone --- --- C C C 

GENTIANALES 

Apocynaceae Vinca difformis autóctone --- --- X X --- 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata autóctone --- --- --- X --- 

Gentianaceae Centaurium erythraea autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium aparine autóctone --- --- C C C 

Rubiaceae Galium minutulum autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium mollugo autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium murale autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium palustre autóctone --- --- --- --- C 

Rubiaceae Galium parisiense autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium verrucosum autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Rubia peregrina autóctone --- --- --- X --- 

Rubiaceae Sherardia arvensis autóctone --- --- --- X X 

Rubiaceae Theligonum cynocrambe autóctone --- --- --- X --- 

GERANIALES Geraniaceae Erodium malacoides autóctone --- --- --- --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

GERANIALES 

Geraniaceae Erodium moschatum autóctone --- --- C --- C 

Geraniaceae Geranium columbinum autóctone --- --- --- X --- 

Geraniaceae Geranium dissectum autóctone --- --- --- X X 

Geraniaceae Geranium molle autóctone --- --- C C C 

Geraniaceae Geranium purpureum autóctone --- --- X C C 

LAMIALES 

Lamiaceae Ajuga iva autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Calamintha nepeta autóctone --- --- X C --- 

Lamiaceae Cleonia lusitanica autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Lamium amplexicaule autóctone --- --- --- --- X 

Lamiaceae Lavandula stoechas autóctone --- --- --- C --- 

Lamiaceae Lycopus europaeus autóctone --- --- C --- C 

Lamiaceae Mentha suaveolens autóctone --- --- X C C 

Lamiaceae Micromeria graeca autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Origanum vulgare autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Phlomis lychnitis autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Salvia sclareoides autóctone --- --- --- C --- 

Lamiaceae Stachys arvensis autóctone --- --- X --- --- 

Lamiaceae Stachys germanica autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Stachys ocymastrum autóctone --- --- --- C --- 

Lamiaceae Teucrium capitatum autóctone --- --- --- X --- 

Lamiaceae Teucrium lusitanicum autóctone --- --- X --- --- 

Lamiaceae Teucrium scorodonia autóctone --- --- --- C --- 

Lentibulariaceae Pinguicula lusitanica autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

LAMIALES 

Oleaceae Fraxinus angustifolia autóctone --- --- C X X 

Oleaceae Jasminum fruticans autóctone --- --- --- X --- 

Oleaceae Olea europaea autóctone --- --- C C C 

Oleaceae Phillyrea angustifolia autóctone --- --- --- C --- 

Oleaceae Phillyrea latifolia autóctone --- --- X C --- 

Plantaginaceae Antirrhinum linkianum autóctone --- --- --- X --- 

Plantaginaceae Kickxia spuria autóctone --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Linaria spartea autóctone --- --- --- --- C 

Plantaginaceae Linaria supina autóctone --- --- --- X --- 

Plantaginaceae Plantago afra autóctone --- --- --- X --- 

Plantaginaceae Plantago coronopus autóctone --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Plantago lagopus autóctone --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Plantago lanceolata autóctone --- --- --- C --- 

Plantaginaceae Plantago major autóctone --- --- --- --- C 

Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica autóctone --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Veronica persica autóctone --- --- --- --- X 

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata autóctone --- --- --- X X 

Scrophulariaceae Scrophularia sambucifolia autóctone --- --- --- X --- 

Scrophulariaceae Scrophularia scorodonia autóctone --- --- --- C --- 

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum autóctone --- --- --- --- C 

Verbenaceae Verbena officinalis autóctone --- --- --- --- X 

LAURALES Lauraceae Laurus nobilis autóctone --- --- X X X 

LILIALES Smilacaceae Smilax aspera autóctone --- --- X X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

MALPIGHIALES 

Euphorbiaceae Euphorbia characias autóctone --- --- --- X --- 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua autóctone --- --- --- X --- 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia autóctone --- --- C --- --- 

Euphorbiaceae Euphorbia hirsuta autóctone --- --- X --- X 

Euphorbiaceae Euphorbia peplus autóctone --- --- --- X --- 

Euphorbiaceae Euphorbia pterococca autóctone --- --- --- C --- 

Euphorbiaceae Euphorbia transtagana endémica Anexo II; Anexo IV LC --- X --- 

Euphorbiaceae Mercurialis ambigua autóctone --- --- --- X --- 

Euphorbiaceae Ricinus communis exótica --- --- --- C --- 

Hypericaceae Hypericum perforatum autóctone --- --- --- --- X 

Hypericaceae Hypericum undulatum autóctone --- --- --- X --- 

Salicaceae Populus nigra exótica --- --- --- --- C 

Salicaceae Salix alba autóctone --- --- --- C C 

Salicaceae Salix atrocinerea autóctone --- --- --- C --- 

Salicaceae Salix neotricha autóctone --- --- X X --- 

Salicaceae Salix salviifolia autóctone Anexo II; Anexo IV LC --- --- X 

MALVALES 

Cistaceae Cistus albidus autóctone --- --- X X --- 

Cistaceae Cistus crispus autóctone --- --- X --- --- 

Cistaceae Cistus ladanifer autóctone Anexo II; Anexo IV LC X C --- 

Cistaceae Cistus monspeliensis autóctone --- --- --- X --- 

Cistaceae Cistus psilosepalus autóctone --- --- --- C --- 

Cistaceae Cistus salviifolius autóctone --- --- --- X --- 

Cistaceae Halimium umbellatum autóctone Anexo II; Anexo IV LC X --- --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

MALVALES 

Cytinaceae Cytinus hypocistis autóctone --- --- --- X --- 

Malvaceae Althaea officinalis autóctone --- --- --- X X 

Malvaceae Lavatera cretica autóctone --- --- --- C C 

Malvaceae Lavatera olbia autóctone --- --- --- X --- 

Malvaceae Lavatera trimestris autóctone --- --- --- X --- 

Malvaceae Sida rhombifolia exótica --- --- --- --- X 

Thymelaeaceae Daphne gnidium autóctone --- --- --- X --- 

MYRTALES 

Lythraceae Lythrum hyssopifolia autóctone --- --- --- --- X 

Lythraceae Lythrum salicaria autóctone --- --- C C X 

Myrtaceae Eucalyptus globulus exótica --- --- C C C 

Onagraceae Epilobium tetragonum autóctone --- --- --- X --- 

OXALIDALES Oxalidaceae Oxalis pes-caprae exótica --- --- C C C 

PINALES 

Pinaceae Pinus halepensis exótica --- --- --- X --- 

Pinaceae Pinus pinea autóctone --- --- --- X X 

Pinaceae Pinus pinaster autóctone --- --- C C C 

PIPERALES Aristolochiaceae Aristolochia paucinervis autóctone --- --- --- X --- 

POALES 

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus autóctone --- --- --- X --- 

Cyperaceae Carex cuprina autóctone --- --- --- C X 

Cyperaceae Carex distachya autóctone --- --- --- X --- 

Cyperaceae Carex hallerana autóctone --- --- --- X --- 

Cyperaceae Carex hispida autóctone --- --- --- X --- 

Cyperaceae Carex pendula autóctone --- --- --- X X 

Cyperaceae Cyperus eragrostis exótica --- --- C C C 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

POALES 

Cyperaceae Cyperus longus autóctone --- --- X X C 

Cyperaceae Cyperus rotundus autóctone --- --- X --- --- 

Cyperaceae Isolepis cernua autóctone --- --- X --- --- 

Cyperaceae Schoenus nigricans autóctone --- --- --- C --- 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus autóctone --- --- --- X --- 

Juncaceae Juncus inflexus autóctone --- --- --- C --- 

Juncaceae Juncus valvatus endémica Anexo II; Anexo IV --- --- X --- 

Poaceae Arrhenatherum album autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Arundo donax exótica --- --- C C C 

Poaceae Brachypodium distachyon autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Brachypodium phoenicoides autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Brachypodium sylvaticum autóctone --- --- X C C 

Poaceae Briza maxima autóctone --- --- --- C --- 

Poaceae Briza minor autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Bromus catharticus exótica --- --- --- --- X 

Poaceae Bromus diandrus autóctone --- --- C X C 

Poaceae Bromus hordeaceus autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Bromus madritensis autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Bromus rigidus autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Bromus sterilis autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Catapodium rigidum autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Cortaderia selloana exótica --- --- X C --- 

Poaceae Dactylis glomerata autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

POALES 

Poaceae Echinochloa crus-galli exótica --- --- --- --- X 

Poaceae Holcus lanatus autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Hordeum murinum autóctone --- --- --- X X 

Poaceae Hyparrhenia sinaica autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Melica minuta autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Paspalum distichum exótica --- --- X --- --- 

Poaceae Phalaris arundinacea autóctone --- --- --- C C 

Poaceae Phragmites australis autóctone --- --- C C C 

Poaceae Piptatherum miliaceum autóctone --- --- --- X X 

Poaceae Poa annua autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Poa trivialis autóctone --- --- --- X --- 

Poaceae Vulpia muralis autóctone --- --- --- X --- 

Typhaceae Sparganium erectum autóctone --- --- --- --- X 

Typhaceae Typha domingensis autóctone --- --- --- C X 

POLYPODIALES 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes autóctone --- --- --- X --- 

Aspleniaceae Ceterach officinarum autóctone --- --- --- X --- 

Polypodiaceae Polypodium cambricum autóctone --- --- --- C --- 

Pteridaceae Anogramma leptophylla autóctone --- --- --- X --- 

POLYPODIALES Pteridaceae Cheilanthes maderensis autóctone --- --- --- X --- 

RANUNCULALES 

Papaveraceae Fumaria capreolata autóctone --- --- --- X --- 

Papaveraceae Fumaria muralis autóctone --- --- X --- --- 

Papaveraceae Papaver dubium autóctone --- --- --- --- X 

Papaveraceae Papaver rhoeas autóctone --- --- --- --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

RANUNCULALES 

Papaveraceae Papaver somniferum autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Anemone palmata autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Delphinium nanum autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Delphinium pentagynum autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Ranunculus bullatus autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Ranunculus muricatus autóctone --- --- --- --- X 

Ranunculaceae Ranunculus ollissiponensis autóctone --- --- --- X --- 

Ranunculaceae Ranunculus repens autóctone --- --- --- --- C 

Ranunculaceae Ranunculus trilobus autóctone --- --- --- X --- 

ROSALES 

Cannabaceae Humulus lupulus autóctone --- --- --- --- X 

Moraceae Ficus carica autóctone --- --- --- X --- 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus autóctone --- --- X X --- 

Rhamnaceae Rhamnus lycioides autóctone --- --- X X --- 

Rosaceae Agrimonia eupatoria autóctone --- --- --- C --- 

Rosaceae Crataegus monogyna autóctone --- --- --- X --- 

Rosaceae Prunus spinosa autóctone --- --- --- X --- 

Rosaceae Rosa canina autóctone --- --- --- C X 

Rosaceae Rosa pouzinii autóctone --- --- --- --- X 

Rosaceae Rosa sempervirens autóctone --- --- X X --- 

Rosaceae Rosa squarrosa autóctone --- --- --- X --- 

Rosaceae Rubus ulmifolius autóctone --- --- C C C 

Ulmaceae Ulmus minor autóctone --- --- --- X --- 

Urticaceae Parietaria judaica autóctone --- --- X X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA DIRETIVA HABITATS LISTA VERMELHA DA 
FLORA VASCULAR 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ROSALES Urticaceae Urtica membranacea autóctone --- --- X C C 

SANTALALES Santalaceae Osyris alba autóctone --- --- X X --- 

SAPINDALES 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus autóctone --- --- X X --- 

Rutaceae Ruta angustifolia autóctone --- --- --- X --- 

Sapindaceae Acer monspessulanum autóctone --- --- --- X --- 

Sapindaceae Acer negundo exótica --- --- --- --- X 

SAXIFRAGALES 

Crassulaceae Sedum album autóctone --- --- --- X X 

Crassulaceae Sedum forsterianum autóctone --- --- --- X --- 

Crassulaceae Sedum sediforme autóctone --- --- --- X --- 

Crassulaceae Umbilicus rupestris autóctone --- --- --- X --- 

Saxifragaceae Saxifraga granulata autóctone --- --- --- X --- 

SELAGINELLALES Selaginellaceae Selaginella denticulata autóctone --- --- --- X --- 

SOLANALES 

Convolvulaceae Calystegia sepium autóctone --- --- X --- X 

Convolvulaceae Convolvulus althaeoides autóctone --- --- --- --- --- 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis autóctone --- --- --- X X 

Convolvulaceae Cuscuta campestris exótica --- --- --- --- X 

Convolvulaceae Cuscuta epithymum autóctone --- --- --- --- X 

Solanaceae Datura stramonium exótica --- --- --- --- X 

SOLANALES 

Solanaceae Salpichroa origanifolia exótica --- --- --- --- X 

Solanaceae Solanum chenopodioides exótica --- --- --- --- X 

Solanaceae Solanum nigrum autóctone --- --- --- X --- 

VITALES Vitaceae Vitis vinifera autóctone --- --- --- X --- 
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Quadro II – Lista de espécies de Anfíbios que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRETIVA HABITATS 
PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

SALAMANDRIDAE         

Pleurodeles waltl Salamandra-de-costelas-salientes LC NT Anexo III --- --- --- I 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC LC Anexo III --- p P I 

DISCOGLOSSIDAE         

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico LC NT Anexo II Anexo B-IV --- --- I 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo NT LC Anexo III Anexos B-II e B-IV --- P I 

PELOBATIDAE         

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC NT Anexo II Anexo B-IV --- P I 

BUFONIDAE         

Bufo bufo Sapo-comum LC LC Anexo III --- --- --- I 

HYLIDAE         

Hyla arborea Rela LC LC Anexo III Anexo B-IV p --- I 

RANIDAE         

Pelophylax perezi Rã-verde LC LC Anexo III Anexo B-V p C I 
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Quadro III – Lista de espécies de Répteis que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRETIVA HABITATS 
PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

BATAGURIDAE         

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico LC VU Anexo II Anexos B-II e B-IV --- P --- 

GEKKONIDAE         

Tarentola mauritanica Osga LC LC Anexo III --- P --- --- 

LACERTIDAE         

Timon lepidus Lagarto LC NT Anexo II --- --- P P 

Podarcis hispanicus Lagartixa-ibérica LC LC Anexo III Anexo B-IV P P P 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC LC Anexo III --- P C P 

SCINCIDAE         

Chalcides striatus Fura-pastos LC LC Anexo III --- --- I --- 

COLUBRIDAE         

Hemorrhois hippocrepis Cobra-de-ferradura LC LC Anexo II Anexo B-IV P --- --- 

Coronella girondica Cobra-lisa-meridional LC LC Anexo III --- --- P --- 

Rhinechis scalaris Cobra-de-escada LC LC Anexo III --- P --- P 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC LC Anexo III --- P P --- 

Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC LC Anexo III --- --- p p 

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC LC Anexo III --- --- --- p 
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Quadro IV – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 

AVES SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

ANATIDAE               

Anas platyrhynchos Pato-real LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-A --- Residente P P p C p I 

PHASIANIDAE               

Alectoris rufa Perdiz-comum LC LC --- Anexo III Anexo II-A SPEC 2 Residente p P C C C P 

Coturnix coturnix Codorniz LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Mig. Reprodutor P P P P p P 

PODICIPEDIDAE               

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - C P p I 

ARDEIDAE               

Ixobrychus minutus Garçote VU LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor - - - - p I 

Nycticorax nycticorax Goraz EN LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor - - - - p I 

Bubulcus ibis Carraceiro LC LC --- Anexo II --- --- Residente I p I p I p 

Egretta garzetta Garça-branca-pequena LC LC --- Anexo II Anexo I --- Residente I p I C P C 

Ardea cinerea Garça-real LC LC --- Anexo III --- --- Residente p P p C p P 

Ardea purpurea Garça-vermelha EN LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor p P p p p I 

CICONIIDAE               

Ciconia ciconia Cegonha-branca LC LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 2 Residente C C C C C C 

THERSKIORNITHIDAE               

Platalea leucorodia Colhereiro NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 2 Visitante - - - - I I 

ACCIPITRIDAE               

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente p p p p P p 

Milvus migrans Milhafre-preto LC LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor P P C C p P 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor p P P P p P 

Circus aeruginosus 
Tartaranhão-ruivo-dos-

pauis VU LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Residente p p p I - - 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN CONVENÇÃO 
DE BONA 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

DIRETIVA 
AVES SPEC FENOLOGIA 

ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

ACCIPITRIDAE (cont.)               

Accipiter nisus Gavião LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente - - - - p C 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente p C C C C P 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor p p C p P p 

FALCONIDAE               

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente P C C C p p 

RALLIDAE               

Gallinula chloropus Galinha-d’água LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Residente C P C p C I 

RECURVIROSTRIDAE               

Himantopus himantopus Pernilongo LC LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Reprodutor C p C I C I 

GLAREOLIDAE               

Glareola pratincola Perdiz-do-mar VU LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor P p - - - - 

CHARADRIIDAE               

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira LC LC Anexo II Anexo II --- --- Reprodutor p p P p - - 

SCOLOPACIDAE               

Gallinago gallinago Narceja-comum LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-A SPEC 3 Visitante I I - - - - 

Tringa totanus Perna-vermelha-comum LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B SPEC 2 Reprodutor p p - - - - 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Reprodutor p p - - p I 

LARIDAE               

Larus ridibundus Guincho-comum LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Visitante I p - - - - 

Larus fuscus Gaivota-d’asa-escura LC LC --- --- Anexo II-B --- Visitante I p - - - - 

Larus michahellis Gaivota-de-patas-amarelas LC LC --- Anexo III --- --- Visitante I p I I I I 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 

AVES SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

STERNIDAE               

Chlidonias hybrida Gaivina-dos-pauis CR LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor - - - - C I 

COLUMBIDAE               

Columba livia Pombo-das-rochas DD LC --- Anexo III Anexo II-A --- Residente P C p C C C 

Columba palumbus Pombo-torcaz LC LC --- --- Anexo II-A --- Residente p p C P P C 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Residente P p P C p p 

Streptopelia turtur Rola-brava LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Mig. Reprodutor p P C P P P 

PSITTACIDAE               

Psittacula krameri Periquito-rabijunco NA LC --- Anexo III --- n/a Não Indígena p P P P p P 

CUCULIDAE               

Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor p P p P p P 

TYTONIDAE               

Tyto alba Coruja-das-torres LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente C P C P p P 

STRIGIDAE               

Otus scops Mocho-de-orelhas DD LC --- Anexo II --- SPEC 2 Mig. Reprodutor - - p p - - 

Bubo bubo Bufo-real NT LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente - - P P - - 

Athene noctua Mocho-galego LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente P P p P p P 

Strix aluco Coruja-do-mato LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - p P p P 

Asio otus Bufo-pequeno DD LC --- Anexo II --- --- Residente - - - - C P 

CAPRIMULGIDAE               

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU LC --- Anexo II Anexo I SPEC 2 Mig. Reprodutor - - p p p p 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor - - C p p p 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN CONVENÇÃO 
DE BONA 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

DIRETIVA 
AVES 

SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

APODIDAE               

Apus apus Andorinhão-preto LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor p P C P C P 

Apus pallidus Andorinhão-pálido LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p p - - - - 

Apus melba Andorinhão-real NT LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor - - - - I p 

ALCEDINIDAE               

Alcedo atthis Guarda-rios LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente p P P I P I 

MEROPIDAE               

Merops apiaster Abelharuco LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor p P C P C P 

UPUPIDAE               

Upupa epops Poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor - - C P p P 

PICIDAE               

Jynx torquilla Torcicolo DD LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor - - p P - - 

Picus viridis Peto-verde LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente - - p C C C 

Dendrocopos major Picapau-malhado LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - C P C C 

Dendrocopos minor Picapau-malhado-pequeno LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - p P - - 

ALAUDIDAE               

Calandrella brachydactyla Calhandrinha LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor p p - - - - 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente P C C C P P 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC --- Anexo III Anexo I SPEC 2 Residente p P P C P C 

Alauda arvensis Laverca LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Residente P C - - P C 

HIRUNDINIDAE               

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor p P C P C P 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor C P C C C C 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 

AVES SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

HIRUNDINIDAE (cont.)               

Hirundo daurica Andorinha-dáurica LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor - - C P C C 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor C P C C C P 

MOTACILLIDAE               

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor p P - - - - 

Motacilla flava Alvéola-amarela LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P - - p  

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC LC --- Anexo II --- --- Residente p P C P C C 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC --- Anexo II --- --- Residente p C P C C C 

TROGLODYTIDAE               

Troglodytes troglodytes Carriça LC LC --- Anexo II --- --- Residente p C C C C C 

TURDIDAE               

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente C C C C C P 

Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P P C P P 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente P C C C C C 

Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-branca LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 2 Mig. Reprodutor - - p p - - 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente C C C C C C 

Monticola solitarus Melro-azul LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente - - P P - - 

Turdus merula Melro-preto LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B --- Residente P C C C C C 

Turdus viscivorus Tordoveia LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Residente - - C C P C 

SYLVIIDAE               

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC --- Anexo II --- --- Residente P C P P C C 

Cisticola jundicis Fuinha-dos-juncos LC LC --- Anexo II --- --- Residente P P C C C I 

Locustella luscinioides Felosa-unicolor VU LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor - - - - p I 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN CONVENÇÃO 
DE BONA 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

DIRETIVA 
AVES 

SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

SYLVIIDAE (cont.)               

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços NT LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P C p p p 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Rouxinol-grande-dos-
caniços LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P P P P P 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P C P C P 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC --- Anexo II --- --- Residente P C C P C P 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC NT --- Anexo II Anexo I SPEC 2 Residente - - p p - - 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC LC --- Anexo II --- --- Residente P C C C C C 

Phylloscopus bonelli Felosa de Bonelli LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Mig. Reprodutor - - p P P P 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor - - p P P P 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - p C - - 

AEGITHALIDAE               

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC LC --- Anexo III --- --- Residente p P C C C P 

PARIDAE               

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente - - C C C C 

Parus ater Chapim-preto LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - C P C P 

Parus caeruleus Chapim-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente p C C C C C 

Parus major Chapim-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente P C C P C C 

SITTIDAE               

Sitta europaea Trepadeira-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - C P C P 

CERTHIIDAE               

Certhia brachydactyla Trepadeira LC LC --- Anexo II --- --- Residente p P C C C C 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 

AVES SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

ORIOLIDAE               

Oriolus oriolus Papa-figos LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor p P P P P P 

LANIIDAE               

Lanius meridionalis Picanço-real LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente p P C P P P 

Lanius senator Picanço-barreteiro NT LC --- Anexo II --- SPEC 2 Mig. Reprodutor - - C P P P 

CORVIDAE               

Garrulus glandarius Gaio LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente p P P C P C 

Cyanopica cyanus Pega-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - P P p P 

Pica pica Pega LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente - - C C C C 

Corvus corone Gralha-preta LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente p P C C P p 

Corvus corax Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente - - C P - - 

STURNIDAE               

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente p P C C C P 

PASSERIDAE               

Passer domesticus Pardal-de-telhado LC LC --- --- --- SPEC 3 Residente C C C C C C 

Passer hispaniolensis Pardal-espanhol LC LC --- Anexo III --- --- Residente p P - - - - 

Passer montanus Pardal-montês LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente C P p P C P 

Petronia petronia Pardal-francês LC LC --- Anexo II --- --- Residente p P - - - - 

PLOCEIDAE               

Ploceus melanocephalus Tecelão-de-cabeça-preta NA LC --- ---  --- Não Indígena p P - - - - 

ESTRILDIDAE               

Estrilda astrild Bico-de-lacre NA LC --- --- --- --- Não Indígena P P C P C P 

Amandava amandava Bengali-vermelho NA LC --- ---  --- Não Indígena p P - - - - 
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN CONVENÇÃO 
DE BONA 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

DIRETIVA 
AVES 

SPEC FENOLOGIA 
ND01 ND02 ND12 

N P N P N P 

FRINGILLIDAE               

Fringilla coelebs Tentilhão-comum LC LC --- Anexo III --- --- Residente p P C C C C 

Serinus serinus Milheirinha LC LC --- Anexo II --- --- Residente P C C C C C 

Carduelis chloris Verdilhão LC LC --- Anexo II --- --- Residente P P C P C C 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C C C C C 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente P C C C C C 

EMBERIZIDAE               

Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-
preta 

LC LC --- Anexo II --- --- Residente - - P p P p 

Emberiza schoeniclus Escrevedeira-dos-caniços VU LC --- Anexo II --- --- Residente p p - - - - 

Emberiza calandra Trigueirão LC LC --- Anexo III --- SPEC 2 Residente p p P C p P 
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Quadro V – Lista de espécies de Mamíferos que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN CONVENÇÃO 
DE BONA 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

DIRETIVA HABITATS 
PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

ERINACEIDAE          

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC LC --- Anexo III --- P P P 

SORICIDAE          

Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos DD LC --- Anexo III --- P p p 

Neomys anomalus Musaranho-de-água DD LC --- Anexo III --- P p p 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC LC --- Anexo III --- --- p p 

Crocidura suaveolens Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno NE LC --- Anexo III --- --- --- p 

Suncus etruscus Musaranho-anão LC LC --- Anexo III --- --- p --- 

TALPIDAE          

Talpa occidentalis Toupeira LC LC --- --- --- P P P 

VESPERTILIONIDAE          

Myotis myotis Morcego-rato-grande VU LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV p p --- 

Myotis emarginatus Morcego-lanudo DD LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV p p p 

Myotis daubentonii Morcego-de-água LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV p --- p 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC LC Anexo II Anexo III Anexo B-IV p p p 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu LC LC Anexo II Anexo III Anexo B-IV p p p 

Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV p p --- 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV p p p 

Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD NT Anexo II Anexo II Anexo B-IV p p --- 

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV p --- --- 

MOLOSSIDAE          

Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV p p p 
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

LEPORIDAE          

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT NT --- --- --- C C C 

Lepus granatensis Lebre LC LC --- Anexo III --- --- --- P 

ARVICOLIDAE          

Arvicola sapidus Rato-de-água LC VU --- --- --- --- p --- 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera VU NT Anexo II --- Anexos B-II e B-IV --- --- p 

Microtus lusitanicus Rato-cego LC LC --- --- --- --- P P 

MURIDAE          

Apodemus sylvaticus Ratinho-do-campo LC LC --- --- --- --- P P 

Rattus rattus Rato-preto LC LC --- --- --- --- P --- 

Rattus norvegicus Ratazana NA LC --- --- --- --- --- P 

Mus musculus Ratinho-caseiro LC LC --- --- --- --- P --- 

Mus spretus Ratinho-ruivo LC LC --- --- --- --- P P 

GLIRIDAE          

Eliomys quercinus Leirão DD NT --- Anexo III --- P P P 

CANIDAE          

Vulpes vulpes Raposa LC LC --- --- --- --- p p 
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que ocorrem (ou que podem ocorrer) nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 
HABITATS 

PRESENÇA 

ND01 ND02 ND12 

MUSTELIDAE          

Mustela nivalis Doninha LC LC --- Anexo III --- --- P --- 

Mustela putorius Toirão DD LC --- Anexo III Anexo B-V P P --- 

Martes foina Fuinha LC LC --- Anexo III --- --- P --- 

Meles meles Texugo LC LC --- Anexo III --- --- P P 

Lutra lutra Lontra LC NT --- Anexo II Anexos B-II e B-IV p I I 

VIVERRIDAE          

Genetta genetta Geneta LC LC --- Anexo III Anexo B-V P P P 

HERPESTIDAE          

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC LC --- Anexo III Anexos B-V e D P P P 

FELIDAE          

Felis silvestris Gato-bravo VU LC --- Anexo II Anexo B-IV --- p --- 

SUIDAE          

Sus scrofa Javali LC LC --- --- --- P C C 

CERVIDAE          

Dama dama Gamo NA LC --- Anexo III --- p I --- 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Avifauna a implementar na linha aérea 

de transporte de energia a 400 kV do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. Este plano foi 

desenvolvido no seguimento das orientações gerais fornecidas pelo ICNF e pelo Guia Metodológico 

para a Avaliação de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Energia – Linhas Aéreas. 

A sua implementação tem como objetivo geral a avaliação dos efeitos do projeto sobre a avifauna, 

determinando o grau de alteração das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e 

funcionamento da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT), abrangendo duas situações distintas: 

 caracterização do elenco de espécies de aves existentes e da sua situação populacional; 

 avaliação dos efeitos do projeto sobre a avifauna, nomeadamente no que diz respeito à 

eventual mortalidade causada pela colisão e/ou eletrocussão. 

O plano de monitorização encontra-se dividido em duas fases, nomeadamente a fase que abrange o 

período anterior à construção das infraestruturas da linha de transporte de energia (Fase I) e a fase 

que corresponde ao período inicial do seu funcionamento (Fase II). 

Os relatórios de monitorização previstos terão a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Nos relatórios de monitorização será indicada a equipa técnica responsável pela execução do plano. 

2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo corresponde ao corredor da LMAT (400 kV) de ligação entre a Subestação de Vila 

Nova da Rainha e o Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo, numa extensão de aproximadamente 

4,8 km, e de 500 m de largura, tendo como eixo a própria linha elétrica (isto é, 250 m para cada lado 

das estruturas da linha elétrica). 

Este corredor ocupa áreas integradas na freguesia de Vila Nova da Rainha do concelho de Azambuja 

e na União das freguesias de Carregado e Cadafais do concelho de Alenquer, ambas localizadas no 

distrito de Lisboa, na zona centro de Portugal Continental (Figura 1). 

A área do corredor da LMAT não se insere em áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da 

natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, Zonas Especiais de Conservação (Sítios da Rede Natura 

2000), Zonas de Proteção Especial e Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de 

interesse público. 
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Figura 1 – Localização do corredor da Linha Elétrica (a vermelho), da Linha Elétrica (a amarelo) e da 

subestação de Vila Nova da Rainha (a azul) relativamente aos municípios. 

Além da área do corredor da LMAT (400 kV) de ligação entre a Subestação de Vila Nova da Rainha e 

o Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo, a área em estudo neste Plano de Monitorização da 

Avifauna inclui também uma zona de controlo, que foi definida com os seguintes parâmetros: 

i) Com aproximadamente a mesma extensão (4,8 km); 

ii) Que passe por zonas com ocupação cultural semelhante; 

iii)  Que não tem qualquer linha elétrica semelhante (e que não se prevê a implementação de 

infraestrutura semelhante). 

Assim, definiu-se um eixo de um corredor, que corresponde a um acesso entre os concelhos de 

Alenquer e de Azambuja, e que atravessa uma zona de ocupação cultural semelhante à do corredor 

da linha elétrica. Na Figura 2 apresenta-se o eixo de um corredor com 500 m de largura (250 para cada 

lado). 

Concelho de 
Alenquer 

Concelho de 
Azambuja 
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Figura 2 – Localização do eixo de controlo (a azul) relativamente aos municípios e à Área C3. 

3 PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM 

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes: 

• Mortalidade por colisão/km/ano; 

• Taxas de atravessamento (número de aves ou número de bandos) em voo que atravessam 

a LMAT/km/hora (ou dia); 

• Determinação de índices de abundância relativa; 

• Determinação de fatores de correção: cálculo das taxas de detetabilidade e de remoção de 

cadáveres para esta linha elétrica; 

• Eficácia das medidas de minimização implementadas; 

• Eficácia das medidas de compensação; 

• Efeito de exclusão, em espécies de elevada sensibilidade, apenas em situações 

consideradas como críticas, nomeadamente quando a linha se desenvolva no interior da 

área vital de espécies com estatuto de conservação elevado e que pertençam às famílias 

classificadas como de risco de colisão elevado (Protocolo REN/ICNB, tabelas III e IV). Esta 

avaliação será feita ao longo do decorrer do próprio plano de monitorização, conforme os 

critérios 

C3 

Eixo de Controlo 

Concelho de 
Azambuja 

Concelho de 
Alenquer 
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4 LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Em termos técnicos, deverá ser monitorizada a totalidade dos troços em que se apliquem um dos 

seguintes critérios: 

• troço que atravessa um habitat potencial de espécies SPEC1, SPEC2, Criticamente em 

Perigo CR, Em Perigo EN, e Vulneráveis VU onde é provável ocorrer colisões. 

Essencialmente são os seguintes 14 tipos de ocupação do solo, salvaguardando também as 

situações de outros habitats que sejam de importância biológica para as aves: 

BIÓTOPO TIPO OCUPAÇÃO DO SOLO TIPO ESPECÍFICO 

Áreas agrícolas Sequeiro Estepe cerealífera 

Áreas agrícolas Regadio --- 

Áreas agrícolas Arrozais --- 

Áreas agrícolas Prados e lameiros --- 

Floresta Sobreiro Código para coberto florestal 0 

Floresta Sobreiro Código para coberto florestal 1 

Floresta Azinheira Código para coberto florestal 0 

Floresta Azinheira Código para coberto florestal 1 

Meios semi-naturais Rocha nua --- 

Meios aquáticos Zonas pantanosas e pauis --- 

Meios aquáticos Salinas --- 

Superfícies com água Lagoas e albufeiras --- 

Superfícies com água Estuários --- 

Outros habitats de importância biológica --- --- 

• troço com ocorrência de espécies SPEC1, SPEC2, Criticamente em Perigo CR, Em Perigo 

EN, e Vulneráveis VU, ao longo do ciclo anual ou nos períodos que as aves estão presentes 

no país. Incluem-se os troços situados a menos de 5 km de locais onde ocorra a nidificação 

repetida das espécies prioritárias (com utilização dos mesmos ninhos durante um mínimo de 

dois anos consecutivos) e a menos de 1 km de locais de concentração de aves. 

Quando não se evidencia a afetação de valores faunísticos de maior preocupação conservacionista, 

será monitorizada 20% da linha, incidindo em habitats de maior relevância para a avifauna. 

Com base do projeto da Linha de Transporte de Energia, e na sua ocupação cultural atual, 

selecionaram-se seis troços para monitorização, por forma a abranger as principais zonas 

representativas no corredor da linha elétrica, e abranger o valor mínimo de monitorização da Linha. A 

Figura 3 apresenta os diferentes grupos (laranja = agricultura; vermelho = pastagens; verde = florestas; 

roxo = territórios artificializados; azul = zonas húmidas). 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 2 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA – ANEXO 2 - PMA 

5 

 

Figura 3 – Localização dos locais de monitorização na linha de transporte de energia, relativamente à 
ocupação geral do solo. 

De referir que na Figura 3 e na Figura 4 apenas estão representados os pontos centrais de cada troço, 

sendo a sua localização ajustada na primeira saída de campo. Apresenta-se na Figura 4 o conjunto 

dos locais de monitorização dentro do corredor da linha elétrica, considerando-se como “troço a 

monitorizar” o corredor equivalente a 500 m de extensão, cujo ponto central é cada um dos 6 locais 

selecionados. 

Esta monitorização terá uma frequência mínima de duas visitas por época: reprodução, invernada, 

verão e dispersão. Na realização de um eventual estudo do efeito de exclusão, os locais e a frequência 

das amostragens dependerão das espécies-alvo, pelo que não serão aqui especificados. 
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Figura 4 – Pormenor do locais de monitorização na linha de transporte de energia. 

Os pontos de amostragem dentro da área de controlo serão apenas selecionados após a definição dos 

locais da linha de transporte de energia, de modo a que cada um dos 6 pontos de controlo seja o mais 

similar possível com os pontos da linha elétrica. Essa definição será feita na primeira saída de trabalho 

de campo. 

5 TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Para a concretização do plano de monitorização da avifauna apresentam-se de seguida as 

metodologias necessárias ao cumprimento dos objetivos definidos. Refira-se que as técnicas e 

equipamentos a utilizar num eventual estudo de exclusão dependerão das espécies-alvo, pelo que não 

serão aqui especificados. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 2 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA – ANEXO 2 - PMA 

7 

5.1 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ABUNDÂNCIA 

A metodologia para a determinação dos índices de abundância relativa, baseia-se na contagem de 

aves presentes a partir de um ponto fixo, do qual se anota todos os contactos visuais e auditivos 

inseridos nos raios de 50 e 250 m, durante um período de 10 minutos. Os dados recolhidos incluirão a 

hora de início e final do censo, a espécie observada, número de indivíduos, ave no interior/exterior dos 

raios de 50 e 250 m e a respetiva localização face ao observador (Figura 5). 

 

Figura 5 – Esquema representativo do método de registo da abundância relativa de aves 
numa determinada zona. 

Nas abordagens específicas serão identificadas, como espécies-alvo, as aves com sensibilidade a este 

tipo de infraestruturas e de maior preocupação de conservação (com estatuto de ameaça CR, EN, VU 

e DD) a nível nacional (Cabral et al., 2006) e internacional (pela classificação da UICN). A seleção de 

espécies-alvo atenderá ao conhecimento disponível sobre as espécies que estejam a ser afetadas por 

outros projetos na mesma região e cujas populações, por efeito da perturbação ou mortalidade, possam 

estar comprometidas, a nível local, ou numa escala mais alargada. Deste modo, o método utilizado 

garante a independência dos dados obtidos, com referência à periodicidade de obtenção dos dados e 

aos critérios de decisão de eliminação de dados. 

A caracterização da utilização da área por estas espécies pode ser efetuada, consoante a espécie-

alvo, através do registo de dados como a altura, direção e tipo de voo de cada indivíduo, de modo a 

obter dados que permitam determinar algum tipo de perturbação e o risco de colisão. Para determinado 

tipo de espécies pode ser necessário efetuar mapeamentos detalhados dos seus movimentos e/ou 

território, integrando os dados num Sistema de Informação Geográfica (SIG) de modo a permitir a 

análise espacial dos dados obtidos. Em cada relatório produzido, avaliar-se-á que espécies entrarão 

nas abordagens específicas. 

Durante o período de observação e escuta irão ser recolhidos os seguintes dados: a) hora do início e 

fim do censo, b) espécies observadas, e c) número de indivíduos. Pretende-se com este método obter 

estimativas de abundâncias e densidades relativas para as espécies ocorrentes na área de estudo. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 2 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA – ANEXO 2 - PMA 

8 

Dentro de cada um dos troços selecionados (no corredor da futura linha elétrica e no corredor de 

controlo), será selecionado um ponto de monitorização, totalizando-se 12 pontos para determinação 

dos contactos visuais e auditivos: 6 na área da linha elétrica e 6 na área de controlo. 

O equipamento necessário para os censos consiste em binóculos/telescópio, caderno de campo, cartas 

militares/ortofotomapas, GPS e máquina fotográfica digital. Todos os dados obtidos serão 

armazenados numa base de dados com data, hora de início da contagem, biótopo, espécie, sexo, idade 

(adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 

5.2 ESTUDO DA FREQUÊNCIA DE VOO DAS AVES ATRAVÉS DA LINHA 

O método, muito semelhante ao utilizado por Alonso (Ferrer & Janss, 1999), baseia-se na contagem 

visual, a partir de um ponto fixo, do número de aves que passam por uma secção de linha elétrica de 

extensão conhecida (normalmente um vão), durante o período consecutivo de uma hora. Em cada 

período de observação, além dos dados relativos à espécie e respetivas quantidades (com referência 

se é em bando ou não), serão ainda registadas as alturas de voo das aves em relação aos cabos da 

linha (por cima, por baixo, entre os cabos condutores/de guarda) e pousadas nos apoios (Figura 6). 

 

Figura 6 – Esquema representativo das secções da linha elétrica utilizadas no estudo de 
frequência de voo. 

Serão recolhidos os dados de observação nos vãos correspondentes aos locais indicados na Figura 4, 

apenas para o corredor da linha elétrica. 

5.3 DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE 

5.3.1 Técnica de prospeção de cadáveres e métodos de registo de dados 

Os vestígios de aves mortas serão prospetados em transectos, em deslocações a pé. Cada transecto 

deverá ser percorrido por dois observadores, deslocando-se de modo a que possam cobrir uma faixa 

que exceda em 10 m para o exterior da projeção no solo dos cabos condutores exteriores. Todos os 

restos de aves encontrados deverão ser identificados, registados e recolhidos. A data da morte das 

aves será determinada de acordo com quatro categorias: 

• Categoria 1 – até 24 h; 

• Categoria 2 – entre 2 a 3 dias; 
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• Categoria 3 – mais de 1 semana; 

• Categoria 4 – mais de 1 mês. 

A causa de morte será identificada (colisão ou eletrocussão) e confirmada com a realização de 

necrópsias aos cadáveres de aves encontrados, quando o estado destes o permitir (para as categorias 

de data de morte 1 e 2). A realização de necrópsias deve ser realizada sempre que estejamos a 

monitorizar espécies de elevada sensibilidade. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospeção, serão anotados os seguintes dados: 

a) espécie; b) sexo; c) local onde foi encontrado (coordenada por GPS); d) distância à linha elétrica; e) 

presença ou ausência de traumatismos; f) presença ou ausência de indícios de predação; g) data 

aproximada da morte (4 categorias); h) fotografia digital do cadáver; e i) condições climatéricas do dia 

e dos dias anteriores à prospeção. 

O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo, 

ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas e máscaras cirúrgicas. 

5.3.2 Métodos de tratamento dos dados 

A Taxa de Mortalidade Observada (TMO) será corrigida para obter uma Taxa de Mortalidade Real 

(TMR). Para o cálculo da Taxa de Mortalidade Real é necessário ter em conta outros fatores que 

influenciam significativamente o estudo da mortalidade das aves: 

 Percentagem da Área Prospetada Eficazmente (TPE) – o observador estima a percentagem 

da área onde não é possível conduzir a uma prospeção válida (e.g. vegetação muito densa, 

plano de água, cercado com animais domésticos, etc.); 

 Percentagem de Aves que Morre na Área Prospetada (MAP) – a morte de alguns indivíduos 

que sofrem colisões / eletrocussão poderá ocorrer fora da área, não sendo os seus 

cadáveres detetados na área prospetada; 

 Percentagem de Aves Não Encontrada pelo Observador (NEO) – a prospeção acarreta um 

erro de não deteção dos cadáveres das aves que se encontram na área de prospeção; 

 Percentagem de Aves Removidas Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar dos 

predadores, uma parte do número de aves poderá ser consumida por necrófagos e outros 

predadores. 

A Taxa de Mortalidade Real (TMR) é calculada com base na análise da Taxa de Mortalidade Observada 

(TMO) através da seguinte expressão: 
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RPN) -  (1 NEO) - (1 MAP TPE

TMO
     TMR


  

Todos os fatores serão determinados durante o projeto, com a exceção da percentagem que Morre na 

Área Prospetada (MAP), que será estimada de acordo com a bibliografia. 

A percentagem de Aves Não Encontrada pelo Observador será calculada através da distribuição de 

“modelos” (de tamanho e coloração semelhantes aos cadáveres de aves) na zona de estudo. Essa 

distribuição será realizada por um segundo técnico, que distribuirá os modelos de forma aleatória. De 

seguida, o técnico que não distribuiu os modelos prospetará a área, sem conhecer a sua localização, 

bem como o número de modelos espalhados. Procede-se ao registo do número de cadáveres 

encontrados pelo colaborador num período de tempo equivalente ao que despenderia na habitual 

prospeção de cadáveres. A capacidade de deteção de cadáveres será determinada para cada uma das 

campanhas e para cada tipo de habitat. O cálculo de NEO será efetuado através da equação: 

NEO =∑(NxND × PxPt) 
em que NX representa o número de modelos detetados pelo técnico X, ND representa o número total 

de modelos distribuídos, PX representa a percentagem do técnico X nas prospeções totais PT. 

Durante o trabalho de campo será calculado, por parte dos técnicos que realizará as prospeções, a 

superfície em que não é possível a prospeção de cadáveres de aves (TPE). Os observadores estimarão 

a percentagem de troço onde não é possível conduzir uma prospeção eficaz (por exemplo vegetação 

muito densa, plano de água, cercado com animais domésticos). Se esse valor ultrapassar 20% o troço 

será eliminado. Todas as observações serão registadas em fichas de campo de preenchimento 

obrigatório. 

A taxa de remoção de cadáveres (RPN) será calculada através da colocação de cadáveres de aves 

(preferencialmente perdizes e codornizes, devidamente marcados, de forma a não confundir com um 

animal que morra efetivamente de colisão) no corredor em estudo, e posterior contagem do número de 

cadáveres. Os locais onde se colocarão os cadáveres de aves serão assinalados e visitados no 2.º, 

5.º, 10.º e 15.º dia. Esta taxa será determinada para cada um dos períodos do ano e para cada tipo de 

habitat. O teste considera-se finalizado ao 15.º dia ou quando os cadáveres estiverem removidos na 

sua totalidade. A distribuição dos cadáveres será feita de forma aleatória pelas diferentes classes de 

visibilidade, assegurando-se uma distância mínima de 50 m entre cadáveres. 
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O equipamento a utilizar consiste em modelos de aves, cadáveres de aves (e.g. codornizes, perdizes 

criadas em aviário), caderno de campo, ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas e 

máscaras cirúrgicas. 

6 RELAÇÃO ENTRE FACTORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E 
PARÂMETROS CARACTERIZADORES DAS VÁRIAS FASES DO PROJECTO 

Para que a mortalidade verificada durante a fase de exploração seja corretamente interpretada, é 

indispensável que esta seja contextualizada através da caracterização da comunidade de aves 

existente na área de estudo. Neste sentido, os censos permitem conhecer a dimensão, composição e 

estrutura das populações de aves na envolvente da área de estudo e assim determinar se a linha de 

transporte de energia é responsável por uma mortalidade significativa. 

Como serão realizados censos em duas fases distintas, será possível a comparação dos valores que 

deles resultam (e.g. densidade, abundância relativa, riqueza específica de aves), permitindo detetar 

alterações nas comunidades que ocorrem na área em estudo ao longo do tempo, por exemplo, perceber 

se a presença das infraestruturas têm influência na utilização da área pelas aves, nomeadamente se é 

responsável por um decréscimo no número de indivíduos presentes, ou se implica mesmo a exclusão 

de determinadas espécies da área de estudo. 

Este último tipo de informação é também fundamental no sentido de contextualizar a mortalidade 

detetada durante as prospeções de cadáveres, isto é, determinar que percentagem da população está 

a ser afetada pela presença e funcionamento da infraestrutura e, consequentemente avaliar se a 

presença deste tipo de infraestrutura está ou não a comprometer a viabilidade da população 

avifaunística. 

Serão também analisados os resultados em função das características do projeto (por exemplo 

relacionar a mortalidade com a distância dos cabos ao solo e altura do coberto vegetal). 

7 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente em cada 

relatório anual, comparando-os, sempre que possível, com resultados de outros estudos idênticos que 

tenham sido realizados na área de estudo ou região envolvente. 

Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de monitorização 

estimar-se-á quais os impactes da nova infraestrutura na avifauna local. A sua significância será 

avaliada através da interpretação dos resultados obtidos na análise estatística, sendo para tal efetuada 

uma abordagem, pelo menos, ao nível do contexto regional, considerando outras linhas de transporte 

de energia aí existentes. Neste ponto é fundamental a consulta de bibliografia e de especialistas. 
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Para facilitar a avaliação do impacte da mortalidade causada pela implementação e funcionamento da 

infraestrutura serão estabelecidos critérios no sentido de determinar o intervalo a partir do qual a 

população de cada espécie pode estar comprometida. Esse valor será obtido através da análise 

estatística dos dados obtidos nos censos e da mortalidade observada, a ter início na Fase II do Plano 

de Monitorização da Avifauna. 

8 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS 
RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, poderão eventualmente ser apresentadas medidas de minimização 

a implementar, com vista à minimização dos efeitos do funcionamento da linha área de transporte de 

energia. A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de 

documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e 

científica e descrição dos objetivos. 

Assim, serão analisados os resultados da monitorização de forma a concluir quanto à eficácia das 

medidas de minimização implementadas e, caso não tenham sido eficazes, serão propostas medidas 

de minimização adicionais (por exemplo sinalização de um troço com BFD ou adoção de sinalização 

mais intensiva). 

9 CALENDARIZAÇÃO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE 
MONITORIZAÇÃO 

Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição 

específica das comunidades de aves, e da mortalidade causada pela presença da nova infraestrutura, 

sugere-se a seguinte calendarização de trabalho: 

Fase I – Situação de Referência (prévia à construção): 

 Duas visitas em cada uma das quatro épocas fenológicas (nidificação, dispersão de 

juvenis, migração outonal, invernada) com um espaçamento mínimo de um mês entre 

elas, totalizando oito campanhas de campo num período de um ciclo anual; 

Fase II – Fase de Exploração: censos de aves: 

 Duas visitas em cada uma das quatro épocas fenológicas (nidificação, dispersão de 

juvenis, migração outonal, invernada) com um espaçamento mínimo de um mês entre 

elas, totalizando oito campanhas de campo por ano, até completar três anos, com início 

na exploração da Central Fotovoltaica da Cerca. 
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Fase III – Fase de Exploração: prospecção de cadáveres: 

 Visitas com uma periodicidade semanal, durante 8 meses/ano, nas épocas de nidificação, 

de dispersão de juvenis, de migração outonal e de invernada (quatro visitas por mês 

referenciado, durante 3 anos); 

 Visitas com uma periodicidade mensal, durante 4 meses/ano (uma visita nos restantes 

meses, durante 3 anos). 

Serão produzidos quatro relatórios ao longo do período de monitorização: 

 1.º relatório será entregue no final da fase prévia à construção que incluirá os dados de 

monitorização recolhidos no período anterior à construção; 

 2.º relatório será entregue no final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração; 

 3.º relatório será entregue no final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração; 

 4.º relatório será entregue no final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração e 

incluirá a compilação de toda a informação obtida durante o período total de monitorização 

(relatório final). 

O Plano de Monitorização da Avifauna será revisto numa das seguintes condições: se forem detetadas 

novas situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização; caso se verifique que a 

metodologia proposta não é a mais adequada. 
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METODOLOGIAS 

Situação de Referência 

Âmbito da Situação      
de Referência (SR) do 

fator Património 
Cultural 

Como universo de avaliação consideram-se achados (isolados ou dispersos), 
construções, conjuntos, sítios e indícios (toponímicos, topográficos ou de outro 
tipo), de natureza arqueológica, arquitetónica e etnográfica, independentemente 
do seu estatuto de proteção ou valor cultural, globalmente designados como 
ocorrências.  

Como diretiva metodológica segue-se o especificado na circular, emitida pela 
tutela em 10 de Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o 
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

Área de estudo           
do fator 

Área de Estudo (AE): corresponde à localização do Projeto, infraestruturas 
associadas e zona envolvente tal como se definem seguidamente. 

Área de incidência (AI): corresponde à localização do Projeto, infraestruturas 
associadas. A AI é objeto de pesquisa documental e prospeção arqueológica 
sistemática. Como AI direta (AId) considera-se o conjunto que engloba as áreas 
C1, C2, e C3 para implantação dos painéis fotovoltaicos, a área de construção da 
subestação de Vila Nova da Rainha e as LEA Linha 1, Linha 2, Linha 3 e Linha 4, 
para as ligações elétricas à rede pública, em corredores com 400 m centrados no 
eixo das linhas. A AI indireta (AIi) corresponde aos espaços situados entre as 
referidas implantações e o limite exterior da AI. 

Zona de enquadramento (ZE): consiste em faixa envolvente da AI situada até, pelo 
menos, 1 km de distância do limite daquela área, sendo apenas objeto de pesquisa 
documental. 

Modo                           
de caracterização      

do fator 

A SR do fator Património Cultural será caracterizada a partir de três ações 
principais: (1) pesquisa documental e institucional, prévia ao trabalho de campo, 
para identificação das ocorrências conhecidas na AE, as pré-existências; (2) 
prospeção de campo, para reconhecimento das pré-existências, visando a 
atualização da informação acerca do seu estado de conservação atual; (3) 
prospeção de campo para eliminação de lacunas de conhecimento e obtenção de 
novos conhecimentos acerca de ocorrências inéditas. 

Como base de trabalho é utilizada cartografia militar à escala 1:25.000 e 
levantamentos topográficos da AI quando disponíveis. Para além destes recursos, 
a orientação no terreno e consequente georreferenciação de existências é 
executada com recurso a GPS, combinando-se duas ferramentas essenciais: o 
Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), em parceria com a 
InfoPortugal S.A., disponibilizam uma Aplicação (App) para dispositivos móveis, 
com as várias Séries Cartográficas produzidas no CIGeoE que cobrem todo o 
território nacional. Estas ferramentas possibilitam uma navegação off road com o 
rigor, pormenor e detalhe que caracteriza a Cartografia Militar (www.igeoe.pt); o 
OruxMaps, um aplicativo para Android que fornece mapas de geolocalização 
online e offline. 

As ocorrências serão caracterizadas em fichas individualizadas e representadas 
cartograficamente nas escalas e formas disponíveis, incluindo obrigatoriamente 
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uma representação em carta militar à escala 1:25000. Para o efeito serão 
utilizados diferentes ícones, na forma, indicativa de diferentes tipologias (linhas e 
áreas, círculos, elipses, quadrados, triângulos e outros polígonos) e na cor, 
indicativa de diferentes cronologias. 

As condições de eficácia da prospeção de campo serão documentadas num 
zonamento cartográfico que delimite zonas homogéneas em termos de visibilidade 
para a deteção de estruturas (positivas) acima do solo e materiais arqueológicos 
ao nível do solo. Consideram-se interditas, ou não prospetáveis, as parcelas de 
terreno que se apresentem vedadas e para as quais não se obtenha previamente 
autorização de entrada da parte dos respetivos proprietários ou seus 
representantes legais. Também se consideram interditas para prospeção os 
terrenos encharcadas, os de progressão inviável face à inclinação do terreno e 
densidade da ocupação vegetal e os que contenham searas com porte e, ou, 
densidade vegetal elevada. 

Fontes                    
de informação 

As fontes de informação utilizadas consistiram em inventários de organismos 

públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção Geral do 

Património Cultural, através da base de dados de imóveis classificados, de imóveis 

em vias de classificação (http://www.patrimoniocultural.gov.pt), de sítios 

arqueológicos (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/) e do Sistema de 

Informação para o Património Arquitetónico (http://www.monumentos.gov.pt), em 

consulta on line, o plano diretor municipal, bibliografia sobre património cultural, 

cartografia militar, cartografia geológica, ortofotografias (Google Earth), entidades 

e investigadores relevantes.  

Avaliação de impactes ou incidências 

Podem gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre ocorrências de interesse cultural, todas as 
ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução do Projeto, 
consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, visando a criação de áreas funcionais 
(estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes), regularização do terreno para acessos, construção de 
plataformas e escavação de fundações de aerogeradores, abertura de valas ou fundações para 
colocação de ligações elétricas enterradas ou apoios no solo de linhas aéreas. 

A caracterização dos impactes ou incidências tem em conta: (1) a natureza física das ocorrências de 
interesse cultural (nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo); (2) 
o grau de incidência ou proximidade da Acção impactante sobre a ocorrência de interesse cultural; (3) a 
intrusão do Projeto na envolvente espacial de imóveis de valor cultural relevante e respetivas áreas de 
proteção, com especial incidência na fase de exploração; (4) o valor cultural intrínseco da ocorrência 
sujeita a impacte. Esta avaliação é executada tendo por base o grau de proximidade ou a sobreposição 
do Projeto em relação às ocorrências de interesse cultural. 
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PARÂMETROS DE CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES OU INCIDÊNCIAS 

Os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado por insuficiência de informação acerca do projeto ou acerca da 
ocorrência cultural. 

Parâmetro  Graus Explicação 

Fase 

Construção 

Exploração 

Desativação  

Fases sequenciais de desenvolvimento do Projeto. No caso de pedreiras e 

minas entre a fase de construção (de infraestruturas) e a fase de exploração 

deve considerar-se um fase de Preparação, correspondente, por exemplo à 

descubra da área de exploração a céu aberto. 

Incidência 
Direta 

Indireta  

A incidência, do projeto ou do processo da sua construção (caso de estaleiros, 

áreas de depósitos e áreas de empréstimo), é direta se incide diretamente no 

espaço físico de uma ocorrência. A incidência é indireta se o projeto comporta 

intrusão no espaço envolvente ou na zona de proteção de imóvel classificado 

ou de valor cultural mais elevado. 

Tipo, Natureza 

ou Sinal 

Negativo (-) 

Positivo (+) 

Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma Acção que melhora o 

conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência cultural. 

Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma 

ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua 

envolvente espacial. 

Magnitude ou 

Intensidade 

Elevada 

Média  

Baixa 

A magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das 

ações impactantes e da suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude 

é elevada se o impacte for direto e implicar uma destruição total da ocorrência. 

É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua envolvente 

próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada 

ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica 

ou mais afastada da ocorrência.  

Significância ou 

Importância  

Elevada  

Média  

Reduzida 

A significância do impacte depende da importância do recurso afetado, tendo 

em conta a respetiva expressão local, regional, nacional e internacional. A 

significância é elevada ou muito significativa se o impacte for direto e implicar 

uma destruição total de uma ocorrência de importância a nível internacional e 

nacional. É média ou significativa se implicar uma destruição parcial ou a 

afetação da sua envolvente próxima. A significância é reduzida ou pouco 

significativa se traduzir uma degradação de uma ocorrência relativamente bem 

representada no território nacional, de valor cultural reduzido, em avançado 

estado de degradação ou uma intrusão na zona envolvente também com menor 

expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência.  
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Parâmetro  Graus Explicação 

Duração ou 

Persistência 

Temporária 

Permanente 

A duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela Acção impactante sobre 

a ocorrência cultural pode ser temporária ou permanente. 

Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, 
em geral, carácter permanente. 

Um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado 

de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade ou 

Grau de certeza 

Certo, 

Provável 

Pouco 

provável (ou 

Improvável) 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado 

com base no conhecimento das características intrínsecas das ações 

impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação 

às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma 

parte de projeto coincide, parcial ou totalmente, de forma negativa com a 

posição de uma ocorrência cultural 

Reversibilidade 
Reversível 

Irreversível 

O impacte é reversível se os respetivos efeitos se anulem a curto, médio ou 

longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo 

indeterminado. Esta é a situação mais comuns dos impactes negativos neste 

fator. 

O efeito de ocultamento pode considerar-se reversível se após a sua cessação 

se verificar que não houve degradação do estado de conservação da ocorrência 

patrimonial. 

Expressão 

Espacial 

Local 

Regional 

Nacional  

O impacte é local se os respetivos efeitos possuem uma expressão apenas a 

nível local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma escala regional. É 

nacional se esses efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.  

Os impactes neste fator têm em geral uma expressão local. 

Desfasamento 

no tempo ou 

Instante em que 

se produz 

Imediato 

Médio Prazo 

Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de 

tempo que decorre entre a Acção que provoca o impacte e o impacte 

propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após 

a Acção ou, a médio e longo prazo se existir um intervalo de tempo de menor 

ou maior duração entre a Acção e o impacte. 
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Medidas de Minimização (conceitos gerais) 

Medida Fase Definição 

Ajustamento do Projeto Projeto 
Alteração da posição de partes do Projeto com o objetivo de anular 

um impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência. 

Planta de condicionantes 
Antes da 

construção 

Inclusão das ocorrências de interesse cultural, identificadas na 

Situação de Referência, em planta de condicionantes, impondo 

restrição total à sua afetação, ocupação, atravessamento dos 

respetivo sítios ou obrigação de registo para memória futura. 

Prospeção (arqueológica) 
Construção, 

exploração 

Prospeção das partes do Projeto ou áreas funcionais da exploração 

que se localizem fora das zonas prospetadas no decurso desta 

avaliação. 

Escavações e sondagens 

arqueológicas 

Construção, 

exploração 

Execução de sondagens de diagnóstico e/ou escavações 

arqueológicas ou outros estudos destinadas a obter informação 

que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade 

e o interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os 

resultados dessas pesquisas aconselharão, ou não, a valorização 

dos respetivos sítios e a publicação dos resultados sob a forma de 

monografia.  

Acompanhamento 

(arqueológico) 

Construção, 

desativação 

Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a 

remoção e o revolvimento de solo (desmatação e decapagens 

superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) 

e a escavação no solo e subsolo. Os resultados deste 

acompanhamento podem determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo, sondagens, escavações 

arqueológicas, etc.). Os achados móveis efetuados no decurso 

desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 

organismo de tutela do património cultural. 

Conservação 
Construção, 

exploração 

Conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências 

imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam 

reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico devem, 

tendo em consideração o seu valor cultural. Esta medida pode 

concretizar-se na delimitação e sinalização de áreas de proteção 

às ocorrências a conservar. 

Registo (documental) Construção 

Representação gráfica e fotográfica e elaboração de memória 

descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse 

cultural que possam ser destruídas em consequência da execução 
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Medidas de Minimização (conceitos gerais) 

do projeto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação 

à frente de exploração. 

Sinalização Construção 

Sinalização das ocorrências de interesse cultural situadas nas 

proximidades das frentes de exploração, passíveis de afetação, 

mesmo que indireta, na fase de construção. Pretende-se, desta 

forma, minorar ou evitar danos involuntários e garantir a 

conservação dessas ocorrências. 

Valorização Exploração 

Medidas relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-

didática) e a conservação ativa, in situ, das ocorrências de maior 

interesse cultural.  

Vigilância Exploração 

Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de 
maior interesse cultural identificados na AI do projeto. A execução 
desta medida compete ao dono-da-obra, com obrigatoriedade de 
comunicação às entidades competentes dos efeitos negativos 
detetados. 

Monitorização Exploração 

Observação periódica do estado de conservação das principais 
ocorrências de interesse cultural situadas na AI do projeto ou nos 
principais acessos. Esta medida deve ser executada por 
especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-da-
obra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de 
tutela sobre o património arqueológico. 
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OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS NA PESQUISA DOCUMENTAL 

Identificação Caracterização 

Nº de Referência 1 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Pinhal do Alvarinho Tipologia 
Tesouro Cronologia Romano Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Médio-Elevado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 3184 Localização ZE. 

" 2 taças de prata com denários romanos de 125 a.C." (Base 
de dados DGPC). 

Nº de Referência 2 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Camarnal Tipologia Achado(s) 
Isolado(s) Cronologia Neo-Calcolítico Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Médio-Baixo CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 18174 Localização ZE. 

"Neste local foram recolhidos: um fragmento de laje de xisto 
decorado, um fragmento de lâmina de sílex, três enxós de 
pedra polida, um pequeno machado e um percutor de 
anfibolito. Atualmente estes materiais encontram-se 
depositados no Museu Municipal de Alenquer." (Base de 
dados DGPC) 

Nº de Referência 3 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Camarnal Tipologia Estação de Ar 
Livre Cronologia Mesolítico Categoria Arqueológico 
Estatuto Inventário Valor cultural Médio-Elevado 
CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação DGPC, 
CNS 4122 Localização ZE. 

"Jazida de ar livre embalada em areias onde foram 
recolhidos numerosos artefactos líticos talhados em sílex, 
quartzo e quartzito, com características tecnológicas e 
tipológicas na tradição do Paleolítico Superior final. A 
presença de restos de moluscos pertencentes a espécies 
estuarinas, como o berbigão, indica a presença de um tipo 
de estratégia de subsistência que incluiria a exploração de 
recursos aquáticos, que funcionariam provavelmente como 
complemento a uma dieta baseada no consumo de espécies 
faunísticas de origem terrestre." (Base de dados DGPC) 

Nº de Referência 4 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Casal da Prata Tipologia Estação de 
Ar Livre Cronologia Paleolítico Superior e Mesolítico 
Categoria Arqueológico Estatuto Inventário Valor 
cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 14773 Localização ZE. 

"Situa-se entre dois antigos areeiros, numa área plana, com 
ligeira inclinação para SSE, à cota de 64. O terreno é 
constituído por areias de calcário e quartzito. A vegetação é 
composta por eucaliptos. Diversos caminhos vicinais 
atravessam o local. Trata-se de um local com uma forte 
componente micro-laminar, com poucos utensílios 
retocados. A estratigrafia é praticamente nula, aparecendo a 
esmagadora maioria dos materiais na camada superficial até 
à profundidade de 15 cm. Lascas e artefactos microlíticos de 
sílex (maioritariamente), quartzo e quartzito." (Base de dados 
DGPC) 

Nº de Referência 5 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Bemposta Tipologia Estação de Ar 
Livre Cronologia Neolítico e Indeterminado 
Categoria Arqueológico Estatuto Inventário Valor 
cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 34265 Fonte 
de Informação DGPC, CNS 34265 Localização ZE. 

" Estação de ar livre localizada junto das linhas de água (Vala 
da Bemposta e da Ribeira do Camarnal), e, junto ao rio 
Alenquer. Para além do material lítico foi identificada 
cerâmica comum e de construção, de cronologia mais 
recente, não sendo possível precisar a cronologia desta 
última. Foram identificados vestígios arqueológicos de 
cronologia pré-histórica, resultando na deteção de uma 
mancha de dispersão de materiais. Estes consistem em 
materiais líticos, nomeadamente lascas e núcleos de sílex de 
quartzo e quartzito, seixos com marcas de talhe e um 
elemento de mó manual (dormente) em quartzito. Foi 
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também detetada alguma cerâmica comum e de construção, 
de cronologia mais recente, mas indeterminada. Lascas e 
núcleos em sílex, quartzo e quartzito. Seixos com marcas de 
talhe. Cerâmica comum e de construção." (Base de dados 
DGPC) 

Nº de Referência 6 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Aposento Tipologia Vestígios de 
Superfície Cronologia Romano Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Médio CMP Folha N.º 390 Fonte de Informação 
DGPC, CNS 23336 Localização ZE. 

“Materiais dispersos (escassos fragmentos de tégulas e 
cerâmica comum) que podem estar relacionados com o sítio 
romano indiciado junto às casas do Aposento." (Base de 
dados DGPC) 

Nº de Referência 7 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Aposento Tipologia Achado(s) 
Isolado(s) Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Baixo CMP Folha N.º 390 Fonte de Informação 
DGPC, CNS 23337 Localização ZE. 

“Foram localizados dois fragmentos de sílex." (Base de 
dados DGPC) 

Nº de Referência 8 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Mouchão Tipologia Habitat 
Cronologia Romano Categoria Arqueológico 
Estatuto Inventário Valor cultural Médio CMP Folha 
N.º 390 Fonte de Informação DGPC, CNS 14790 
Localização ZE. 

“Situado numa área de várzea, junto a uma linha de água que 
atualmente escoa para a vala do Carregado. Este local já fora 
identificado anteriormente através de recolhas de material 
romano, num pequeno cabeço a 30 m da linha. Parte da 
estação arqueológica foi destruída pela construção da 
Central Termo Elétrica. Na área da linha, a abertura da vala, 
bem como a abertura do fosso para entrada do tubo por 
sonda subterrânea, mostraram que não foram afetadas 
quaisquer estruturas que pudessem existir." (Base de dados 
DGPC) 

Nº de Referência 9 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Aposento Tipologia Villa Cronologia 
Romano Categoria Arqueológico Estatuto Inventário 
Valor cultural Indeterminado CMP Folha N.º 390 
Fonte de Informação DGPC, CNS 23341 
Localização ZE. 

“Segundo informação do Dr. João José Fernandes Gomes 
foram encontrados materiais cerâmicos variados aquando da 
abertura de valas nas proximidades das casas do Aposento." 
(Base de dados DGPC) 

Nº de Referência 10 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Apeadeiro de Vila Nova da Rainha 
Tipologia Villa Cronologia Romano, Baixo-império 
Categoria Arqueológico Estatuto Inventário Valor 
cultural Médio CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 20656 Localização ZE. 

“Estação arqueológica romana situada numa pequena colina 
junto ao apeadeiro de Vila Nova da Rainha. Numa área com 
cerca de 500 m de raio foi encontrada uma grande 
quantidade de material de construção de época romana 
(tegula, imbrices e tijolo), fragmentos de ânforas, cerâmica 
comum, paredes finas e sigilatas do Baixo-império, dispersa 
por terrenos agrícolas. Foi realizada uma sondagem 
arqueológica que não revelou estruturas arqueológicas, 
apenas material de construção e cerâmica comum. A 
estação romana encontra-se destruída pelos barracões de 
apoio à agricultura existentes no topo da colina, linha férrea 
e trabalhos agrícolas, restando apenas materiais dispersos." 
(Base de dados DGPC) 
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Nº de Referência 11 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Queimado Tipologia Vestígios 
Diversos Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 6711 Localização ZE. 

A ocorrência não contém descrição na base de dados da 
DGPC. 

Nº de Referência 12 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta da Adufa Tipologia Vestígios 
Diversos Cronologia Paleolítico Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Médio CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação 
DGPC, CNS 7741 Localização ZE. 

“Recolhidos artefactos de pedra lascada (quartzito e sílex). 
Trata-se de uma indústria lítica mustierense, constituída por 
lascas e núcleos de extração das mesmas. Lâmina de sílex 
retocada.” (Base de dados DGPC) 

Nº de Referência 13 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Vale de Apóstolos 1 Tipologia 
Mancha de Ocupação Cronologia Indeterminado 
Categoria Arqueológico Estatuto Inventário Valor 
cultural Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação DGPC, CNS 32497 Localização ZE. 

“No local foi observada uma pequena concentração de 
cerâmica manual de cronologia indeterminada bem como 
alguns materiais de debitagem lítica.” (Base de dados 
DGPC) 

Nº de Referência 14 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Igreja das Virtudes / Mosteiro de 
Nossa Senhora das Virtudes Tipologia Igreja 
Cronologia Medieval Cristão e Moderno Categoria 
Arqueológico e Arquitetónico Estatuto Inventário 
Valor cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 377 
Fonte de Informação DGPC, CNS 10670; IHRU 
Localização ZE. 

“As estruturas postas a descoberto na vala da capela-mor 
indicam diversas fases de construção. A 1ª fase é do séc. XV 
e a ela pertencem o portal principal da Igreja e os vários 
portais ogivais laterais, bem como o pavimento de tijoleira 
que se encontra em frente do portal ogival, na vala da capela-
mor. Do séc. XV é igualmente a divisão de topo da capela-
mor, encontrada no fundo da vala. No séc. XVI ou XVII, refaz-
se e alarga-se a capela-mor. Por fim, possivelmente no séc. 
XVIII, construiu-se a atual plataforma elevada que cobriu as 
anteriores construções ou os seus restos. Fora da igreja 
identificaram-se vestígios de antigo jardim ou horto: corredor, 
bancos.” (Base de dados DGPC) 

Nº de Referência 15 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Quinta do Campo (conjunto 
edificado), incluindo a casa de habitação, capela, 
tentadeiro, outras instalações e pertences Tipologia 
Quinta Cronologia Moderno-Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto IIP - Imóvel de 
Interesse Público Valor cultural Médio CMP Folha 
N.º 390 Fonte de Informação DGPC, Atlas dos 
Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 
Imóveis; IHRU; PDM Localização ZE. 

“A Quinta do Campo, no Carregado, constitui ainda um 
exemplar típico das quintas oitocentistas de Alenquer, tendo 
sido provavelmente a maior do concelho, quando tinha 
anexados terrenos do Paul da Ota. Fazia parte de vínculo 
instituído pelo Marquês de Castelo Melhor, por via do qual 
veio a pertencer também aos Viscondes da Várzea. O 
conjunto, conforme a designação constante da classificação, 
inclui casa de habitação, capela e tentadero. A quinta estava 
vocacionada para a cultura de cereais e para a criação de 
gado, de acordo com as tradições da região, e aproveitando 
os recursos naturais proporcionados pela situação ribeirinha, 
onde se desenvolvem as férteis lezírias do Tejo. Como em 
muitas outras grandes casas agrícolas vizinhas, aqui existia 
uma ganadaria com algum prestígio, denunciada pela 
presença do referido tentadero, um cercado destinado à 
tenta dos bezerros, de forma a confirmar a sua bravura. A 
casa de habitação e os restantes edifícios, incluindo anexos 
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agrícolas e uma estufa, distribuem-se em torno de um grande 
pátio, ficando o tentadero num dos topos. No centro do pátio 
ergue-se um grande chafariz de planta redonda, com coluna 
central levantada ao centro do tanque inferior, e duas taças 
circulares dispostas em altura. O edifício principal, de finais 
do século XIX, não possui características arquitetónicas 
particularmente marcantes, mas impõe-se pela escala. 
Confina com o largo portão de acesso, junto do qual se 
encontra um antigo marco de propriedade com o escudo 
real.” (DGPC) 

Nº de Referência 16 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Um marco de légua à entrada de 
Azambuja Tipologia Marco Cronologia 
Contemporâneo Categoria Arquitetónico Estatuto IIP 
- Imóvel de Interesse Público Valor cultural Médio 
CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação DGPC, 
Atlas dos Imóveis Classificados e em Vias de 
Classificação Imóveis; IHRU; PDM Localização ZE. 

“Quem entra na vila de Azambuja, pelas imediações do 
cemitério, depara-se com a existência de um velho marco de 
légua, mandado construir no reinado de D. Maria I (1844) e 
que assinalava a passagem de mais uma légua (neste caso 
a VIII) na antiga estrada real que, vinda de Lisboa, se dirigia 
a Santarém. Estilisticamente, é um marco idêntico aos que 
se conservam no atual concelho de Vila Franca de Xira e 
edificados na mesma época e com idênticos propósitos. É 
formado por duas secções diferenciadas: a inferior 
corresponde a um maciço paralelepipédico regular, de 
grandes dimensões, com base saliente e terminação 
igualmente saliente, com duplo friso; a superior, o remate, é 
uma plataforma piramidal sobre a qual se ergue amplo globo 
circular que coroa o conjunto e que é, simultaneamente, um 
relógio de sol. Na origem, este marco era acompanhado por 
outros treze, e resultaram do projeto real de beneficiação de 
uma das mais importantes estradas do país, tendo em vista 
não só a deslocação de bens e de pessoas, como também a 
atividade da mala-posta, estrutura que necessitava de 
estradas em boas condições para uma mais rápida 
deslocação.” (DGPC) 

Nº de Referência 17 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Pelourinho da Azambuja Tipologia 
Pelourinho Cronologia Medieval Categoria 
Arquitetónico Estatuto IIP - Imóvel de Interesse 
Público Valor cultural Médio CMP Folha N.º 377 
Fonte de Informação DGPC, Atlas dos Imóveis 
Classificados e em Vias de Classificação Imóveis; 
IHRU; PDM Localização ZE. 

“A povoação da Azambuja, integrada inicialmente na 
circunscrição de Alcoentre, logo após a tomada de Santarém 
por D. Afonso Henriques, recebe o seu primeiro foral em 
1272. Este documento é outorgado por D. Rui Fernandes, 
alcaide e terceiro senhor da vila, neto do cruzado D. Gil 
Rolim, a quem D. Sancho I entregara, setenta e dois anos 
antes, o senhorio local, em recompensa pelo auxílio militar 
prestado no processo da Reconquista, e visando igualmente 
a defesa e povoação do território. O pelourinho que hoje se 
levanta no centro da vila, símbolo maior da autonomia 
jurídica e municipal, é porém fruto de reconstrução de um 
monumento já quinhentista, levantado certamente após a 
doação de Foral Novo a Azambuja, dado pelo rei D. Manuel 
em 1513. Consta de um soco de três degraus octogonais, de 
parapeito, sobre o qual se ergue base, coluna, capitel e 
remate, sem grimpa. A base é oitavada, escalonada e 
moldurada, e sustenta um fuste de secção circular, composto 
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por dois troncos ornados com caneluras helicoidais 
sinistorsum, preenchidas com florões. A coluna é decorada a 
meia altura por um duplo anel moldurado, de factura 
moderna, unindo os dois troncos. O capitel, decorado com 
folhas de acanto e assente numa moldura poligonal, tem um 
brasão em cada face, apresentando heráldica régia e 
concelhia. O remate é um singelo cone liso, truncado junto 
do topo, datado da reconstrução.” (DGPC) 

Nº de Referência 18 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Igreja Matriz da Azambuja Tipologia 
Igreja Cronologia Medieval Categoria Arqueológico 
e Arquitetónico Estatuto IIP - Imóvel de Interesse 
Público Valor cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 
377 Fonte de Informação DGPC, Atlas dos Imóveis 
Classificados e em Vias de Classificação Imóveis; 
IHRU; PDM Localização ZE. 

“A primitiva igreja matriz de Azambuja foi edificada no século 
XIII, centúria durante a qual se consolidou o núcleo 
populacional da vila, doada em 1200 a D. Rolim por D. 
Sancho I. Há notícia de que o alcaide-mor Rui Fernandes de 
Tavares, que em 1272 outorgou o primeiro foral de 
Azambuja, foi sepultado juntamente com sua mulher na 
matriz da vila, pelo que o templo estaria já edificado nesta 
data. Em meados do século XVI a matriz foi reconstruída; o 
terramoto de Janeiro de 1531, cuja documentação coetânea 
afirma ter causado grande destruição e mortes na zona de 
Azambuja, terá danificado o templo da vila. Em 1535 o 
Conselho do Estudo Geral do Reino doou 30.000 reais para 
"se corrigir a capela-mor" da Matriz de Azambuja. O templo 
edificado obedece à tipologia maneirista, em que a estrutura, 
tanto exterior como interior, se rege pela sobriedade das 
linhas construtivas e do programa decorativo. A fachada 
principal não apresenta qualquer decoração, denunciando no 
frontão contracurvado a diferenciação da cércea das naves. 
A torre sineira foi adossada do lado da Epístola e no registo 
superior da fachada foram rasgadas janelas de diferentes 
tamanhos. Os elementos de maior destaque do espaço 
exterior são portais de modelo serliano, o principal numa 
tipologia simples, de moldura rectangular ladeada por 
pilastras e encimada por frontão triangular, o lateral 
apresentando um modelo menos comum, em que a porta é 
encimada por tímpano, ladeada por dois pares de colunas 
coríntias, sendo o conjunto rematado por frontão triangular. 
Estes elementos denunciam um pleno conhecimento da 
arquitetura classicista erudita e dos modelos tratadísticos 
italianos por parte do autor da obra.” (DGPC) 

Nº de Referência 19 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Igreja e edifício da Misericórdia da 
Azambuja Tipologia Igreja Cronologia Medieval e 
Moderno Categoria Arqueológico e Arquitetónico 
Estatuto IIP - Imóvel de Interesse Público Valor 
cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação DGPC, Atlas dos Imóveis Classificados e 
em Vias de Classificação Imóveis; IHRU; PDM 
Localização ZE. 

“A vila de Azambuja, inicialmente denominada por "Vila 
Franca", foi fundada por D. Sancho I em 1200, que concedeu 
a povoação a D. Rolim, um cruzado flamengo. Na segunda 
metade do século XIII, a vila era governada pelo alcaide Rui 
Fernandes, que em conjunto com a sua mulher D. Elvira 
Esteves, executou em 1272 o primeiro foral, que consignava 
a regulamentação da vida da comunidade, tanto no centro 
urbano como no seu termo. O primeiro hospital da vila foi 
instituído em 1304 por Pedro Estevães do Sobral e sua 
mulher, Esteva Fernandes, que nesta data fundaram um 
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hospital. Esta hospedaria foi entregue à irmandade do 
Espírito Santo, que edificou capela própria no espaço 
adjacente, funcionando em peno nas centúrias seguintes. 
Em 1552 os irmãos do Espírito Santo decidiram fundar uma 
irmandade da Misericórdia em Azambuja, com sede na sua 
capela. À semelhança do que aconteceu em muitas 
localidades do país, a Misericórdia foi autorizada 
posteriormente por provisão régia, passando a administrar os 
organismos de assistência já existentes na vila. Desta forma, 
tanto a Irmandade do Espírito Santo como o seu hospital 
passaram para a alçada da Misericórdia. 

O templo da irmandade terá sido transformado 
posteriormente, talvez já no início do século XVII, segundo 
um projeto de gosto maneirista. Os espaços da capela e do 
edifício da irmandade estão dispostos de forma contígua, 
desenvolvendo-se longitudinalmente. O templo apresenta 
um modelo estrutural muito semelhante às igrejas de 
Misericórdia construídas na mesma época, com planta de 
nave única, formando um espaço unitário articulado com a 
capela-mor. A fachada, cuja estrutura apresenta um registo 
único, possui ao centro um portal de moldura rectangular 
ladeado por pilastras e encimado por frontão esculpido em 
1701, segundo data inscrita no mesmo, rematado por cruz e 
pináculos e enquadrando o escudo de Portugal ladeado por 
duas esferas armilares. Do lado esquerdo da fachada foi 
colocada a sineira, também rematada por frontão triangular. 
A fachada lateral do templo apresenta no registo superior 
duas janelas de sacada, com guarda de ferro e moldura 
rectangular rematada por friso.” (DGPC) 

Nº de Referência 20 Concelho Alenquer, Azambuja 
e Cartaxo Topónimo ou designação Vala Real 
Tipologia Canal Cronologia Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Médio-Baixo CMP Folha N.º 364, 376, 377, 
390 Fonte de Informação MONTEIRO, 2012; IHRU; 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja; 
http://www.cm-azambuja.pt/conhecer-
azambuja/conhecer-o-
patrimonio/natural?tmpl=component&print=1; 
Localização AI e ZE. 

A Vala Real é constituída por uma vasta rede de canais com 
o objetivo de ligar o rio Tejo às povoações por via marítima. 
De toda esta rede a Vala Real da Azambuja é talvez a mais 
conhecida. "Vala associada à rede da Vala Real da 
Azambuja, com coberto arbustivo denso na maioria da área. 
Encontra-se estruturada com talude em cimento na margem 
sul, para este da Ponte do Reguengo, aparentemente em 
fase mais recente dado o material utilizado. Na margem 
Norte, para Oeste da ponte, existem diversos cais palafíticos 
do tipo utilizado pela Comunidade piscatória dos Avieiros, 
com embarcações típicas. Na margem Sul para Oeste da 
ponte, e contiguamente a esta, a vala é estruturada em 
parede vertical de cantaria de calcário com dois 
ancoradouros com degraus até à água e argolas de 
amarração em ferro no topo." (MONTEIRO, 2012) 

"A Vala Real de Azambuja é uma via fluvial portuguesa. A 
Vala nova foi mandada construir por ordem do Marquês de 
Pombal, iniciadas no reinado de D. José I [1750] e concluídas 
no tempo de D. Maria I. A Vala Real de Azambuja é um 
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extenso canal que liga a vila de Azambuja ao Rio Tejo, para 
além de se estender até aos campos de Santarém, 
atravessando o concelho do Cartaxo. É navegável numa 
extensão de aproximadamente 17 km, outrora por barcos de 
30/35 toneladas (fragatas e barcos varinos), que procediam 
ao escoamento dos produtos da região e pessoas, hoje 
somente por pequenas embarcações. Esta rede de canais foi 
administrada pela empresa Companhia dos Canais de 
Azambuja, e que através de um despacho de Estado datado 
de 30 de julho de 1839, e de outro de 1 de maio de 1843, era 
obrigada a construir um edifício para albergar as pessoas." 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja). 

"É um extenso canal que liga a vila de Azambuja ao Rio Tejo. 
É navegável numa extensão de 17 quilómetros, outrora por 
barcos de 30/35 toneladas (fragatas e barcos varinos), que 
procediam ao escoamento dos produtos da região, hoje 
somente por pequenas embarcações. Esta rede de canais foi 
construída por uma empresa de nome, Companhia dos 
Canais de Azambuja. Através de um despacho de Estado 
datado de 30 de julho de 1839 e de outro de 1 de maio de 
1843, a Companhia era obrigada a construir um edifício para 
albergar as pessoas. Ficou diligenciado que a Vala se 
tornasse navegável em todas as estações do ano, desde a 
Foz do Canal, até à Ponte da Asseca, com uma carreira 
diária para passageiros, utilizando barcos a vapor ou 
puxados por bestas. Através de uma lei, datada de 30 de 
novembro de 1844, o Estado confirmou a cedência à dita 
Companhia da propriedade da Vala Real de Azambuja com 
as respetivas águas e margens por um período de 40 anos. 
Em contrato de 19 de julho de 1852, ficou estipulado que a 
Companhia dos Barcos a Vapor ficaria com a exclusividade 
da navegação por 15 anos. Por esta altura, teriam 
anualmente navegado por estas águas do canal: 3000 
barcos que transportariam 16.000 toneladas de carga e 
18.000 viajantes. Este teria sido o período áureo da 
estalagem e dos respetivos canais, que culminaria com a 
construção do Caminho de Ferro do Norte, iniciativa 
incrementada pelo Governo Regenerador de Fontes de 
Pereira de Melo, que mais uma vez pretendia aproximar 
Portugal à restante Europa já industrializada. Toda esta 
conjuntura, levou à promulgação do decreto de lei de 30 de 
julho de 1857, que dispensava os serviços prestados pela 
Companhia dos Canais de Azambuja." (http://www.cm-
azambuja.pt/conhecer-azambuja/conhecer-o-
patrimonio/natural?tmpl=component&print=1).                          
"A VALA REAL DA AZAMBUJA é um extenso canal que liga 
a vila de Azambuja ao Rio Tejo, para além de se estender 
até aos campos de Santarém, atravessando o concelho do 
Cartaxo. Forma uma linha de água com sentido Nordeste -
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Sudoeste, com cerca de 26 quilómetros de extensão, 
navegável nos últimos 17 quilómetros, inicialmente 
navegável por barcos de maior porte, como fragatas e barcos 
varinos. A VALA DO CARREGADO é uma, linha de água 
com sentido Noroeste -Sudeste que vem de Casais do 
Marmeleiro, e que vai escoar ao rio Tejo junto da central 
termoelétrica. Na povoação homónima, um cais servia de via 
de penetração para as zonas de Castanheira e Alenquer." 
(IHRU) 

Nº de Referência 21 Concelho Alenquer e Azambuja 
Topónimo ou designação Aqueduto do Tejo / Adutor 
de Castelo do Bode Tipologia Aqueduto Cronologia 
Contemporâneo Categoria Arquitetónico Estatuto 
Não tem Valor cultural Baixo CMP Folha N.º 376, 
390 Fonte de Informação CMP; https://www.epal.pt 
Localização AI e ZE. 

Aquedutos para abastecimento de água, maioritariamente 
subterrâneos, que atravessam a área de estudo. O Aqueduto 
do Tejo foi inaugurado em 1940 e ampliado em 1963. "No dia 
4 de junho de 1987 nasceu o maior empreendimento de 
abastecimento de água em Portugal, o Subsistema de 
Castelo do Bode. Depois dos grandes aquedutos Águas 
Livres, Alviela e Tejo, foi ele quem resolveu os problemas de 
abastecimento de água que persistiam na cidade de Lisboa. 
O Subsistema de Castelo do Bode foi concebido para captar, 
tratar e transportar a água desde a albufeira de Castelo do 
Bode até à Estação Elevatória de Vila Franca de Xira."  
https://www.epal.pt) 

Nº de Referência 22 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Quinta da Bemposta Tipologia 
Quinta Cronologia Moderno Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Médio CMP Folha 
N.º 376 Fonte de Informação IHRU Localização ZE. 

"1570 - o Casal da Bemposta pertence a Gaspar de Henau; 
séc. 18 - construção da casa e das dependências agrícolas; 
1873 - pertence a J.R. Duarte Monteiro. Complexo agrícola 
com acesso por portal em arco abatido e moldura recortada, 
rematado em cornija e pináculos; sobre o portal, a pedra de 
armas. Casa de planta rectangular simples, com cobertura 
homogénea em telhado de quatro águas, evoluindo em dois 
pisos separados por friso, rasgados por vãos rectilíneos. 
INTERIOR com dependências pintadas. A Capela situa-se 
no lado esquerdo da casa. O lagar possui assento para 
várias talhas. Pombal octogonal, com cobertura em cúpula 
cega com lanternim, contendo capacidade para 1200 
ninhos." (IHRU). 

Nº de Referência 23 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta da Cerca Tipologia Quinta 
Cronologia Medieval a Contemporâneo Categoria 
Arqueológico e Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Não contém descrição. 

Nº de Referência 24 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Camarnal Tipologia Pombal 
Cronologia Moderno-Contemporâneo Categoria 
Arquitetónico Estatuto Não tem Valor cultural Baixo 
CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP; 
Google Earth Localização ZE. 

Pombal identificado na cartografia militar. Não se obtiveram 
dados sobre a ocorrência. No Google Earth observa-se uma 
estrutura de planta circular com cobertura cónica em telha 
que parece ser encima por um pináculo. 
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Nº de Referência 25 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Quinta do Carneiro Tipologia Azenha 
Cronologia Indeterminado Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Indeterminado CMP 
Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP; Google 
Earth Localização ZE. 

Azenha ou Moinho de Rodízio identificado na cartografia 
militar. Não se obtiveram dados sobre a ocorrência. No 
Google Earth observa-se uma casa de planta rectangular 
com cobertura de duas águas, vindo uma levada pelo lado 
Este a partir do Rio de Alenquer. Está associado a outra casa 
e o conjunto parece estar recuperado. 

Nº de Referência 26 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Igreja de Santa Marta Tipologia 
Igreja Cronologia Medieval a Moderno Categoria 
Arqueológico e Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Médio-Elevado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação CMP; Google Earth; IHRU; 
https://www.quovadislisboa.com; 
https://www.visitarportugal.pt Localização ZE. 

"Foi nesta Igreja Matriz de Santa Marta que se celebrou, em 
1376, o matrimónio de D. Leonor de Alvim com o 
Condestável D. Nuno Álvares Pereira. O templo em estilo 
maneirista, reedificado no século XVI, tem duas portadas 
renascentistas que dão acesso ao interior. De grande valia e 
interesse são um conjunto de painéis de azulejos figurativos, 
alusivos à vida de Santa Marta, padroeira dos que estão ao 
serviço dos necessitados." 
(https://www.quovadislisboa.com/pt/place/santa-marta-
matriz-de-vila-nova-da-rainha). 

"Tendo também o nome do orago de Santa Marta, está 
situada numa pequena colina da vila. Numa localidade que 
remonta ao século XIII, e que foi palco de grandes 
acontecimentos, nem por isso a Igreja de Santa Marta tem 
igualmente esta fama, seja histórica ou cronológica. É certo 
que, neste local onde se situa o templo, realizou-se em 1376 
um dos acontecimentos mais importantes da história da vila, 
a união de D. Leonor Alvim com o Condestável D. Nuno 
Álvares Pereira. Com uma planta retangular, é formada por 
nave e capela-mor e, no lado esquerdo adossada ao templo, 
está a torre sineira de planta quadrada com quatro sinos e 
uma cobertura bolbosa. A fachada, delimitada por cunhais de 
pilastras, tem no rasgo maior a porta principal em arco 
abatido encimado por uma arquitrave curvilínea, e esta está 
encimada por um outro rasgo da janela em arco de volta 
perfeita encimada por uma arquitrave curvilínea." 
(https://www.visitarportugal.pt/d-lisboa/c-azambuja/vila-
nova-rainha/igreja-matriz). 

Nº de Referência 27 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta de S. Domingos Tipologia 
Pombal Cronologia Moderno-Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Baixo CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação CMP; Google Earth Localização ZE. 

Pombal identificado na cartografia militar. Não se obtiveram 
dados sobre a ocorrência. No Google Earth observa-se uma 
estrutura de planta circular com cobertura cónica em telha, 
estando integrado numa quinta. 

Nº de Referência 28 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Ponte da Azambuja / Cais da Ponte 
Tipologia Ponte e Cais Cronologia Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Baixo CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP; Google Earth Localização ZE. 

Estruturas identificada na cartografia militar. Não se 
obtiveram dados sobre a ocorrência. No Google Earth 
observa-se uma ponte de construção recente, que deverá ter 
substituído uma mais antiga, possivelmente em alvenaria de 
pedra como a Ponte do Reguengo. Sob a ponte é visível um 
cais em alvenaria de pedra calcária bem aparelhada e ruínas 
de cais palafíticos. 
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Nº de Referência 29 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Núcleo urbano da vila de Azambuja 
Tipologia Conjunto arquitetónico Cronologia 
Medieval a Contemporâneo Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Médio CMP Folha 
N.º 377 Fonte de Informação IHRU Localização ZE. 

 

Vasto conjunto de imóveis com valor arquitetónico e 
histórico. 

Nº de Referência 30 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Casa dos Senhores da Azambuja 
Tipologia Palacete Cronologia Moderno Categoria 
Arquitetónico Estatuto Não tem Valor cultural Médio 
CMP Folha N.º 377 Fonte de Informação CMP; 
IHRU Localização ZE. 

"Arquitetura residencial, seiscentista. Casa nobre de planta 
retangular com capela no lado esquerdo e pátio posterior. 
Séc. 17 - construção da casa pelos Senhores da Azambuja; 
1701 - data no portal do pátio; 1974 - divisão do edifício, 
sendo o lado esquerdo adaptado a edifício residencial, com 
mais um piso. Planta retangular composta por três corpos, o 
do lado esquerdo correspondente à antiga capela, um lote 
remodelado e adaptado a edifício multifamiliar e o do lado 
direito à antiga casa, que abre para pátio posterior." (IHRU) 

Nº de Referência 31 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Casal do Moinho Tipologia Moinho 
de vento Cronologia Moderno-Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Baixo CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP; Google Earth Localização ZE. 

Moinho de vento com vértice geodésico identificado na 
cartografia militar. Não se obtiveram dados sobre a 
ocorrência. No Google Earth observa-se uma estrutura de 
planta circular sem cobertura. 

Nº de Referência 32 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Vale do Pombo Tipologia Pombal 
Cronologia Moderno-Contemporâneo Categoria 
Arquitetónico Estatuto Não tem Valor cultural Baixo 
CMP Folha N.º 377 Fonte de Informação CMP; 
Google Earth Localização ZE. 

Dois pombais identificados na cartografia militar. Não se 
obtiveram dados sobre a ocorrência. Em ambos os casos, no 
Google Earth observam-se estruturas de planta 
quadrangular com cobertura em telha. 

Nº de Referência 33 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Vale do Forno Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico(?) Arquitetónico(?) Estatuto Não tem 
Valor cultural Indeterminado CMP Folha N.º 377 
Fonte de Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arqueológico e arquitetónico. O 
topónimo poderá estar relacionado com a existência de 
antigos fornos na área (de cal, de tijolo, de telha, de 
cerâmica). 

Nº de Referência 34 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta do Vale de Fornos Tipologia 
Topónimo Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico(?) Arquitetónico(?) Estatuto Não tem 
Valor cultural Indeterminado CMP Folha N.º 377 
Fonte de Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arqueológico e arquitetónico. O 
topónimo poderá estar relacionado com a existência de 
antigos fornos na área (de cal, de tijolo, de telha, de 
cerâmica). 

Nº de Referência 35 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Casais do Vale de Fornos Tipologia 
Topónimo Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico(?) Arquitetónico(?) Estatuto Não tem 

Topónimo com potencial arqueológico e arquitetónico. O 
topónimo poderá estar relacionado com a existência de 
antigos fornos na área (de cal, de tijolo, de telha, de 
cerâmica). 
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Valor cultural Indeterminado CMP Folha N.º 377 
Fonte de Informação CMP Localização ZE. 

Nº de Referência 36 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta da Nora Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria 
Arquitetónico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá 
estar relacionado com a existência de antigos engenhos 
hidráulicos na área. 

Nº de Referência 37 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Casais da Nora Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria 
Arquitetónico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá 
estar relacionado com a existência de antigos engenhos 
hidráulicos na área. 

Nº de Referência 38 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Paredes Velhas Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arqueológico. O topónimo atribuído 
a um vértice geodésico que poderá ser um topónimo local ou 
que tenha migrado de outro local. Poderá estar relacionado 
coma existência de ruínas de construções antigas. Estando 
junto do Vale de Santa Isabel, as "Paredes Velhas" poderão 
estar relacionadas com uma ermida ou capela destruída. 

Nº de Referência 39 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Porto do Salazar Tipologia 
Topónimo Cronologia Indeterminado Categoria 
Arquitetónico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 377 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico e etnográfico. O 
topónimo poderá estar relacionado com a existência de um 
antigo cais em pedra ou palafítico na Vala de Azambuja. 

Nº de Referência 40 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Cais da Azambuja Tipologia Cais 
Cronologia Contemporâneo Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Baixo CMP Folha 
N.º 377 Fonte de Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico e etnográfico. O 
topónimo localiza-se numa vala que faz ligação entre a Vala 
de Azambuja e a estação ferroviária de Azambuja, devendo 
ter ali existido um cais para carga e descarga de produtos. 

Nº de Referência 41 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Quinta da Mina Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria 
Arquitetónico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de 
Informação CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá 
estar relacionado com a existência de uma antiga mina de 
água. 

Nº de Referência 42 Concelho Azambuja Topónimo 
ou designação Casal da Malhada Velha Tipologia 
Casal Rústico Cronologia Contemporâneo 
Categoria Arquitetónico Estatuto Não tem Valor 
cultural Baixo CMP Folha N.º 376Fonte de 
Informação CMP; Google Earth Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo deverá 
estar relacionado com a existência de uma antiga malhada 
de porcos. No Google Earth é visível uma antiga quinta e a 
Sul desta a ruína de diversas estruturas que poderão ser a 
malhada. 

Nº de Referência 43 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Ponte Nova Tipologia Ponte 

Ponte identificada na cartografia militar. Não se obtiveram 
dados sobre a ocorrência. No Google Earth observa-se uma 
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Nº de Referência 61 Concelho Alenquer Topónimo ou 
designação Moinho do Louro Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Indeterminado CMP 
Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP Localização 
ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá estar 
relacionado com a existência de antigos engenhos hidráulicos na área. 

Nº de Referência 62 Concelho Alenquer Topónimo ou 
designação Quinta da Torre Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria Arqueológico(?); 
Arquitetónico(?) Estatuto Não tem Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação 
CMP Localização ZE. 

Topónimo com potencial arqueológico e/ou arquitetónico. O topónimo 
poderá estar relacionado com a existência de uma antiga torre ou 
construção assim designada, que poderá corresponder a vestígios 
arqueológicos ou a uma edificação associada à quinta. 

Nº de Referência 63 Concelho Alenquer Topónimo ou 
designação Moinho da Torre Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Indeterminado CMP 
Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP Localização 
ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá estar 
relacionado com a existência de antigos engenhos hidráulicos na área. 

Nº de Referência 64 Concelho Alenquer Topónimo ou 
designação Um marco de cruzamento no sítio 
denominado Alvarinho Tipologia Marco Cronologia 
Contemporâneo Categoria Arquitetónico Estatuto IIP - 
Imóvel de Interesse Público. Decreto n.º 32 973, DG, I Série 
n.º 175, de 18-08-1943 Valor cultural Médio CMP Folha 
N.º 376 Fonte de Informação DGPC, Atlas dos Imóveis 
Classificados e em Vias de Classificação Imóveis; IHRU; 
PDM Localização ZE. 

"O deslocado marco do Casal de Alvarinho fazia parte de um ponto 

específico da estrada entre Leiria e Caldas da Rainha, conforme se 

comprova pelas inscrições em duas das quatro faces da base: de um lado, 

a indicação: "estrada / que vem / das Caldas da / Rainha"; e, do outro, 

"estrada / que se dirige a Leiria". Na origem, esta estrada entroncava com 

uma outra, bem mais relevante, e que colocava em contacto a capital do 

reino, Lisboa, com a cidade de Coimbra. Uma outra parcela do letreiro 

esclarece o ano de construção do marco e, por arrastamento, dá-nos uma 

datação aproximada para melhorias eventualmente verificadas naquela 

via: "Anno de 1788". Esta data corresponde ao reinado de D. Maria I, 

monarca que, como se sabe, promoveu uma séria de beneficiações na 

rede viária imediatamente a Norte de Lisboa. A existência deste marco, 

ainda que sem a relevância e monumentalidade dos que foram colocados 

ao longo da estrada entre Lisboa e Santarém, é um indicador importante 

que permite suspeitar de um mais amplo programa de intervenção nas 

estradas do Distrito de Lisboa. Efetivamente, há notícia de trabalhos 

orientados pelo superintendente das estradas e desembargador régio, 

Cronologia Contemporâneo Categoria Arquitetónico 
Estatuto Não tem Valor cultural Baixo CMP Folha 
N.º 376 Fonte de Informação CMP; Google Earth 
Localização AI. 

ponte rodoviária sobre a Ribeira do Alvarinho e 
imediatamente a Este uma ponte pedestre sobre uma vala 
que faz ligação entre a ribeira e a Vala do Meio. 

Nº de Referência 44 Concelho Alenquer Topónimo 
ou designação Moinho Novo Tipologia Casal 
Rústico Cronologia Contemporâneo Categoria 
Arquitetónico Estatuto Não tem Valor cultural Baixo 
CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP; 
Google Earth Localização ZE. 

Topónimo com potencial arquitetónico. O topónimo poderá 
estar relacionado com a existência de um moinho de rodizio 
ou com um aeromotor que se encontra sinalizado na 
cartografia militar. No Google Earth observa-se um casal 
agrícola tendo em redor diversas estruturas em ruínas, uma 
delas na proximidade do Rio de Alenquer. 
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Mascarenhas Neto, que atuou na dependência de D. J. Luís de Meneses, 

conde de Valadares e Inspetor Geral das Estradas Reais e Obras 

Públicas. Desconhece-se, todavia, qual a extensão e real natureza das 

empreitadas então realizadas. Esteticamente, este marco é um 

monumento pouco cuidado, caracterizado por uma evidente depuração de 

linhas e composto por soco e fuste rectangular, cujas duas faces principais 

ostentam uma pequena moldura, onde se inscreveram as duas secções 

da inscrição comemorativa. Nas imediações, restam algumas pedras 

semi-destruídas, que poderiam corresponder ao remate da estrutura. As 

mudanças relativamente recentes na rede viária local determinaram a 

parcial destruição do monumento e respetiva deslocalização para um 

ponto próximo da implantação original. Na atualidade, situa-se no caminho 

que conduz à pista de aviação." (DGPC). 

Nº de Referência 66 Concelho Alenquer e Azambuja 
Topónimo ou designação Vala do Meio/ Vala do Archino/ 
Vala do Alvarinho/ Vala da Bemposta Tipologia Canal 
Cronologia Moderno-Contemporâneo Categoria 
Arquitetónico Estatuto Não tem Valor cultural Baixo CMP 
Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP Localização AI 
e ZE. 

Vasto sistema de rega que faz a captação no Rio de Alenquer e no Rio da 
Ota. Não se obtiveram informações sobre a ocorrência. 
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Projeto. Nº referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário. Data corresponde à data de 

observação. Carta Militar de Portugal (CMP) nº da folha na escala 1:25.000. Altitude obtida a partir da CMP, em metros (m). 

Topónimo ou Designação nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa. Categoria distinção entre arqueológico, 

arquitetónico, etnológico, construído e outros atributos complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, 

industrial, etc.). Tipologia tipo funcional de ocorrência, monumento ou sítio, segundo o theasaurus do Endovelico. Cronologia 

indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?” significa indeterminação 

na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem significado cumulativo. 

Classificação imóvel classificado ou outro tipo de proteção, decorrente de planos de ordenamento, com condicionantes ao uso 

e alienação do imóvel. Valor cultural hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo 

com os seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não 

classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, 

raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência 

(arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 

(caraterísticas presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a 

ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, 

e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a 

construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as condições de acesso 

ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 

Posição v. Projeto indicam-se as relações de proximidade em relação ao projeto: AI (área de incidência) ou ZE (zona 

envolvente). Tipo de trabalho atributo baseado no theasaurus do Endovelico, nomeadamente, reconhecimento ou prospeção. 

Coordenadas Geográficas coordenadas rectangulares; UTM ED50 obtidas em campo com GPS. Distrito. Concelho. 

Freguesia. Lugar local habitado mais próximo. Proprietário identificação do(s) proprietário(s). Uso do Solo, Ameaças e Estado 

de conservação atributos baseado no theasaurus do Endovelico. Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a 

bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos. Acesso. Morfologia do terreno indica a posição da 

ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta; cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de 

água; escarpa; chã; vale; outros). Visibilidade para estruturas e artefactos indicam-se os seguintes graus de visibilidade para 

deteção de estruturas e artefactos, elevada, média, reduzida e nula. Fontes de informação bibliografia, cartografia, manuscritos, 

informação oral, instrumento de planeamento, base de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada 

quando não tem origem na CMP por aproximação espacial. Espólio recolhido indicação do tipo e quantidade de achados 

arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de campo. Caraterização da ocorrência em termos de localização, 

características construtivas e materiais utilizados, dimensões e registo fotográfico. Responsáveis nome do(s) arqueólogo(s) 

responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da ficha de sítio. 

 

 

Nº 12 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 3 m Topónimo ou Designação Quinta da Adufa Categoria 
Arqueológico Tipologia Vestígios Diversos Cronologia Paleolítico Classificação Não tem Valor Indeterminado 
Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0505397 - 4321182 Concelho Azambuja 
Freguesia Vila Nova da Rainha Lugar Quinta da Adufa Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
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Ameaças Agricultura Conservação Não determinado Acesso EN117 Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas 
Elevada Visibilidade materiais Elevada Fonte DGPC, CNS 7741 Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Apesar das boas condições de visibilidade do solo na área onde a ocorrência se encontra 
identificada não se observaram materiais arqueológicos. Responsáveis Mário Monteiro, Pedro Baptista e Catarina 
Gil. 

Registo fotográfico 

 01 

Nº 20 Data Janeiro de 2020 CMP 364, 376, 377, 390 Altitude --- Topónimo ou Designação Vala Real Vala da 
Azambuja/ Vala de Alenquer / Vala Nova Categoria Arquitetónico Tipologia Canal Cronologia Contemporâneo 
Classificação Não tem Valor Médio-Baixo Posição AI e ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) -
-- Concelho Alenquer, Azambuja e Cartaxo Freguesia U. F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana), Vila Nova da 
Rainha, Azambuja e Vale da Pedra Lugar Diversos Proprietários Não identificados Uso do Solo fluvial Ameaças 
Abandono Conservação Regular Acesso Diversos Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas Elevada 
Visibilidade materiais Reduzida                        Fonte MONTEIRO, 2012; IHRU; 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja; http://www.cmazambuja.pt/conhecerzambuja/conhecer-o-
patrimonio/natural?tmpl=component&print=1 Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Atualmente os 
canais encontram-se abandonados, estando assoreados e com vegetação ripícola densa. Responsáveis Mário 
Monteiro, Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 

 02 

Nº 21 Data Janeiro de 2020 CMP 376, 390 Altitude --- Topónimo ou Designação Aqueduto do Tejo / Adutor de 
Castelo do Bode Categoria Arquitetónico Tipologia Aqueduto Cronologia Contemporâneo Classificação Não 
tem Valor Baixo Posição AI e ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) --- Concelho Alenquer e 
Azambuja Freguesia Diversas Lugar Diversos Proprietários EPAL Uso do Solo Industrial Ameaças Não 
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identificadas Conservação Bom Acesso Diversos Morfologia Diversas Visibilidade estruturas Elevada 
Visibilidade materiais Reduzida Fonte CMP; https://www.epal.pt Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização O aqueduto é subterrâneo e desenvolve-se ao longo de uma faixa desmatada e vedada 
lateralmente, com um estradão associado, havendo diversas estruturas à superfície para controlo e manutenção. 
Responsáveis Mário Monteiro e Mariana Villar. 

Registo fotográfico 

 03 

Nº 22 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 20 m Topónimo ou Designação Quinta da Bemposta Categoria 
Arquitetónico Tipologia Quinta Cronologia Moderno Classificação Não tem Valor Médio Posição AI e ZE Tipo 
de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0502980 - 4323280 Concelho Alenquer Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso Caminho agrícola Morfologia Planície Visibilidade estruturas 
Não prospetado Visibilidade materiais Não prospetado Fonte IHRU Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Quinta Senhorial com brasão sobre o portão. Área murada ao longo da estrada com diversos 
edifícios abandonados e em avançado estado de ruína. Apenas a casa do lado Este do portão se encontra habitada 
e em estado de conservação regular. O portão estava fechado e não foi possível entrar. Responsáveis Mário 
Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 

 04  

Nº 23 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 22 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca (ou das Virtudes) 
Categoria Arqueológico e Arquitetónico Tipologia Quinta e Achado(s) Isolado(s) Cronologia Medieval a 
Contemporâneo Classificação Não tem Valor Médio-Elevado Posição AI e ZE Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0515180 - 4326820 Concelho Azambuja Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes 
Proprietários Carlos Rodrigues Uso do Solo Agrícola Ameaças Abandono Conservação Regular Acesso 
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Caminho agrícola Morfologia Planície Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Média-Reduzida 
Fonte CMP Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Quinta Senhorial que aglomera diversas 
construções de fases e cronologias diferenciadas. A casa principal tem planta rectangular, com dois pisos e 
cobertura de duas águas em telha de meia cana. Fachada principal virada a Sul com uma porta central em arco e 
13 janelas, sendo a cantaria em calcário. Aparentemente as paredes são de construção em alvenaria de pedra e 
argamassa, tendo dois cunhais destacados na fachada que são na mesma alvenaria mas a imitarem cilhares de 
pedra. Nas traseiras o piso térreo fica abaixo do solo, sendo visível um desfasamento entre a parede do piso 
superior e a do piso inferior que se destaca. Aparentemente trata-se de duas fases construtivas. De acordo com a 
informação cedida pelo proprietário, Eng.º Carlos Rodrigues, o piso inferior poderá ser de construção medieval, 
sendo o superior de construção em finais do século XVIII, conforme terá sido referido pelo historiador Joaquim 
Veríssimo Serrão (familiar e conhecedor da quinta). A NE da casa encontra-se um pombal de planta hexagonal, 
cobertura em pirâmide hexagonal, revestida a argamassa, com ameias em torno, uma porta e janelas com 
gradeamento que serviam de entrada para os pombos. Para NE forma um pátio com diversas estruturas de apoio 
agrícola e uma linha de casas de um piso com diversas portas e janelas, estando a fachada principal virada a 
Oeste, que devem ser igualmente de construção contemporânea. Numa destas casas, a soleira da porta 
reaproveitou uma pedra tumular em calcário, que foi cortada ao meio, sendo visíveis três linhas gravadas de difícil 
leitura devido ao desgaste (ver croqui). Também ali se encontra depositada uma marca de termo dos cavaleiros 
de Malta vinda de outro local (ver croqui). O atual proprietário desconhece a origem da pedra tumular, mas foi ele 
quem recolheu a marca de termo, que veio de uma outra quinta sua, a Quinta da Aramanha, em Setil (Cartaxo), 
tendo sido colocada a descoberto quando lavravam as terras no alto de um cabeço. Havendo referências à estadia 
frequente de reis da segunda dinastia na vila das Virtudes, principalmente devido ao culto da Senhora das Virtudes 
na época de grande devoção, é provável que esta corresponda ao paço real que ali haveria, à imagem do que 
acontece em todas as povoações para onde os reis se retiravam pontualmente. A dimensão e monumentalidade 
da cerca, assim como a dimensão da casa senhorial, indiciam que esta terá pertencido à realeza ou a nobres 
poderosos. No exterior da quinta, do lado Sul, encontra-se um poço que é designado como Poço D'el Rei, referido 
pela população local como sendo de origem medieval. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 40 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 2 m Topónimo ou Designação Cais da Azambuja Categoria 
Arquitetónico Tipologia Cais Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI Tipo 
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de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0511600 - 4324540 Concelho Azambuja Freguesia Azambuja 
Lugar Azambuja Proprietários Não identificados Uso do Solo Urbano Ameaças Abandono Conservação 
Regular Acesso EN3 Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Nula Fonte 
CMP Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Cais em betão armado com duas escadarias localizado 
junto à estação ferroviária. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 42 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 36 m Topónimo ou Designação Casal da Malhada Velha 
Categoria Arquitetónico Tipologia Casal Rústico Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor 
Baixo Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0506127 - 4321956 Concelho Azambuja 
Freguesia Vila Nova da Rainha Lugar Vila Nova da Rainha Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso Caminho rural em terra batida Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte CMP; Google Earth Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Casal agrícola em ruínas composto por edifício habitacional e duas construções anexas. A planta 
é retangular, com telhado de duas águas e telha de meia-cana. As paredes são de aparelho em taipa com lintéis 
em tijolo de duplo furo. Possui reboco em argamassa à base de areia e cal, com vestígios de caiamento a branco. 
Partes da fachada possuem tijolo industrial, resultante de reparações mais tardias. Identifica-se uma chaminé. 
Segundo relato oral, a propriedade possui uma nascente natural com água durante todo o ano, a apenas um metro 
de profundidade. Não se obtiveram dados sobre a malhada. Responsáveis Mário Monteiro Pedro Baptista e 
Catarina Gil. 

Registo fotográfico 

 14 

Nº 43 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 2 m Topónimo ou Designação Ponte Nova Categoria 
Arquitetónico Tipologia Ponte Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI C3  
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Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0504279 - 4323235 Concelho Alenquer Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Camarnal Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Regular Acesso Caminho rural em terra batida Morfologia Lezíria 
Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte CMP; Google Earth Espólio Não foi 
recolhido espólio. Caracterização Duas passagens hidráulicas: A Oeste, uma passagem rodoviária sobre a Ribeira 
do Alvarinho, com aparelho de alvenaria de pedra na base e com guarda-corpos em betão armado. Apresenta 
comporta do lado montante; A Este, passagem pedestre de pequenas dimensões, sobre uma vala que faz ligação 
entre a ribeira e a Vala do Meio. Aparelho em alvenaria de tijolo com revestimento a cimento. Apresenta comporta 
a jusante. Responsáveis Mário Monteiro Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 

15  16 

Nº 44 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 20 m Topónimo ou Designação Moinho Novo Categoria 
Arquitetónico Tipologia Casal Rústico Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição 
ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0503355 - 4323069 Concelho Alenquer Freguesia U. F. 
de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Camarnal Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso Caminho rural em terra batida Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte CMP; Google Earth Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Edifício de planta retangular (orientação E-O). Apresenta aparelho de alvenaria de pedra irregular, 
com vão de porta retangular a Oeste e de janela quadrangular a Este. O telhado colapsou, mas seria de duas 
águas. Possui anexo do lado NE. Localiza-se na área do topónimo “Moinho Novo”, embora não haja vestígios de 
nenhum moinho nas proximidades. Responsáveis Mário Monteiro Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 
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Nº 45 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 22 a 54 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca 1 Categoria 
Arqueológico e Arquitetónico Tipologia Muro Cronologia Medieval-Moderno Classificação Não tem Valor Médio 
Posição AI Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0514970 -  4326200; 0514460 - 4329040; 0515200 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 

- 4329820; 0516420 - 4327170 Concelho Azambuja Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários 
Carlos Rodrigues Uso do Solo Agrícola Ameaças Abandono Conservação regular a mau Acesso Estrada local 
a partir da EN3 Morfologia Planície Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Cerca em alvenaria de pedra calcária e argamassa 
que circunda toda a quinta, exceto no lado Sul onde deverá ter sido destruída pela urbanização e pela construção 
da via férrea. Até meio do muro a alvenaria tem um bom acabamento, formando fileiras com pedra de médio calibre 
alternadas por pedra de pequeno calibre. Sensivelmente a meio é nítida uma divisão que poderá estar relacionada 
com um acrescento em altura ou a trabalhos de reconstrução, sendo a alvenaria menos cuidada ainda que seja 
percetível a construção em fileiras idênticas às da metade inferior. O topo tem um acabamento convexo tendo 
ainda restos do reboco em argamassa. No lado Norte próximo do canto NO, virado para a EN3, existe um portão 
metálico com ombreiras em cantaria de calcário, ornamentadas no lado exterior, possivelmente de construção 
posterior à do muro. No lado Este próximo do canto NE, existe um portão emparedado com ombreiras em cantaria 
de calcário. No troço Norte foram feitos diversos remendos em tijolo industrial e o troço Este na parte mais a Norte 
encontra-se em mau estado. Por todo o terreno dentro da cerca encontram-se blocos de calcário dispersos ou 
formando núcleos, que deverão ter origem no depósito de matéria-prima para a construção e/ou reparação da 
cerca. De acordo com a informação cedida pelo proprietário, Eng.º Carlos Rodrigues, a data de construção da 
cerca será do século XIV, conforme informação do historiador Joaquim Veríssimo Serrão (familiar e conhecedor 
da quinta), contudo, deverá ter tido obras de reconstrução em época moderna, possivelmente a parte superior, 
quando a casa da quinta foi ampliada com o piso superior. Paralelamente ao lado Oeste da cerca desenvolvia-se 
a cerca do Mosteiro de Nossa Senhora das Virtudes, destruída pela urbanização. Responsáveis Mário Monteiro 
e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 46 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 53 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca A Categoria 
Arquitetónico Tipologia Casa Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI Tipo 
de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0514526 - 4329086 Concelho Azambuja Freguesia Aveiras de 
Baixo Lugar Virtudes Proprietários Carlos Rodrigues Uso do Solo Florestal Ameaças Abandono Conservação 
regular Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Planície Visibilidade estruturas Média Visibilidade 
materiais Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Casa do guarda 
da quinta junto ao portão Norte da cerca. Casa de planta rectangular com cobertura de quatro águas em telha 
Marselha. Paredes em alvenaria de tijolo e cimento com fachada principal virada a Sul. A Norte da casa e 
encostado à cerca tem uma estrutura compartimentada, com paredes em tijolo de dois furos e cimento e cobertura 
de uma água em telha Marselha, que seria para animais de pequeno porte. A Este da casa está um poço de boca 
circular coberto por uma placa de betão armado, estando dentro de um telheiro de forma hexagonal com pilares 
em betão e cobertura em telha de meia cana e forro em madeira. Responsáveis Mário Monteiro e Mariana Villar. 
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Nº 47 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 36 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca 2 Categoria 
Arqueológico e Arquitetónico Tipologia Fornos Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Médio 
Posição AI C1Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0515068 - 4328432 Concelho Azambuja 
Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários Carlos Rodrigues Uso do Solo Florestal Ameaças 
Abandono Conservação Mau Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Planície Visibilidade estruturas 
Reduzida Visibilidade materiais Nula Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização 
Bateria de fornos de tijolo construídos no século XVIII para fornecer materiais para a reconstrução de Lisboa após 
o terramoto de 1755. Deveriam ser cerca de sete fornos, tendo sido destruídos três ou quatro pela construção do 
aqueduto de Castelo do Bode, permanecendo in situ três fornos e a casa de apoio (informação do proprietário). O 
sítio é atravessado por um caminho em terra estando a casa de apoio do lado Oeste e os fornos no lado Este 
defronte para uma linha de água. A casa de apoio é de planta retangular com cobertura de duas águas em telha 
de meia cana (derrubado), com uma grande porta com arco em tijolo maciço, virada a Norte, e duas janelas em 
cantaria de calcário com topo convexo, estando a janela Este emparedada e a Oeste aberta. No lado Sul tem 
acesso a um telheiro murado que teria cobertura em telha. Este espaço tem a parede Este destruída, havendo 
portas em todas as paredes restantes para dar acesso à casa e ao exterior, onde existe uma ampla área rebaixada 
(a Oeste) que deverá corresponder ao barreiro de extração da matéria-prima. Ambas as construções são em 
alvenaria mista de pedra calcária, tijolo e argamassa, rebocada a argamassa. O interior tem coberto arbustivo e 
herbáceo muito denso não tendo permitido o acesso. Identificaram-se dois fornos, havendo um terceiro que de 
acordo com o proprietário está muito destruído e colmatado com sedimentos. Os fornos identificados estão sobre 
a linha de água com a boca virada para esta (para Este). Seriam de planta retangular com um átrio afunilado. O 
forno a Sul está muito destruído sendo percetível a sua forma, pela depressão no terreno, e a separação entre o 
forno e o átrio. Da estrutura apenas é visível um pequeno troço de parede do átrio no lado Sul. O forno a Este está 
relativamente bem preservado, ainda que coberto com denso silvado. O átrio está preenchido com sedimentos 
apesar de ter sido erguida uma mota em terra ao logo da linha de água para proteger o forno das enchentes. A 
câmara de cozedura e a fornalha encontram-se preservadas, sendo integralmente construídas em tijolo maciço. A 
fornalha é composta por quatro arcos com um pilar que apoio o piso da câmara. Entre ambos os fornos encontram-
se cinco pilares de secção quadrangular, alinhados, em alvenaria mista de pedra, tijolo e argamassa, que poderiam 
servir para apoio de uma cobertura na área de trabalho ou para uma conduta de água. Responsáveis Mário 
Monteiro e Mariana Villar. 

Registo fotográfico 
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Nº 48 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 29 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca 3 Categoria 
Arqueológico Tipologia Mancha de Ocupação Cronologia Calcolítico Classificação Não tem Valor Médio 
Posição AI C1 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0514919 - 4327727 Concelho Azambuja 
Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários Carlos Rodrigues Uso do Solo Florestal Ameaças 
Abandono Conservação Mau Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Planície Visibilidade estruturas 
Reduzida Visibilidade materiais Nula Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização 
Junto ao caminho, do lado Este, identificaram-se materiais arqueológicos pouco frequentes, dispersos numa área 
com cerca de 20 m de diâmetro, que abrange inclusive o caminho. Os materiais estão numa encosta muito suave 
do lado Oeste de um pequeno cabeço, tendo sido levantados pela passagem de uma grade. São 
predominantemente fragmentos de cerâmica manual, destacando-se um bordo espessado uma carena e um bojo 
com um cordão decorativo. De líticos apernas se observaram um núcleo e uma lasca, ambos em quartzito. O sítio 
deve abranger todo o cabeço. Responsáveis Mário Monteiro e Mariana Villar. 

Registo fotográfico 

 25  26 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19110 - FOTOVOLTAICA LOTE A, S.A. – CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 

 Nº 49 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 28 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca 4 Categoria 
Arqueológico Tipologia Casal Rústico Cronologia Moderno-Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição AI C1 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0515840 – 4327711 Concelho Azambuja 
Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários Carlos Rodrigues Uso do Solo Agrícola Ameaças 
Agricultura Conservação Mau Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Monte Visibilidade estruturas 
Elevada Visibilidade materiais Média a Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Pequena elevação onde se destacam desníveis artificiais e uma concentração de blocos de 
calcário e tijolo maciço numa área com 30 m de diâmetro. Possivelmente trata-se do que resta de um pequeno 
casal agrícola ou uma casa de apoio agrícola. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 50 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 26 m Topónimo ou Designação Quinta da Cerca 5 Categoria 
Arqueológico Tipologia Indeterminado Cronologia Indeterminado Classificação Não tem Valor Indeterminado 
Posição AI C1 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0515637 – 4328056; 0515654 - 4328098; 
0515645 - 4328098 Concelho Azambuja Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários Carlos 
Rodrigues Uso do Solo Agrícola Ameaças Agricultura Conservação Mau Acesso Estrada local a partir da EN3 
Morfologia Monte Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Média a Reduzida Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Mancha de materiais cerâmicos muito 
fragmentados, predominando a telha de tipologias diversas. Há materiais do século XX mas entre eles há outros 
cuja pasta indicia antiguidade. Estão num cruzamento de caminhos em terra batida estando a maior concentração 
no caminho para Oeste, com dispersão até ao caminho para Norte, havendo raros materiais nos outros caminhos. 
Os materiais encontram-se sempre nos caminhos e nas bermas destes, juntamente com areias. Poderão tratar-se 
de materiais que vieram com areias de outro local para o arranjo dos caminhos ou de um sítio que foi destruído 
pela terraplanagem para colocação do tout-venant no último arranjo executado. Responsáveis Mário Monteiro e 
João Caninas. 
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Nº 51 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 30 m Topónimo ou Designação Quinta do Vale da Pedra 
Categoria Arquitetónico Tipologia Casa Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição AI Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0516209 - 4328432 Concelho Azambuja 
Freguesia Aveiras de Baixo Lugar Virtudes Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola Ameaças Não 
identificadas Conservação Regular Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Planície Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Média a Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido 
espólio. Caracterização Casa de apoio agrícola junto a estábulos e terreno de pasto vedado. Casa de planta 
retangular com cobertura de uma água em telha Marselha e fachada principal virada a Sul. Responsáveis Mário 
Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 52 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 40 m Topónimo ou Designação Quinta do Gaio Categoria 
Arqueológico Tipologia Achado(s) Isolado(s) Cronologia Pré-História Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0517304 - 4330398 Concelho Cartaxo Freguesia 
Vale da Pedra Lugar Vale da Pedra Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola Ameaças Não 
identificadas Conservação Regular Acesso Estrada local a partir da EN3 Morfologia Peneplanície Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Elevada Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Elevação no lado Este da charca com solo lavrado, havendo frequente cascalho de pequeno 
calibre. Aqui identificou-se uma lasca em sílex com bastante desgaste por ação da água. Responsáveis Mário 
Monteiro e Mariana Villar. 

Registo fotográfico 

 32  33 

Nº 53 Data Janeiro de 2020 CMP 377 Altitude 64 m Topónimo ou Designação Quinta de Montalto Categoria 
Arquitetónico Tipologia Passagem hidráulica Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0514397 - 4330224 Concelho Cartaxo Freguesia 
Pontével Lugar Cruz do Campo Proprietários Não identificados Uso do Solo Florestal Ameaças Não 
identificadas Conservação Regular Acesso EN3 Morfologia Planície Visibilidade estruturas Reduzida 
Visibilidade materiais Nula Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização Pequena 
passagem hidráulica sob estrada de terra batida com paredes de alvenaria mista rebocadas a cimento e capeada 
com tijoleira. Responsáveis Mário Monteiro, Catarina Gil e Anabela Joaquinito. 

Registo fotográfico 
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Nº 54 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 30 m Topónimo ou Designação Bemposta Categoria 
Arquitetónico Tipologia Poço e Tanque Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Nulo Posição 
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C3 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0502928 - 4323650 Concelho Alenquer Freguesia U. F. 
de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Inculto 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local Morfologia Planície Visibilidade 
estruturas Reduzida Visibilidade materiais Nula Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio. 
Caracterização Junto ao caminho, do lado Este, em terrenos anteriormente utilizados como horta, encontra-se um 
pequeno tanque, de planta quadrangular, em tijolo industrial e cimento. A uma cota mais baixa, para Este, está um 
poço com picota (0502973 - 4323648), que se encontra camuflado por denso coberto herbáceo e arbustivo, não 
sendo possível verificar a forma e se é estruturado no interior. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 55 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 31 m Topónimo ou Designação Bemposta 1 Categoria 
Arqueológico Tipologia Achado(s) Isolado(s) Cronologia Pré-História Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição AI  C3 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0503051 - 4323984 Concelho Alenquer 
Freguesia U. F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do 
Solo Florestal Ameaças Florestação Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local Morfologia Encosta 
Visibilidade estruturas Elevada Visibilidade materiais Elevada Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido 
espólio. Caracterização Em área de eucaliptal plantado com recurso a vala e comoro, no lado Norte do caminho, 
identificaram-se no mesmo ponto quatro lascas em sílex. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 

 37  38 

Nº 56 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 30 m Topónimo ou Designação Bemposta 2 Categoria 
Arqueológico Tipologia Mancha de Ocupação Cronologia Pré-História Classificação Não tem Valor Médio 
Posição AI Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0503142 - 4324254(S); 0503119 -  4324280(N) 
Concelho Alenquer Freguesia U. F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não 
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identificados Uso do Solo Florestal Ameaças Florestação Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local 
Morfologia Encosta Visibilidade estruturas Reduzida Visibilidade materiais Reduzida a Nula Fonte Não 
identificada Espólio Foi recolhida uma lasca com levantamentos em sílex cinzento Caracterização Monte 
ocupado por eucaliptal com coberto herbáceo, arbustivo e manta morta muito densos. No caminho que o circunda 
identificaram-se materiais líticos entre o cascalho que ali abunda, predominantemente em sílex (principalmente 
vermelho) e alguns em quartzito. No lado Sul observaram-se três núcleos e duas lascas. No lado Norte os materiais 
são mais abundantes, havendo igualmente núcleos e lascas. Os materiais parecem estar sobre a camada arenosa 
alaranjada e mais compacta, que é coberta por areias soltas. O sítio deverá estar nas cotas mais elevadas, sendo 
os materiais localizados no caminho derivados de escorrências. Nos terrenos envolventes onde é visível o solo 
não se identificaram materiais. Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 57 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 60 m Topónimo ou Designação Bemposta 3 Categoria 
Arqueológico Tipologia Mancha de Ocupação Cronologia Neolítico Classificação Não tem Valor Médio Posição 
AI C3 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0502287 - 4324150 Concelho Alenquer Freguesia U. 
F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Florestal 
Ameaças Florestação Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local Morfologia Encosta Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Média Fonte Não identificada Espólio Foi recolhido um núcleo de 
lamelas em sílex branco Caracterização Ao longo do caminho numa área com cerca de 15 m x 2 m identificaram-
se núcleos e lascas em sílex e em quartzito, sendo uma das peças um núcleo de lamelas em sílex esbranquiçado 
que foi recolhido. O caminho foi rebaixado e os materiais aparecem sobre a camada arenosa mais compacta e 
alaranjada, que estaria coberta pelas areias soltas. Nos terrenos envolventes não se identificaram materiais. 
Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 
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Registo fotográfico 
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Nº 58 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 3 m Topónimo ou Designação Casal da Gorda 1 Categoria 
Arquitetónico Tipologia Casa Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição ZE Tipo 
de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0504663 - 4322821 Concelho Alenquer Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Edifício de apoio agrícola, com planta retangular em alvenaria de tijolo furado e revestimento a 
cimento. Apresenta telhado de duas águas com telha marselha. Observa-se vão de porta do lado Sul. 
Responsáveis Mário Monteiro, Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 
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Nº 59 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 6 m Topónimo ou Designação Casal da Gorda 2 Categoria 
Arquitetónico Tipologia Casa Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI Tipo 
de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0504700 - 4322802 Concelho Alenquer Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Regular Acesso Estrada de acesso local Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
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Caracterização Casa de apoio agrícola com planta retangular, aparelho construtivo de alvenaria de tijolo maciço, 
com ligante em argamassa, rebocado a cimento. O telhado é de duas águas em chapa zincada. Possui duas 
janelas vedadas do lado Este e um portão do lado Sul. O acesso ao interior está interdito, mas observa-se uma 
bomba de água a energia elétrica de grandes dimensões que seria utilizada para captar água da vala adjacente. 
Apesar de se encontrar coberta de silvas, foi possível observar a tubagem de captação de água no exterior do 
edifício. Responsáveis Mário Monteiro, Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 
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Nº 60 Data Janeiro de 2020 CMP 376 Altitude 5 m Topónimo ou Designação Casal da Gorda 3 Categoria 
Arquitetónico Tipologia Ponte Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição ZE Tipo 
de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0504687 - 4322792 Concelho Alenquer Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola 
Ameaças Abandono Conservação Regular Acesso Estrada de acesso local Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Ponte sobre a Vala do Meio. Aparelho em alvenaria mista rebocada a cimento. Apresenta 
comporta com estrutura metálica do lado montante. Responsáveis Mário Monteiro, Pedro Baptista e Catarina Gil. 

Registo fotográfico 
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Nº 65 Data Março de 2020 CMP 376 Altitude 26m Topónimo ou Designação Casal d'El-Rei Categoria 
Arqueológico Tipologia Achado Isolado Cronologia Pré-História Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI 
C2 Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM) 0503858 - 4326247 Concelho Alenquer Freguesia Ota 
Lugar Base Aérea N.º 2 Proprietários Pedro Seabra Uso do Solo Viário Ameaças Não identificadas 
Conservação Bom Acesso Estrada de acesso local Morfologia Vale Visibilidade estruturas Elevada 
Visibilidade materiais Elevada Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização Lasca 
em quartzo filoniano acinzentado retocada. Encontra-se na berma de um caminho, ficando a dúvida se é uma peça 
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local que se encontrava na camada sob a de superfície que foi colocada a descoberto pela terraplanagem do 
caminho ou se tem origem exógena, dado que no caminho foi colocado algum saibro e, aparentemente, areão. 
Responsáveis Mário Monteiro e João Caninas. 

Registo fotográfico 
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Nº 66 Data Janeiro-Março de 2020 CMP 376 Altitude --- Topónimo ou Designação Vala do Meio/ Vala do 
Archino/ Vala do Alvarinho/ Vala da Bemposta Categoria Arquitetónico Tipologia Canal Cronologia Moderno-
Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo Posição AI e ZE Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas 
(UTM) --- Concelho Alenquer e Azambuja Freguesia U. F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana), Vila Nova da 
Rainha, Ota e Azambuja Lugar Diversos Proprietários Não identificados Uso do Solo Agrícola Ameaças 
Abandono Conservação Mau Acesso Estrada de acesso local Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas 
Reduzida Visibilidade materiais Nula Fonte CMP Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização Valas que 
formam um vasto conjunto de canais de rega, definindo múltiplos limites de propriedade. Observam-se vários 
mecanismos de captação e distribuição de água, por vezes associados a comportas e passagens hidráulicas. 

A nível da sua conservação, porém, observam-se expressivos taludes em terra, secções com avançado estado de 
eutrofização e crescimento desregulado de vegetação ripícola e selvagem. Responsáveis Mário Monteiro, João 
Caninas, Pedro Baptista e Catarina Gil 

Registo fotográfico 

 67  68  
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ZONAMENTO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Delimitação de áreas homogéneas e diferenciadas em termos de visibilidade do solo e ocupação, com 

dimensão significativa à escala cartográfica utilizada, identificadas com letras. No caso de existirem 

características heterogéneas de pequena dimensão a respetiva zona conexa deverá ser identificada 

como um mosaico com diferentes graus de visibilidade. 

Em toda a AI observam-se cascalheiras, ainda que pouco frequentes, com cascalho de pequeno 

calibre. Na área do C3, nos terrenos a Oeste, as cascalheiras são mais frequentes e o cascalho é 

maior. Localizam-se sobretudo nas cotas mais elevadas, superiores a 15 m, sendo maioritariamente 

compostas por quartzito, com quartzo filoniano, algumas rochas xistosas e nódulos de sílex (Fotografia 

48). 

 48 Exemplo de perfil estratigráfico 

Parâmetros. VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = 

visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). Graus de visibilidade. 

Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou 

lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da 

cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da 

superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de 

mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se 

encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa 

impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; 

Caracterização. Descrição da ocupação, das condições de visibilidade do solo e registo fotográfico. 
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Identificação, visibilidade 

e caracterização 
Registo fotográfico 

Zona A 

VE Nula  

VM Nula 

Caracterização Terrenos com coberto herbáceo e 

arbustivo muito denso e espécies arbóreas 

variadas, por vezes formando pequenas manchas 

(pinheiro, eucalipto, sobreiro, entre outras). 

Progressão no terreno muito difícil e visibilidade do 

solo apenas em caminhos e algumas clareiras.  49 

Zona B 

VE Nula 

VM Nula 

Caracterização Antigo aterro sanitário e charca. 

 50 

Zona C 

VE Elevada  

VM Média 

Caracterização Terrenos limpos e lavrados, com 

cascalheiras de pequeno calibre nas cotas mais 

elevadas. 

 51 

 52 
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Zona D 

VE Reduzida a Nula  

VM Nula 

Caracterização Área florestal ocupada por 

eucaliptal e por pinhal. Nalguns casos o eucaliptal 

encontra-se cortado. O solo está coberto por 

vegetação arbustiva, herbácea, manta morta e 

troncos. Progressão no terreno muito difícil e 

visibilidade do solo apenas em caminhos e 

algumas clareiras. 

 53 

 54 

Zona E 

VE Elevada 

VM Reduzida a Nula 

Caracterização Área de pastagem ocupada por 

montado com erva baixa e densa, por vezes muito 

densa. 

 55 

Zona F 

VE Elevada  

VM Elevada 

Caracterização Montado ou pinhal com solo 

lavrado, tendo coberto herbáceo baixo e muito 

disperso. 

 56 
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Zona G 

VE Não prospetada  

VM Não prospetada 

Caracterização Áreas urbanizadas ou vedadas por 

pequenas propriedades de habitação; espaços 

alagados devido ao cultivo do arroz; aterros ou 

depósitos de materiais; linha de caminhos-de-ferro. 

 57 

 58 

Zona H 

VE Média a Reduzida 

VM Reduzida a Nula 

Caracterização Área florestal (pinhal e eucaliptal) 

com plantio em vala e comoro, com erva baixa e 

manta morta densas. 

 59 

 60 
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Zona I 

VE Nula 

VM Nula 

Caracterização Antiga pedreira de areia com 

reposição de solos e plantio de eucaliptos. 

 61 

Zona J 

VE Não prospetada 

VM Não prospetada 

Caracterização Área de pasto vedada com gado 

bravo. 

 62 

Zona L 

VE Elevada 

VM Reduzida a Nula 

Caracterização Área agrícola com terreno 

modelado para pivot de rega. Solo com erva 

baixa e densa. 

 63 

Zona M 

VE Média a Elevada 

VM Nula 

Caracterização Área agrícola com terreno 

modelado para pivot de rega. Solo com erva 

baixa e  muito densa. 

 64 
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REGISTO FOTOGRÁFICO GERAL 

 
01 – Área da Oc. 12 

 
02 – Oc. 20 

 
03 – Oc. 21, Fotografia aérea extraída do 
Google Earth. Destaca-se o traçado do 

aqueduto. Vista na área C1.  

 
04 – Oc. 22 

 
05 – Oc. 23, fachada casa da quinta 

 
06 – Oc. 23, tardoz casa da quinta 

 
07 – Oc. 23, pombal 

 
08 – Oc. 23, casas de um piso 

 
09 – Oc. 23, pedra tumular 

 
10 – Oc. 23, marca de termo 

 
11 – Oc. 23, Poço d’El Rei 

 
12 – Oc. 40, Fotografia aérea extraída do 

Google Earth. 
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13 – Oc. 40, Fotografia extraída do Google 

Earth. 
 

14 – Oc. 42 
 

15 – Oc. 43 

 
16 – Oc. 43 

 
17 – Oc. 44 

 
18 – Oc. 45 

 
19 – Oc. 45, pormenor 

 
20 – Oc. 46 

 
21 – Oc. 47, casa de apoio 

 
22 – Oc. 47, área de barreiro 

 
23 – Oc. 47, forno sul 

 
24 – Oc. 47, forno norte 
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25 – Oc. 48 

 
26 – Oc. 48, materiais 

 
27 – Oc. 49 

 
28 – Oc. 50 

 
29 – Oc. 50 

 
30 – Oc. 50, materiais 

 
31 – Oc. 51 

 
32 – Oc. 52 

 
33 – Oc. 52, peça 

 
34 – Oc. 53 

 
35 – Oc. 54, poço 

 
36 – Oc. 54, tanque 
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37 – Oc. 55 

 
38 – Oc. 55, materiais 

 
39 – Oc. 56, lado Sul 

 
40 – Oc. 56, lado Sul, materiais 

 
41 – Oc. 56, lado Norte 

 
42 – Oc. 56, lado Norte, materiais 

 
43 – Oc. 57 

 
44 – Oc. 57, materiais 

 
45 – Oc. 58 

 
46 – Oc. 59 

 
47– Oc. 60 

 
48 – Exemplo de perfil estratigráfico 
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49 – Zona A 

 
50 – Zona B 

 
51 – Zona C 

 
52 – Zona C 

 
3 – Zona D 

 
54 – Zona D 

 
55 – Zona E 

 
56 – Zona F 

 
57 – Zona G 

 
58 – Zona G 

 
59 – Zona H 

 
60 – Zona H 
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61 – Zona I 

 

62 – Zona J 

 

63 – Zona L 

 

64 – Zona M 

 

65 – Oc. 65 

 

66 – Oc. 65, peça 

 

67 – Oc.66, na Vala do Alvarinho 

 

68 – Oc. 66, na Vala do Meio 
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SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  
 

Introdução 

O vertente relatório corresponde a um aditamento ao relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
realizado no âmbito do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca (CFC). Resultou da necessidade de 
prospetar de forma sistemática a área dos acessos, colmatar lacunas de informação em áreas 
anteriormente inacessíveis ou com baixa visibilidade e prospetar as áreas correspondentes às alterações 
de projeto da L3 e L4.  

Nesta fase foi realizada a prospeção integral e o reconhecimento e/ou relocalização de pré-existências, 
identificadas na fase de pesquisa documental, nos corredores das 4 Linhas Elétricas (LE), de 30 KV (L3), 
60 KV (L1 e L2) e 400 KV (L3), que se encontram em projeto de execução. 

A AI corresponde a: corredores com 100m de largura centrados no eixo das LE, com uma extensão total 
de cerca de 23km; área da subestação de 60/400 kV a construir; acessos a melhorar e a construir no 
âmbito da construção dos apoios das LE. 

As LE serão construídas em linha aérea, havendo apenas um troço subterrâneo numa delas: 

 L1: Quinta da Cerca – Subestação de Vila Nova da Rainha. Linha de 60 kV com cerca de 12Km de 
extensão que liga a C1 à subestação a construir; 

 L2: Ota - Subestação de Vila Nova da Rainha. Linha de 60 kV com cerca de 4Km de extensão, 
que liga a C2 e a C3 à subestação a construir; 

 L3: Bemposta - Ota. Linha de 30 kV com cerca de 2Km de extensão, que liga a C2 e a C3, sendo 
constituída por um troço aéreo e um troço subterrâneo, em vala de cabos, na envolvente da Base 
Aérea da Ota (Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea); 

 L4: Subestação de Vila Nova da Rainha – Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo. Linha de 
400 kV com cerca de 5Km de extensão. 

O fator Património Cultural foi caracterizado com base na pesquisa documental da AE e na prospeção 
sistemática da AI do Projeto. Os resultados obtidos encontram-se documentados nas figuras em extracto 
da CMP na escala 1:25.000 (Figura 1) e em fotografia aérea (Figura 2). 

Apenas se encontram descritas no aditamento as ocorrências pré-existentes localizadas na AI (Oc. 13, 20, 
21, 41 e 66) e as novas ocorrências identificadas no trabalho de campo (Oc. 67 a 72). 

Os resultados obtidos na Pesquisa Documental e no Trabalho de Campo estão caracterizados de modo 
agregado, em função da sua importância e natureza, no Quadro 1. 

As metodologias adoptadas nesta avaliação estão especificadas no Anexo 1. 

 

Resultados do trabalho de campo 

O trabalho de campo decorreu em Novembro de 2020 e consistiu na prospecção sistemática nos 
corredores das LEs. Foi executada por quatro arqueólogos, tendo decorrido com normalidade.  

Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1:25.000, fotografia aérea e o aplicativo 
OruxMaps, que fornece mapas de geolocalização online e offline. 
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Foram consideradas condicionantes à execução do trabalho de campo a elevada densidade do coberto 
vegetal, a urbanização, os terrenos cultivados e a vedação de propriedades. A carta de visibilidade do solo 
corresponde à Figura 2 encontrando-se o descritivo no Anexo 4. 

Não se tendo obtido previamente autorização de entrada da parte dos respetivos proprietários ou por não 
se ter encontrado ninguém que autorizasse a circulação, consideraram-se as parcelas vedadas como 
interditas e, consequentemente, não prospetáveis. 

Na prospecção procurou-se fazer a relocalização da Oc. 13, de âmbito arqueológico e fez-se o 
reconhecimento das Oc. 20, 21, 41 e 66 de âmbito arquitetónico. 

A Oc. 13 é um sítio arqueológico identificado na base de dados da DGPC. A maioria da área encontra-se 
fechada por vedações altas, sendo atravessada por um caminho rural que desemboca numa pequena 
área aberta. Percorreu-se toda a área aberta na envolvência do local, não se tendo identificado qualquer 
vestígio arqueológico. 

Correspondendo a estruturas lineares com quilómetros de extensão, a Oc. 20 reporta para canais de 
navegação, a Oc. 66 a canais de rega e a Oc. 21 a um aqueduto subterrâneo. Todas elas atravessam a AI 
em diversos locais, tendo sido caraterizadas nos locais onde são atravessadas pela LE. 

A Oc. 41 correspondia a um topónimo com potencial arquitetónico, todavia, na área onde o topónimo se 
encontra assinalado na cartografia militar toda a área se encontra alterada pela urbanização e parte 
ocupada por construções precárias, não se tendo observado aqui quaisquer evidências de terem existido 
estruturas relacionadas com uma mina de água. A cerca de 1km para NE desta área identificou-se um portão 
de entrada de uma quinta que está identificada como sendo a Quinta da Mina, localizada na ZE. 

Na prospeção agora realizada foram identificadas seis novas ocorrências, numeradas de 67 a 72, sendo 
de âmbito arqueológico as Oc. 68, 71 e 72 e arquitetónico as Oc. 67 (associada ao Aqueduto do Tejo), 69 
e 70. Destas localizam-se na AI as Oc. 67, 69, 70 e 71. 

O facto de não se terem identificado mais vestígios arqueológicos não inviabiliza a existência de outros 
sítios arqueológicos preservados na AI, principalmente tendo em conta a densidade do coberto vegetal 
que oculta grande parte do solo. 

As ocorrências identificadas no trabalho de campo estão listadas no Quadro 1, descriminadas no Anexo 3 
e representadas cartograficamente nas Figuras associadas ao relatório. 

 

Quadro 1. Caracterização sumária das ocorrências identificadas na AE 

Referência 
Tipologia 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 

 

13 13 Mancha de Ocupação In In  In In       In 

20 20 Canal   2   2     O-C  

21 21 Aqueduto   1   1     C  

41 41 Quinta      1     C  

66 66 Canal   1   1     O-C  

67  Aqueduto   1        C  

68  Mancha de Ocupação     Ind     ER M  

69  Fonte   1          
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Referência 
Tipologia 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 
Cronologia 

AI ZE 

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 

 

70  Poço e Tanque   1          

71  Vestígios de Superfície  Ind     PA    C  

72  Mancha de Ocupação     Ind      O-C  

 

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da 
segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de 
caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou 
Designação. Inserção no Projecto. AI = Área de Influência do Projecto; ZE = Zona de Enquadramento do Projecto. Categoria. CL = 
Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (Mn=monumento nacional; Mp=monumento de 
interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de 
ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. 
Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou 
construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível 
nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor 
científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. 
Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de 
conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 
local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a 
informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se 
visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior; Me=Mesolítico); 
PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, 
Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação 
disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 
Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a 
dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias 
(assinaladas com diferentes cores nas células): achados isolados ou dispersos; ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, 
inferior a 200m2; manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e 
estruturas lineares com comprimento superior a 100m; áreas de potencial interesse arqueológico, arquitectónico e etnográfico; ocorrência de 
dimensão indeterminada. 

 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor cultural  

Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

 

 

 

Lacunas de conhecimento 

A principal lacuna de conhecimento corresponde à menor eficácia da prospecção, mediante observação 
do solo para detecção de materiais de interesse arqueológico, devido à densa cobertura vegetal que 
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ocupa o terreno nesta época do ano. Será também de referir o impedimento de prospectar causado pelas 
propriedades integralmente vedadas. 
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AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  IIMMPPAACCTTEESS  
Introdução 

A Situação de Referência do factor Património Cultural foi actualizada com base em pesquisa documental 
e trabalho de campo, tendo-se registado 11 ocorrências patrimoniais. 

Contudo, apenas se reconhecem impactes nas ocorrências localizadas na AI directa e indirecta do 
Projecto em que há sobreposição e/ou aproximação por parte de componentes que o constituem. 

Para as Oc. 13, 41, 68 e 72 não se identificaram impactes, a primeira por não se terem identificado 
vestígios materiais e as restantes por se encontrarem na ZE. 

Para a Oc. 20, atravessada pela LE na Vala Nova em Vila Nova da Rainha, não se identificaram impactes, 
uma vez que não se prevê a construção de apoios ou acessos nas margens do canal. 

A Oc. 21 corresponde ao Aqueduto de Castelo do Bode, que atravessa de Este para Oeste toda a AI do 
Projeto. Todavia, não se identificaram impactes sobre esta ocorrência uma vez que se encontra ao longo 
de uma faixa pertencente à EPAL, onde não é permitida a construção. 

Consideram-se passíveis de gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre as ocorrências de 
interesse cultural, as acções de preparação do terreno e de construção do projecto, como desmatações, 
mobilizações de solo, escavações de valas e fundações e circulação de máquinas. 

A caracterização de incidências teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural 
(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de 
incidência ou proximidade da acção impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor 
cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. 

No Quadro 2 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas na 
Situação de Referência.  

 

Fase de construção 

As ações de construção do Projeto no que concerne à desmatação e escavação poderão ter incidências 
diretas, negativas, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo denso coberto vegetal ou 
no subsolo. Esse impacte deve qualificar-se, de modo prudente, como indeterminado. 

As Oc. 67, 69 e 70 são construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo. Ainda que não se 
encontre prevista a sua afectação, dada a distância aos elementos do Projeto é pouco provável que 
ocorram impactes indiretos e negativos, de baixa magnitude e pouco significativos, causados pela 
circulação de máquinas e homens afetos à obra, assim como pelos melhoramentos de acessos. 
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A Oc. 71 corresponde a um sítio arqueológico que abrange um planalto sobre o vale do rio Tejo. 
Encontrando-se no local prevista a construção de um apoio e melhoramentos no acesso existente, é certo 
que irão ocorrer impactes diretos e negativos, sendo a magnitude e significância indeterminada. 

A Oc. 66 é sobreposta pela LE3. Os trabalhos de construção associados à LE terão impacte no solo nos 
locais de construção dos apoios e na travessia do troço subterrâneo. Ainda que na construção de apoios 
seja pouco provável que ocorram impactes indirectos negativos, de baixa magnitude e pouco 
significativos, causados pela circulação de máquinas e homens afetos à obra, no caso do troço 
subterrâneo irão certamente ocorrer impactes diretos de baixa magnitude e pouco significativos. 

 

Fase de exploração 

Os eventuais impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das 
infraestruturas do Projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliados a partir dos 
resultados obtidos com a implementação das medidas de minimização propostas neste EIA para a fase de 
construção. 

 

Fase de desactivação 

Não se dispõe de informação que permita caracterizar os impactes negativos que possam resultar da 
desativação do Projeto. Os (eventuais) impactes negativos devem ser avaliados a partir dos resultados 
obtidos nas fases antecedentes, de construção e de exploração. 
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Quadro 2. Avaliação de impactes do fator Património Cultural 

Ocorrências 

Inserção no projecto 

 

AI = Área de 
influência (directa + 
indirecta) do Projecto; 

ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projecto. 

 

Caracterização de incidências 

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D); 

Incidência (In): indirecto (I), directo (D); 

Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 

Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 

Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 

Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 

Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 

Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 

INI: incidências não identificados (N) ou indeterminados (I).  

(? = incerteza na atribuição) 

 

 

 AI ZE Fase 

In Ti Ma Sg Du Pr Re I
N
I D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

 

66 AI  

C D  -    B   P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

 

67, 69 e 70 AI  

C  I -    B   P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

 

71 AI  

C D  -  
Indetermina

da 
Indetermina

da 
 P   C  I  

E                  N 

D                  N 

 

13, 20, 21, 41, 68 e 72 AI ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 
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MMEEDDIIDDAASS  DDEE  MMIINNIIMMIIZZAAÇÇÃÃOO  
Introdução 

Na Avaliação de Impactes foram discutidas as consequências da construção, da exploração e da 
desactivação do projecto sobre as ocorrências de interesse cultural identificadas na AI da LE. Esta 
apreciação fundamenta as medidas de minimização gerais descritas e específicas propostas, que se 
encontram sintetizadas no Quadro 3.  

Apresentam-se de seguida as medidas gerais do fator património. Note-se que nem todas têm aplicação, 
conforme se verifica mais abaixo na listagem das medidas específicas. 

Medidas gerais 

Medida 1 (fase de elaboração do projecto de execução). Inclusão da totalidade das ocorrências 
identificadas na Área de Estudo (num total de 11) na Planta Síntese de Condicionantes a incluir no 
Caderno de Encargos da Obra. 

Medida 2 (em fase de construção). Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de 
implantação das infraestruturas do Projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que 
coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e 
antes do avanço das operações de decapagem e escavação. 

Medida 3 (fase de elaboração do projecto de execução). Ajuste da localização das componentes do 
projecto de modo a eliminar a afectação directa sobre a ocorrência. 

Medida 4 (em fase de construção). Desmatação manual prévia e registo fotográfico e descritivo da 
ocorrência. Esta medida tem como finalidade salvaguardar a informação para memória futura. 

Medida 5 (em fase de elaboração do projecto de execução ou antes da construção). Desmatação manual 
prévia e registo fotogramétrico tridimensional, levantamento topográfico para ligação à rede geodésica 
nacional, fotográfico e descritivo da ocorrência. Esta medida tem como finalidade salvaguardar a 
informação para memória futura. 

Medida 6 (em fase de elaboração do projecto de execução ou antes da construção). Escavação 
arqueológica. Trabalhos arqueológicos com o objetivo de obter dados sobre a área abrangida, estado de 
conservação, cronologia e valor científico e cultural, de modo a salvaguarda pelo registo as ocorrências 
arqueológicas passíveis de afetação direta pela obra. 

Medida 7 (fase de construção). Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito 
preventivo em relação à afectação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento consiste 
na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo (desmatação e 
decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno) e de escavação no solo e 
subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do património cultural. 

Medida 8 (fase de construção). Delimitação com fita sinalizadora da área total ocupada pelas ocorrências 
(excluem-se os achados isolados), com uma margem de segurança mínima de 5m para o exterior da área 
por esta abrangida, de modo a garantir a sua integridade física no decurso da fase de construção. 
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Medida 9 (fase de construção). Instalação de vedação fixa e duradoura em torno da área total das 
ocorrências de maior valor cultural, com uma margem de segurança mínima de 5m para o exterior da área 
por esta abrangida. Esta medida tem como finalidade garantir a conservação in situ e a integridade física 
da ocorrência. 

Medida 10 (fase de exploração). Comunicação pelo promotor do projecto, à Direção-Geral do Património 
Cultural, do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de 
serem accionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. 

Para as Oc. 13, 20, 21, 41, 68 e 72 não se propõem medidas de minimização. 

 

Medidas específicas 

Antes da construção 

Nesta fase deverá ser aplicada a Medida 1. 

A Oc. 71 corresponde a uma mancha de ocupação que abrange um planalto sobre o vale do rio Tejo, 
encontrando-se no local prevista a construção de um apoio e melhoramentos no acesso existente. Deverá 
ser aplicada a Medida 6, mediante a escavação arqueológica de toda a área a afetar pela abertura dos 
apoios da LE aérea. Esta medida tem como objetivo obter dados sobre a ocorrência e salvaguardar a 
informação pelo registo gráfico, fotográfico, topográfico e descritivo. Previamente deverá realizar-se a 
desmatação das áreas de escavação. Os resultados obtidos podem condicionar a posição do apoio e 
acesso da linha elétrica. 

 

Fase de construção 

Nesta fase, após a desmatação nos corredores das LE e respetivos acessos aos apoios deverá aplicar-se 
a Medida 2 (prospeção arqueológica), devendo aplicar-se esta medida em todo o traçado final da LE. 

Nesta fase deve aplicar-se a Medida 7 (acompanhamento arqueológico) com especial cuidado na 
proximidade de ocorrências arqueológicas. Se no decurso da obra surgirem novas realidades de interesse 
arqueológico, a sua ocorrência deverá ser comunicada à tutela e avaliadas as medidas a adoptar para a 
sua salvaguarda in situ ou pelo registo. 

A Oc. 66 aglomera um vasto conjunto de valas de rega que serão atravessadas pela LE.  Tendo como 
objetivo evitar danos involuntários sobre a ocorrência nos locais onde os apoios da LE aérea se encontram 
mais próximos, deverá ser aplicada a Medida 8. Relativamente ao troço subterrâneo, caso tenha de 
passar sob locais de travessia das valas, deverá ser aplicada a Medida 4, com a realização de uma 
desmatação prévia de modo a permitir efetuar um registo fotográfico e descritivo das estruturas. 

Sobre as Oc. 67, 69 e 70 deverá ser aplicada a Medida 8, tendo como objetivo evitar danos involuntários 
nas ocorrências derivados dos trabalhos de construção afetos ao Projeto. Em caso de alteração ao Projeto 
e sendo necessária a demolição das estruturas, em fase prévia à construção é aconselhável aplicar a 
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Medida 4 do EIA (no interior e no exterior). Esta medida tem como finalidade salvaguardar a informação 
para memória futura. 

 

Fase de exploração 

Nesta fase deve aplicar-se a Medida 10 (notificação à DGPC). A aplicação de medidas específicas nesta 
fase ficará dependente dos resultados arqueológicos, eventualmente, obtidos na fase de construção. 

 

Fase de desativação 

Nesta fase é aconselhável aplicar a Medida 7 (acompanhamento arqueológico) e a Medida 10 (notificação 
à DGPC). Contudo, os resultados das fases precedentes podem aconselhar a adopção de outras medidas 
específicas. 

Quadro 3. Medidas de minimização do fator Património Cultural 

Incidência 

Ocorrências 
Fase 

La 
Aj 

PC Pr So Es Ac Co Si Rg 
Vi 
Mo 

Va Ou NM 

Medidas gerais 

Antes da Construção  M1  M6         

Construção   M2  M7  M8 M4     

Exploração           M10  

Desactivação     M7      M10  

Medidas específicas 

Oc. 66 

Antes da Construção            NM 

Construção       M8 M4     

Exploração            NM 

Desactivação            NM 

Medidas específicas 

Oc. 67, 69 e 70 

Antes da Construção            NM 

Construção       M8      

Exploração            NM 

Desactivação            NM 

Medidas específicas 

Oc. 71 

Antes da Construção    M6         

Construção            In 

Exploração            NM 

Desactivação            NM 

Medidas específicas 

Oc. 13, 20, 21, 41, 68 e 
72 

Antes da Construção            NM 

Construção            NM 

Exploração            NM 

Desactivação            NM 

 

Legenda 

Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de condicionantes da lavra; Pr = 
Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas manuais; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in 
situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras medidas; NM = não se propõem 
medidas de minimização; IN=medidas indeterminadas, a adotar em fase posterior 
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Anexo 1. Metodologias 
 

Situação de Referência 

Âmbito da Situação      
de Referência (SR) do 

factor Património 
Cultural 

Como universo de avaliação consideram-se achados (isolados ou dispersos), construções, 
conjuntos, sítios e indícios (toponímicos, topográficos ou de outro tipo), de natureza arqueológica, 
arquitectónica e etnográfica, independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural, 
globalmente designados como ocorrências.  

Como directiva metodológica segue-se o especificado na circular, emitida pela tutela em 10 de 
Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”. 

Área de estudo          
do factor 

Área de Estudo (AE): corresponde à localização do Projeto, infraestruturas associadas e zona 
envolvente tal como se definem seguidamente. 

Área de incidência (AI): corresponde à localização do Projeto, infraestruturas associadas. A AI é 
objecto de pesquisa documental e prospecção arqueológica sistemática. Como AI directa (AId) 
considera-se o conjunto de corredores da linha elétrica, os acessos ao local dos apoios a construir 
e a subestação a construir. A AI indirecta (AIi) corresponde aos espaços situados entre as 
referidas implantações e o limite exterior da AI. 

Zona de enquadramento (ZE): consiste em faixa envolvente da AI situada até, pelo menos, 1 km 
de distância do limite daquela área, sendo apenas objecto de pesquisa documental. 

Modo                           
de caracterização      

do factor 

A SR do factor Património Cultural será caracterizada a partir de três acções principais: (1) 
pesquisa documental e institucional, prévia ao trabalho de campo, para identificação das 
ocorrências conhecidas na AE, as pré-existências; (2) prospecção de campo, para reconhecimento 
das pré-existências, visando a actualização da informação acerca do seu estado de conservação 
actual; (3) prospecção de campo para eliminação de lacunas de conhecimento e obtenção de 
novos conhecimentos acerca de ocorrências inéditas. 

Como base de trabalho é utilizada cartografia militar à escala 1:25.000 e levantamentos 
topográficos da AI quando disponíveis. Para além destes recursos, a orientação no terreno e 
consequente georreferenciação de existências é executada com recurso a GPS, combinando-se 
duas ferramentas essenciais: o Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), em 
parceria com a InfoPortugal S.A., disponibilizam uma Aplicação (App) para dispositivos móveis, 
com as várias Séries Cartográficas produzidas no CIGeoE que cobrem todo o território nacional. 
Estas ferramentas possibilitam uma navegação off road com o rigor, pormenor e detalhe que 
caracteriza a Cartografia Militar (www.igeoe.pt); o OruxMaps, um aplicativo para Android que 
fornece mapas de geolocalização online e offline. 

As ocorrências serão caracterizadas em fichas individualizadas e representadas cartograficamente 
nas escalas e formas disponíveis, incluindo obrigatoriamente uma representação em carta militar à 
escala 1:25000. Para o efeito serão utilizados diferentes ícones, na forma, indicativa de diferentes 
tipologias (linhas e áreas, círculos, elipses, quadrados, triângulos e outros polígonos) e na cor, 
indicativa de diferentes cronologias. 

As condições de eficácia da prospecção de campo serão documentadas num zonamento 
cartográfico que delimite zonas homogéneas em termos de visibilidade para a detecção de 
estruturas (positivas) acima do solo e materiais arqueológicos ao nível do solo. Consideram-se 
interditas, ou não prospectáveis, as parcelas de terreno que se apresentem vedadas e para as 
quais não se obtenha previamente autorização de entrada da parte dos respectivos proprietários 
ou seus representantes legais. Também se consideram interditas para prospecção os terrenos 
encharcadas, os de progressão inviável face à inclinação do terreno e densidade da ocupação 
vegetal e os que contenham searas com porte e, ou, densidade vegetal elevada. 

Fontes                    As fontes de informação utilizadas consistiram em inventários de organismos públicos com tutela 

http://www.igeoe.pt/
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de informação sobre o Património, nomeadamente da Direcção Geral do Património Cultural, através da base de 
dados de imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt), de sítios arqueológicos 
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/) e do Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico (http://www.monumentos.gov.pt), em consulta on line, o plano director municipal, 
bibliografia sobre património cultural, cartografia militar, cartografia geológica, ortofotografias 
(Google Earth), entidades e investigadores relevantes.  

Avaliação de impactes ou incidências 

Podem gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre ocorrências de interesse cultural, todas as acções intrusivas no 
terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução do Projeto, consistindo em desmatação, revolvimento de 
solo e escavação, visando a criação de áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes), regularização do 
terreno para acessos, construção de plataformas e escavação de fundações de aerogeradores, abertura de valas ou 
fundações para colocação de ligações elétricas enterradas ou apoios no solo de linhas aéreas. 

A caracterização dos impactes ou incidências tem em conta: (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural 
(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo); (2) o grau de incidência ou proximidade 
da acção impactante sobre a ocorrência de interesse cultural; (3) a intrusão do Projecto na envolvente espacial de imóveis de 
valor cultural relevante e respectivas áreas de protecção, com especial incidência na fase de exploração; (4) o valor cultural 
intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação é executada tendo por base o grau de proximidade ou a 
sobreposição do Projecto em relação às ocorrências de interesse cultural. 

Parâmetros de caracterização de impactes ou incidências 

Os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado por insuficiência de informação acerca do projecto ou acerca da 
ocorrência cultural. 

Parâmetro  Graus Explicação 

Fase 

Construção 

Exploração 

Desactivação  

Fases sequenciais de desenvolvimento do Projecto. No caso de pedreiras e 
minas entre a fase de construção (de infraestruturas) e a fase de exploração deve 
considerar-se um fase de Preparação, correspondente, por exemplo à descubra 
da área de exploração a céu aberto. 

Incidência 
Directa 

Indirecta  

A incidência, do projecto ou do processo da sua construção (caso de estaleiros, áreas 
de depósitos e áreas de empréstimo), é directa se incide directamente no espaço 
físico de uma ocorrência. A incidência é indirecta se o projecto comporta intrusão no 
espaço envolvente ou na zona de protecção de imóvel classificado ou de valor cultural 
mais elevado. 

Tipo, Natureza ou 
Sinal 

Negativo (-) 

Positivo (+) 

Um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento 
ou o estado de conservação de uma ocorrência cultural. 

Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma 
ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente 
espacial. 

Magnitude ou 
Intensidade 

Elevada 

Média  

Baixa 

A magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções 
impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada 
se o impacte for directo e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se 
implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A 
magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão 
na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da 
ocorrência.  

Significância ou 
Importância  

Elevada  A significância do impacte depende da importância do recurso afectado, tendo em 
conta a respectiva expressão local, regional, nacional e internacional. A significância é 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
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Média  

Reduzida 

elevada ou muito significativa se o impacte for directo e implicar uma destruição total 
de uma ocorrência de importância a nível internacional e nacional. É média ou 
significativa se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente 
próxima. A significância é reduzida ou pouco significativa se traduzir uma degradação 
de uma ocorrência relativamente bem representada no território nacional, de valor 
cultural reduzido, em avançado estado de degradação ou uma intrusão na zona 
envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da 
ocorrência.  

Duração ou 
Persistência 

Temporária 

Permanente 

A duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a 
ocorrência cultural pode ser temporária ou permanente. 

Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em 
geral, carácter permanente. 

Um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de 
conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade ou 
Grau de certeza 

Certo, 

Provável 

Pouco 
provável (ou 
Improvável) 

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com 
base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua 
localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências 
patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto 
coincide, parcial ou totalmente, de forma negativa com a posição de uma ocorrência 
cultural 

Reversibilidade 
Reversível 

Irreversível 

O impacte é reversível se os respectivos efeitos se anulem a curto, médio ou longo 
prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo indeterminado. Esta é a 
situação mais comuns dos impactes negativos neste factor. 

O efeito de ocultamento pode considerar-se reversível se após a sua cessação se 
verificar que não houve degradação do estado de conservação da ocorrência 
patrimonial. 

Expressão 
Espacial 

Local 

Regional 

Nacional  

O impacte é local se os respectivos efeitos possuem uma expressão apenas a nível 
local. É regional se esses efeitos se fazem sentir a uma escala regional. É nacional se 
esses efeitos possuem uma expressão espacial a nível nacional.  

Os impactes neste factor têm em geral uma expressão local. 

Desfasamento no 
tempo ou Instante 
em que se produz 

Imediato 

Médio Prazo 

Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo 
que decorre entre a acção que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. 
Considera-se o impacte como imediato se ocorrer logo após a acção ou, a médio e 
longo prazo se existir um intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a 
acção e o impacte. 

Medidas de Minimização (conceitos gerais) 

Medida Fase Definição 

Ajustamento do Projecto Projecto 
Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de anular 
um impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência. 

Planta de condicionantes 
Antes da 

construção 

Inclusão das ocorrências de interesse cultural, identificadas na Situação 
de Referência, em planta de condicionantes, impondo restrição total à 
sua afectação, ocupação, atravessamento dos respectivo sítios ou 
obrigação de registo para memória futura. 

Prospecção (arqueológica) 
Construção, 
exploração 

Prospecção das partes do Projecto ou áreas funcionais da exploração 
que se localizem fora das zonas prospectadas no decurso desta 
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avaliação. 

Escavações e sondagens 
arqueológicas 

Construção, 
exploração 

Execução de sondagens de diagnóstico e/ou escavações arqueológicas 
ou outros estudos destinadas a obter informação que permita determinar 
o estado de conservação, a funcionalidade e o interesse científico dos 
sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas 
aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos sítios e a 
publicação dos resultados sob a forma de monografia.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Construção, 

desactivação 

Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção 
e o revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em 
acções de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no 
solo e subsolo. Os resultados deste acompanhamento podem 
determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo, 
sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis 
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Conservação 
Construção, 
exploração 

Conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências imóveis 
identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas 
durante o acompanhamento arqueológico devem, tendo em 
consideração o seu valor cultural. Esta medida pode concretizar-se na 
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências a 
conservar. 

Registo (documental) Construção 

Representação gráfica e fotográfica e elaboração de memória descritiva 
(para memória futura) das ocorrências de interesse cultural que possam 
ser destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer 
danos decorrentes da proximidade em relação à frente de exploração. 

Sinalização Construção 

Sinalização das ocorrências de interesse cultural situadas nas 
proximidades das frentes de exploração, passíveis de afectação, mesmo 
que indirecta, na fase de construção. Pretende-se, desta forma, minorar 
ou evitar danos involuntários e garantir a conservação dessas 
ocorrências. 

Valorização Exploração 
Medidas relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-
didáctica) e a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior 
interesse cultural.  

Vigilância Exploração 

Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior 
interesse cultural identificados na AI do projecto. A execução desta 
medida compete ao dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação 
às entidades competentes dos efeitos negativos detectados. 

Monitorização Exploração 

Observação periódica do estado de conservação das principais 
ocorrências de interesse cultural situadas na AI do projecto ou nos 
principais acessos. Esta medida deve ser executada por especialista 
independente (arqueólogo) contratado pelo dono-da-obra e obriga à 
apresentação de relatórios de visita à entidade de tutela sobre o 
património arqueológico. 
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Anexo 2. Ocorrências identificadas na pesquisa documental 

Identificação Caracterização 

Nº de Referência 13 Concelho Azambuja Topónimo ou 
designação Vale de Apóstolos 1 Tipologia Mancha de 
Ocupação Cronologia Indeterminado Categoria 
Arqueológico Estatuto Inventário Valor cultural 
Indeterminado CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação 
DGPC, CNS 32497 Localização ZE? 

“No local foi observada uma pequena concentração de cerâmica manual 
de cronologia indeterminada bem como alguns materiais de debitagem 
lítica.” (Base de dados DGPC) 

Nº de Referência 20 Concelho Alenquer, Azambuja e 
Cartaxo Topónimo ou designação Vala Real/ Vala da 
Azambuja/ Vala de Alenquer / Vala Nova Tipologia Canal 
Cronologia Moderno-Contemporâneo Categoria 
Arquitectónico Estatuto Não tem Valor cultural Médio-
Baixo CMP Folha N.º 364, 376, 377, 390 Fonte de 
Informação MONTEIRO, 2012; IHRU; 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja; 
http://www.cm-azambuja.pt/conhecer-azambuja/conhecer-
o-patrimonio/natural?tmpl=component&print=1; 
Localização AI e ZE. 

A Vala Real é constituída por uma vasta rede de canais com o objectivo 
de ligar o rio Tejo às povoações por via marítima. De toda esta rede a 
Vala Real da Azambuja é talvez a mais conhecida. "Vala associada à 
rede da Vala Real da Azambuja, com coberto arbustivo denso na maioria 
da área. Encontra-se estruturada com talude em cimento na margem sul, 
para este da Ponte do Reguengo, aparentemente em fase mais recente 
dado o material utilizado. Na margem Norte, para Oeste da ponte, 
existem diversos cais palafíticos do tipo utilizado pela Comunidade 
piscatória dos Avieiros, com embarcações típicas. Na margem Sul para 
Oeste da ponte, e contiguamente a esta, a vala é estruturada em parede 
vertical de cantaria de calcário com dois ancoradouros com degraus até 
à água e argolas de amarração em ferro no topo." (MONTEIRO, 2012) 

"A Vala Real de Azambuja é uma via fluvial portuguesa. A Vala nova foi 
mandada construir por ordem do Marquês de Pombal, iniciadas no 
reinado de D. José I [1750] e concluídas no tempo de D. Maria I. A Vala 
Real de Azambuja é um extenso canal que liga a vila de Azambuja ao 
Rio Tejo, para além de se estender até aos campos de Santarém, 
atravessando o concelho do Cartaxo. É navegável numa extensão de 
aproximadamente 17 km, outrora por barcos de 30/35 toneladas 
(fragatas e barcos varinos), que procediam ao escoamento dos produtos 
da região e pessoas, hoje somente por pequenas embarcações. Esta 
rede de canais foi administrada pela empresa Companhia dos Canais de 
Azambuja, e que através de um despacho de Estado datado de 30 de 
Julho de 1839, e de outro de 1 de Maio de 1843, era obrigada a construir 
um edifício para albergar as pessoas." 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja). 

"É um extenso canal que liga a vila de Azambuja ao Rio Tejo. É 
navegável numa extensão de 17 quilómetros, outrora por barcos de 
30/35 toneladas (fragatas e barcos varinos), que procediam ao 
escoamento dos produtos da região, hoje somente por pequenas 
embarcações. Esta rede de canais foi construída por uma empresa de 
nome, Companhia dos Canais de Azambuja. Através de um despacho de 
Estado datado de 30 de Julho de 1839 e de outro de 1 de Maio de 1843, 
a Companhia era obrigada a construir um edifício para albergar as 
pessoas. Ficou diligenciado que a Vala se tornasse navegável em todas 
as estações do ano, desde a Foz do Canal, até à Ponte da Asseca, com 
uma carreira diária para passageiros, utilizando barcos a vapor ou 
puxados por bestas. Através de uma lei, datada de 30 de Novembro de 
1844, o Estado confirmou a cedência à dita Companhia da propriedade 
da Vala Real de Azambuja com as respectivas águas e margens por um 
período de 40 anos. Em contrato de 19 de Julho de 1852, ficou 
estipulado que a Companhia dos Barcos a Vapor ficaria com a 
exclusividade da navegação por 15 anos. Por esta altura, teriam 
anualmente navegado por estas águas do canal: 3000 barcos que 
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transportariam 16.000 toneladas de carga e 18.000 viajantes. Este teria 
sido o período áureo da estalagem e dos respectivos canais, que 
culminaria com a construção do Caminho de Ferro do Norte, iniciativa 
incrementada pelo Governo Regenerador de Fontes de Pereira de Melo, 
que mais uma vez pretendia aproximar Portugal à restante Europa já 
industrializada. Toda esta conjuntura, levou à promulgação do decreto de 
lei de 30 de Julho de 1857, que dispensava os serviços prestados pela 
Companhia dos Canais de Azambuja." (http://www.cm-
azambuja.pt/conhecer-azambuja/conhecer-o-
patrimonio/natural?tmpl=component&print=1).                                               
"A VALA REAL DA AZAMBUJA é um extenso canal que liga a vila de 
Azambuja ao Rio Tejo, para além de se estender até aos campos de 
Santarém, atravessando o concelho do Cartaxo. Forma uma linha de 
água com sentido Nordeste -Sudoeste, com cerca de 26 quilómetros de 
extensão, navegável nos últimos 17 quilómetros, inicialmente navegável 
por barcos de maior porte, como fragatas e barcos varinos. A VALA DO 
CARREGADO é uma, linha de água com sentido Noroeste -Sudeste que 
vem de Casais do Marmeleiro, e que vai escoar ao rio Tejo junto da 
central termoelétrica. Na povoação homónima, um cais servia de via de 
penetração para as zonas de Castanheira e Alenquer." (IHRU) 

Nº de Referência 21 Concelho Alenquer e Azambuja 
Topónimo ou designação Aqueduto do Tejo / Adutor de 
Castelo do Bode Tipologia Aqueduto Cronologia 
Contemporâneo Categoria Arquitectónico Estatuto Não 
tem Valor cultural Baixo CMP Folha N.º 376, 390 Fonte 
de Informação CMP; https://www.epal.pt Localização AI 
e ZE. 

Aquedutos para abastecimento de água, maioritariamente subterrâneos, 
que atravessam a área de estudo. O Aqueduto do Tejo foi inaugurado 
em 1940 e ampliado em 1963. "No dia 4 de junho de 1987 nasceu o 
maior empreendimento de abastecimento de água em Portugal, o 
Subsistema de Castelo do Bode. Depois dos grandes aquedutos Águas 
Livres, Alviela e Tejo, foi ele quem resolveu os problemas de 
abastecimento de água que persistiam na cidade de Lisboa. O 
Subsistema de Castelo do Bode foi concebido para captar, tratar e 
transportar a água desde a albufeira de Castelo do Bode até à Estação 
Elevatória de Vila Franca de Xira."  (https://www.epal.pt) 

Nº de Referência 41 Concelho Azambuja Topónimo ou 
designação Quinta da Mina Tipologia Topónimo 
Cronologia Indeterminado Categoria Arquitectónico(?) 
Estatuto Não tem Valor cultural Indeterminado CMP 
Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP Localização 
ZE. 

Topónimo com potencial arquitectónico. O topónimo poderá estar 
relacionado com a existência de uma antiga mina de água. 

Nº de Referência 66 Concelho Alenquer e Azambuja 
Topónimo ou designação Vala do Meio/ Vala do 
Archino/ Vala do Alvarinho/ Vala da Bemposta Tipologia 
Canal Cronologia Moderno-Contemporâneo Categoria 
Arquitectónico Estatuto Não tem Valor cultural Baixo 
CMP Folha N.º 376 Fonte de Informação CMP 
Localização AI e ZE. 

Vasto sistema de rega que faz a captação no Rio de Alenquer e no Rio 
da Ota. Não se obtiveram informações sobre a ocorrência. 
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Anexo 3. Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo 

 

LEGENDA 

Projecto. Nº referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros 
e nas fichas de inventário. Data corresponde à data de observação. Carta 
Militar de Portugal (CMP) nº da folha na escala 1:25.000. Altitude obtida 
a partir da CMP, em metros (m). Topónimo ou Designação nome 
atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa. Categoria distinção 
entre arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído e outros atributos 
complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, 
industrial, etc). Tipologia tipo funcional de ocorrência, monumento ou 
sítio, segundo o theasaurus do Endovélico. Cronologia indica-se o 
período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A 
aplicação do sinal “?” significa indeterminação na atribuição cronológica. 
A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem 
significado cumulativo. Classificação imóvel classificado ou outro tipo de 
protecção, decorrente de planos de ordenamento, com condicionantes ao 
uso e alienação do imóvel. Valor cultural hierarquização do interesse 
patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os 
seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, 
imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto 
ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado 
valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível 
nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou 
ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor 
científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 
(caraterísticas presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou 
regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências 
(de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de 
conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do 
seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 
Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse 
patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as condições de 
acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores impedem a 
observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 
Posição v. Projeto indicam-se as relações de proximidade em relação ao 
projecto: AI (área de incidência) ou ZE (zona envolvente). Tipo de 
trabalho atributo baseado no theasaurus do Endovélico, nomeadamente, 
reconhecimento ou prospecção. Coordenadas Geográficas 
coordenadas rectangulares; UTM ED50 obtidas em campo com GPS. 
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar local habitado mais próximo. 
Proprietário identificação do(s) proprietário(s). Uso do Solo, Ameaças e 
Estado de conservação atributos baseado no theasaurus do Endovélico. 
Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis 
de dimensão considerável ou que não foram recolhidos. Acesso. 
Morfologia do terreno indica a posição da ocorrência face à topografia 
do terreno (afloramento; encosta; cumeada; socalco; aluvião, terraço; 
planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros). Visibilidade 
para estruturas e artefactos indicam-se os seguintes graus de 
visibilidade para detecção de estruturas e artefactos, elevada, média, 
reduzida e nula. Fontes de informação bibliografia, cartografia, 
manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base de 
dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada 
quando não tem origem na CMP por aproximação espacial. Espólio 
recolhido indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos 
móveis recolhidos durante o trabalho de campo. Caraterização da 
ocorrência em termos de localização, características construtivas e 
materiais utilizados, dimensões e registo fotográfico. Responsáveis 
nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da 
ocorrência e elaboração da ficha de sítio. 

 

 

Nº 13 Data Novembro de 2020 CMP 376 Altitude 3 
m Topónimo ou Designação Vale de Apóstolos 1 
Categoria Arqueológico Tipologia Mancha de 
Ocupação Cronologia Indeterminada Classificação 
Inventário Valor Indeterminado Posição Não 
determinada Tipo de trabalho Relocalização 
Coordenadas (UTM) Não determinadas Concelho 
Azambuja Freguesia Azambuja Lugar Vale de 
Apóstolos Proprietários Não identificados Uso do 
Solo Agrícola Ameaças Não identificadas 
Conservação Não determinado Acesso Caminho 
rural pedestre Morfologia Planalto e encosta 
Visibilidade estruturas Elevada a Nula Visibilidade 
materiais Elevada a Nula Fonte DGPC, CNS  32497 
Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização 
Na área indicada na base de dados da DGPC não se 
identificaram materiais ou vestígios arqueológicos. A 
visibilidade do solo apenas é possível nos caminhos 
existentes, estando a maioria dos terrenos 
envolventes vedados e as áreas abertas com um 
coberto vegetal muito denso. O sítio localiza-se num 
terraço do rio Tejo com cascalheira, que neste local é 
constituída por seixos de pequeno calibre. Pela 
descrição existente na base de dados da DGPC 
deverá ser um sítio com cronologia da Pré-História, 
sendo um local com boas condições para a ocupação 
humana neste era.  Responsáveis Mário Monteiro, 
João Caninas, Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 01 

 

Nº 20 Data Novembro de 2020  CMP 390 Altitude 
3m Topónimo ou Designação Vala Nova Categoria 
Arquitectónico Tipologia Canal Cronologia 
Moderno-Contemporâneo Classificação Não tem 
Valor Médio-Baixo Posição AI e ZE Tipo de 
trabalho Reconhecimento Coordenadas (UTM) 
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0505260 - 4320840 Concelho Azambuja Freguesia 
Vila Nova da Rainha, Lugar Vila Nova da Rainha 
Proprietários Não identificados Uso do Solo fluvial 
Ameaças Abandono Conservação Mau Acesso 
EN3 Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas 
Média Visibilidade materiais Reduzida Fonte 
MONTEIRO, 2012; SIPA; 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala_Real_de_Azambuja; 
http://www.cmazambuja.pt/conhecerzambuja/conhece
r-o-patrimonio/natural?tmpl=component&print=1 
Espólio Não foi recolhido espólio. Caracterização O 
canal encontra-se abandonado, estando assoreado e 
com vegetação ripícola densa. Atualmente é utilizado 
para a rega dos campos agrícolas, derivando dele um 
canal de rega no local onde é atravessado pela linha 
elétrica. Responsáveis Mário Monteiro, João 
Caninas, Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 02 

 

Nº 21 Data Novembro de 2020  CMP 376, 390 
Altitude --- Topónimo ou Designação Aqueduto do 
Tejo / Adutor de Castelo do Bode Categoria 
Arquitectónico Tipologia Aqueduto Cronologia 
Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição AI e ZE Tipo de trabalho Reconhecimento 
Coordenadas (UTM) --- Concelho Alenquer e 
Azambuja Freguesia Diversas Lugar Diversos 
Proprietários EPAL Uso do Solo Industrial 
Ameaças Não identificadas Conservação Bom 
Acesso Diversos Morfologia Diversas Visibilidade 
estruturas Elevada Visibilidade materiais Reduzida 
Fonte CMP; https://www.epal.pt Espólio Não foi 
recolhido espólio. Caracterização Os aquedutos são 
maioritariamente subterrâneos e desenvolvem-se ao 
longo de uma faixa desmatada, com estradões de 
acesso associados, havendo diversas estruturas à 
superfície para controlo e manutenção. Nalguns 
locais desenvolvem-se os dois aquedutos em 
paralelo. São atravessados pela linha elétrica em 
diversos pontos Responsáveis Mário Monteiro, João 
Caninas, Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 03 

 

Nº 41 Data Novembro de 2020  CMP 376 Altitude 
61m Topónimo ou Designação Quinta da Mina 
Categoria Arquitetónico Tipologia Quinta 
Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem 
Valor Baixo Posição ZE Tipo de trabalho 
Reconhecimento Coordenadas (UTM) 0507922 -
4323726 Concelho Azambuja Freguesia U. F. de 
Vila Nova da Rainha Lugar Casais de Baixo 
Proprietários Não identificados Uso do Solo --- 
Ameaças Não identificadas Conservação Não 
determinado Acesso Estrada de acesso local 
Morfologia Monte Visibilidade estruturas --- 
Visibilidade materiais --- Fonte CMP Espólio Não 
foi recolhido espólio Caracterização Na área onde se 
o topónimo se encontra na cartografia militar existe 
uma construção que foi integralmente demolida, 
estando o local ocupado por habitações precárias. A 
cerca de 1km para NE do sítio o onde topónimo se 
encontra marcado observou-se o portão de entrada 
de uma quinta que está identificada como sendo a 
Quinta da Mina. Esta quinta poderá ter adotado o 
nome de uma outra que já não existe ou teria vastos 
terrenos que se prolongavam até ao local onde foi 
implantado o topónimo, talvez por associação a uma 
estrutura assinalada na cartografia militar que parece 
corresponder a um local para guardar gado com uma 
cerca. Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 04 
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Nº 66 Data Novembro de 2020  CMP 376 Altitude --- 
Topónimo ou Designação Vala do Meio e Vala do 
Alvarinho Categoria Arquitetónico Tipologia Canal 
Cronologia Moderno-Contemporâneo Classificação 
Não tem Valor Baixo Posição AI e ZE Tipo de 
trabalho Reconhecimento Coordenadas (UTM) --- 
Concelho Alenquer e Azambuja Freguesia U. F. de 
Alenquer (Santo Estêvão e Triana) e Vila Nova da 
Rainha Lugar Diversos Proprietários Não 
identificados Uso do Solo Agrícola Ameaças 
Abandono Conservação Mau Acesso Estrada de 
acesso local Morfologia Lezíria Visibilidade 
estruturas Reduzida Visibilidade materiais Nula 
Fonte CMP Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Valas que formam um vasto conjunto 
de canais de rega, definindo múltiplos limites de 
propriedade, tendo associados mecanismos de 
captação, contenção e distribuição de água. São 
formadas por taludes em terra, por vezes 
acompanhados lateralmente por motas em terra, com 
margens em avançado estado de eutrofização e 
crescimento desregulado de vegetação ripícola.  
Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 

05 Vala do Alvarinho 

 

06 Vala do Meio 

 

Nº 67 Data Novembro de 2020  CMP 376 Altitude 
50m Topónimo ou Designação Aqueduto do Tejo 

Categoria Arquitetónico Tipologia Aqueduto 
Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem 
Valor Baixo Posição AI Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0507643 - 4323295 Concelho 
Azambuja Freguesia Vila Nova da Rainha Lugar 
Quinta da Mina Proprietários Não identificados Uso 
do Solo Industrial Ameaças Não identificadas 
Conservação Bom Acesso Caminho rural 
Morfologia Monte Visibilidade estruturas Elevada 
Visibilidade materiais Elevada Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Estrutura quadrangular com 4.70m x 
4.70m, de corpo troncocónico com 1m de altura e 
paredes com 0.38m de espessura em alvenaria de 
pedra e argamassa, com o interior preenchido com 
terra. Encontra-se sobre um troço subterrâneo de um 
aqueduto, aparentemente o Aqueduto do Tejo, 
devendo corresponder a um respirador já 
descativado. Responsáveis Mário Monteiro, João 
Caninas, Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 07 

 

Nº 68 Data Novembro de 2020 CMP 376 Altitude 
50m Topónimo ou Designação Quinta da Mina 
Categoria Arqueológico Tipologia Mancha de 
Ocupação Cronologia Tardo Romano-Alto Medieval 
Classificação Não tem Valor Indeterminado 
Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0507652 - 4323276 Concelho 
Azambuja Freguesia Vila Nova da Rainha Lugar 
Quinta da Mina Proprietários Não identificados Uso 
do Solo Industrial Ameaças Não identificadas 
Conservação Não determinado Acesso Caminho 
rural Morfologia Monte Visibilidade estruturas 
Elevada Visibilidade materiais Elevada Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização No topo do monte, no lado sul, o 
terreno foi lavrado para limpeza em data recente. 
Trata-se de um monte destacado com excelente 
visibilidade sobre o vale do rio Tejo, onde numa área 
com cerca de 900m2 se identificaram materiais 
arqueológicos de superfície, designadamente 
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fragmentos de imbrices espessos (telha de meia 
cana), tijolo maciço e cerâmica comum. A espessura 
dos imbrices indiciam tratar-se de um sítio com 
ocupação tardo romana ou alto medieval. 
Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 08  

 09 

 

Nº 69 Data Novembro de 2020 CMP 376 Altitude 9m 
Topónimo ou Designação Vala do Alvarinho 
Categoria Arquitetónico Tipologia Fonte Cronologia 
Contemporâneo Classificação Não tem Valor Baixo 
Posição AI Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0503072 - 4325323 Concelho 
Alenquer Freguesia U. F. de Alenquer (Santo 
Estêvão e Triana) Lugar Bemposta Proprietários 
Não identificados Uso do Solo Viário Ameaças 
Abandono Conservação Regular Acesso Caminho 
rural Morfologia Lezíria Visibilidade estruturas 
Elevada Visibilidade materiais Nula Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Fonte na berma de um caminho 
rural, virada a NE. Estrutura rebocada a cimento e 
caiada de branco, com um tanque. Sobre a bica 
encontra-se um painel com quatro azulejos em azul e 
branco com motivos campestres. Responsáveis 
Mário Monteiro, João Caninas, Anabela Joaquinito e 
Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

10 

 

Nº 70 Data Novembro de 2020 CMP 376 Altitude 6m 
Topónimo ou Designação Quinta do Pombal 
Categoria Arquitetónico Tipologia Poço e Tanque 
Cronologia Contemporâneo Classificação Não tem 
Valor Baixo Posição AI Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0504771 - 4325328 Concelho 
Alenquer Freguesia U. F. de Alenquer (Santo 
Estêvão e Triana) Lugar Quinta do Pombal 
Proprietários Não identificados Uso do Solo 
Agrícola Ameaças Abandono Conservação Regular 
Acesso Caminho rural Morfologia Lezíria 
Visibilidade estruturas Média Visibilidade 
materiais Nula Fonte Não identificada Espólio Não 
foi recolhido espólio Caracterização Poço de boca 
circular estruturado em pedra e argamassa, com uma 
guarda mais recente em cimento e tijolo. 
Imediatamente a Sul está um grande bebedouro 
retangular, construído com blocos de calcário unidos 
por argamassa e grampos em ferro. O conjunto está 
ao lado de uma vala de rega, associada à Oc. 66, 
encontrando-se envolvido por coberto vegetal. 
Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

11 

 

Nº 71 Data Novembro de 2020  CMP 376 Altitude 
97m Topónimo ou Designação Alto do Corvo 
Categoria Arqueológico Tipologia Vestígios de 
Superfície Cronologia Pré-História Antiga 
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Classificação Não tem Valor Indeterminado 
Posição AI Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0506600 – 4322592; 0506639 - 
4323665; 0506628 - 4322595 Concelho Azambuja 
Freguesia Vila Nova da Rainha Lugar Vila Nova da 
Rainha Proprietários Não identificados Uso do Solo 
Florestal Ameaças Construção Conservação Não 
determinada Acesso Caminho rural Morfologia 
Planalto Visibilidade estruturas Elevada 
Visibilidade materiais Elevada Fonte Não 
identificada Espólio Não foi recolhido espólio 
Caracterização Em planalto destacado sobre o vale 
do rio Tejo, correspondente a um terraço do Tejo com 
cascalheira (Fotografia 13), identificaram-se alguns 
materiais líticos dispersos por todo o planalto. Trata-
se de núcleos em quartzito (um bifacial e um unifacial 
– Fotografia 14) e em quartzo filoniano branco (com 
talhe unifacial, possivelmente um raspador – 
Fotografia 15) e lascas em quartzito, algumas com 
talhe, destacando-se uma lasca que corresponde a 
um raspador com gume bifacial (Fotografia 16). 
Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

 12  

 13  

 14  

 15  

 16 

 

Nº 72 Data Novembro de 2020 CMP 377 Altitude 
45m Topónimo ou Designação Vale de Fornos 
Categoria Arqueológico Tipologia Mancha de 
Ocupação Cronologia Moderno-Contemporâneo 
Classificação Não tem Valor Indeterminado 
Posição ZE Tipo de trabalho Prospeção 
Coordenadas (UTM) 0511899 – 4326703; 0511935 - 
4326712 Concelho Azambuja Freguesia Azambuja 
Lugar Casais de Vale de Fornos Proprietários Não 
identificados Uso do Solo Baldio Ameaças Não 
identificadas Conservação Não determinado Acesso 
Caminho rural a partir de Casais de Vale de Fornos 
Morfologia Encosta Visibilidade estruturas Elevada 
a Reduzida Visibilidade materiais Média a Reduzida 
Fonte Não identificada Espólio Não foi recolhido 
espólio Caracterização Ocorrência de cerâmica de 
construção e cerâmica comum, incluindo bordos 
espessos, de pastas vermelha e laranja, ao longo de 
caminho rural, provavelmente provenientes de antiga 
ocupação na cumeada adjacente. Fora do caminho 
as condições de visibilidade do solo são nulas para a 
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identificação de materiais de interesse arqueológico. 
Responsáveis Mário Monteiro, João Caninas, 
Anabela Joaquinito e Inês Lagoas. 

Registo fotográfico 

17  

 18 
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Anexo 4. Zonamento da prospecção arqueológica 
 

Delimitação de áreas homogéneas e diferenciadas em termos de visibilidade do solo e ocupação, com dimensão 
significativa à escala cartográfica utilizada, identificadas com letras e cartografadas com diferentes cores. No caso 
de existirem características heterogéneas de pequena dimensão a respectiva zona conexa deverá ser identificada 
como um mosaico com diferentes graus de visibilidade. 

Quase todas as zonas abaixo diferenciadas, principalmente nas cotas mais baixas, são atravessadas por antigos 
canais de rega e de navegação que se encontram com vegetação ripícola extremamente densa (Fotografia 05). 

Parâmetros. VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade 
para detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). Graus de visibilidade. Elevado = ausência de 
vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade 
(ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que 
permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a 
progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada 
ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa 
impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; Caracterização. 
Descrição da ocupação, das condições de visibilidade do solo e registo fotográfico. 
 

Identificação, visibilidade 

e caracterização 
Registo fotográfico 

Zona A 

VE Elevada  

VM Reduzida a Nula 

Caracterização Área florestal (eucaliptal 
e pinhal), com coberto arbustivo limpo, 
mas com coberto herbáceo e manta 
morta densos. 

19 

Zona B 

VE Nula 

VM Nula 

Caracterização Área florestal (eucaliptal, 
pinhal e mista com sobreiros), com 
coberto arbustivo e manta morta muito 
densos, sendo terrenos intransitáveis 
para além dos caminhos e pequenas 
clareiras ao longo destes. 

20  



 

 

Relatório sobre o Fator Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do Estudo de Impacte Ambiental da Central 
Fotovoltaica da Cerca. Aditamento Linha Elétrica 

30 

 21 

Zona C 

VE Reduzida a Nula  

VM Nula 

Caracterização Montado com coberto 
arbustivo e herbáceo muito densos. 

22 

Zona D 

VE Não prospetada  

VM Não prospetada 

Caracterização Zonas intransponíveis 
correspondentes a áreas vedadas, 
militares (base aérea da Ota), urbanas e 
inundadas (arrozais e linhas de água). 
Apenas circuláveis em caminhos rurais 
não encerrados. 

23   

24   

25 
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Zona E 

VE Reduzida 

VM Nula 

Caracterização Áreas formadas por 
pequenos talhões de terrenos com 
ocupação do solo muito variada, mas 
maioritariamente com coberto vegetal 
muito denso. 

26 

Zona F 

VE Elevada  

VM Média a Nula 

Caracterização Terrenos agrícolas em 
pousio ou baldios, com coberto herbáceo 
muito denso e por vezes arbustivo 
disperso, contendo espécies arbóreas 
(oliveiras e sobreiros) nas cotas mais 
elevadas. 

27   

28 

Zona G 

VE Elevada  

VM Elevada 

Caracterização Áreas de lavradio. 

29 

Zona H 

VE Elevada 

VM Média a Reduzida 

Caracterização Área florestal ocupada 
por pinhal limpo, mas com densa manta 
morta. 

30 
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Zona I 

VE Não prospetada  

VM Não prospetada 

Caracterização Área com ocupação do 
solo variada, tendo vedação alta no lado 
oeste e uma vala com densa vegetação 
ripícola e silvado no lado este. 

Zona intransponível apenas circulável em 
caminhos rurais não encerrados. 

31 

Zona J 

VE Elevada 

VM Média 

Caracterização Montado com solo limpo 
e coberto herbáceo baixo. 

32 

Zona L 

VE Nula 

VM Nula 

Caracterização Antigas pedreiras de 
areia, nalguns locais com reposição de 
solos ou ocupadas por vazadouros. 

33   

34   

35 
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Anexo 5. Figuras 

 

Figura 1. Localização do Projecto e das ocorrências de interesse cultural sobre extracto da Carta Militar de Portugal. 
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Figura 2. Localização do Projecto e da ocupação e visibilidade do solo sobre ortofotomapa. 
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Anexo 6. Registo fotográfico geral 

LEGENDA 

 

01 – Área da Oc. 13 

 

02 – Oc. 20 na Vala Nova 

 

03 – Oc. 21 no Adutor de Castelo do Bode 

 

04 – Oc. 41, entrada da Quinta da Mina 

 

05 – Oc. 66, na Vala do Alvarinho 

 

06 – Oc. 66, na Vala do Meio 

 

07 – Oc. 67, no Aqueduto do Tejo 

 

08 – Oc. Área da Oc. 68 

 

09 – Oc 68, materiais 

 

10 – Oc. 69 

 

11 – Oc. 70 

 

12 – área da Oc. 71 
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13 – Oc. 71, terraço do Tejo, cascalheira em 
profundidade 

 

14 – Oc. 71, materiais 

 

15 – Oc. 71, materiais 

 

16 – Oc. 71, materiais 

 

17 – Oc. 72 

 

18 – Oc. 72, materiais 

 

19 – Zona A 

 

20 – Zona B, eucaliptal 

 

21 – Zona B, mista 

 

22 – Zona C 

 

23 – Zona D, na Quinta das Fialhas 

 

24 – Zona D, arrozais 

 

25 – Zona D, Base Aérea da Ota 

 

26 – Zona C 

 

27 – Zona E 
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28 – Zona E 

 

29 – Zona F 

 

30 – Zona G 

 

31 – Zona H 

 

32 – Zona I 

 

33 – Zona J, na área da subestação a construir 

 

34 – Zona J, na área da subestação a construir 

 

35 – Zona J 
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 Anexo 7. Ficha de trabalho arqueológico 

SÍTIO  

Designação: Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica da Cerca – Aditamento Linha Elétrica 

Distrito: Lisboa - Santarém 

Concelho: Alenquer ; Azambuja – Cartaxo 

Freguesia: (U. F. de Alenquer (Santo Estêvão e Triana); U. F. de Carregado e Cadafais ; Vila Nova da Rainha; Azambuja; Aveiras 
de Baixo - Pontével; Vale da Pedra 

Lugar: Azambuja 

CMP 1:25000 folha nº 364, 376, 377 e 390 

Latitude: --- 

Longitude W (Greenwich): --- 

Altitude (m): 2 a 113m 

Tipo de sítio: Diversos 

Período cronológico: Paleolítico a Contemporâneo 

Descrição do sítio (15 linhas): O projecto localiza-se na margem Norte do Rio Tejo, abrangendo terrenos actualmente ocupados 
por urbanizações, explorações agrícolas, montado, pasto, eucaliptal e pinhal, estando toda a área do Projeto muito 
compartimentada e vedada, com cotas que vão dos 2m, a Sul, aos 97m, a Norte. 

Bibliografia: --- 

Proprietários: Fotovoltaica Lote A, S.A. 

Classificação: ---  

Legislação: --- 

Ameaças: Construção Civil 

Protecção/vigilância: Acompanhamento Arqueológico. 

Acessos:  EN3 

ESPÓLIO 

Descrição: Não foi recolhido espólio arqueológico. 

Local de depósito: --- 

TRABALHO ARQUEOLÓGICO 

Arqueólogo responsável: Mário Jorge Mascarenhas Monteiro.  

Tipo de trabalho: Prospecção. 

Datas: 26 a 28 de novembro de 2020 de 2020 

Projecto de investigação: --- 

Objectivos (10 linhas): Prospecção na AI do Projecto, tendo como objectivo identificar eventuais ocorrências patrimoniais 
desconhecidas e propor medidas de minimização. 

Resultados (15 linhas): Na prospecção tentou-se relocalizar sem sucesso a Oc. 13. Identificaram-se seis novas ocorrências, 
sendo três delas de âmbito arqueológico (Oc. 68, 71 e 72). 
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Albertina Gil

De: SIG <SIG@icnf.pt>

Enviado: 7 de abril de 2020 12:55

Para: Albertina Gil

Assunto: Estudo de impacte ambiental do projeto da central Fotovoltaica da Cerca - 

Resposta

Boa tarde, 

O ICNF disponibiliza a informação geográfica através do geocatálogo http://geocatalogo.icnf.pt estando também 
disponível no portal www.icnf.pt  selecionando Serviços Online > Informação geográfica. 

No geocatálogo constam vários temas onde se inclui: 

•  Limites das áreas classificadas (áreas protegidas, SIC, ZPE, RAMSAR e reservas da biosfera); 

•  Árvores classificadas de Interesse Público; 

•  Limites dos PROF, Sub-Regiões homogéneas e corredores ecológicos; 

•  Zonas de Intervenção Florestal; 

•  Freguesias prioritárias para a defesa de floresta contra incêndios; 

•  Áreas ardidas; 

•  Freguesias com presença do nemátodo e freguesias tampão; 

•  Desertificação; 

•  Habitats e espécies. 
 

A informação pode ser pesquisada, visualizada, descarregada em diferentes formatos e via serviços geográficos 
(Web Map Service e Web Feature Service) apenas utilizáveis em Sistemas de Informação Geográfica. Pode também 
fazer a consulta aos respetivos metadados. 

Se houver alguma dúvida relativamente à informação geográfica, por favor contacte o email destinado para o efeito 
sig@icnf.pt . 

Relativamente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, terão de atender ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, na versão republicada pela Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, com as 
alterações impostas pela Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro, e pelos decretos-lei n.º 10/2018, de 14 de 
fevereiro, e n.º 14/2019, de 21 de janeiro, nomeadamente o artigo 16.º relativo aos condicionalismos à edificação. 
Para esse efeito terão de efetuar o enquadramento no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio a fim 
de verificar qual a perigosidade que recai sobre a área em causa, devendo solicitar diretamente ao(s) Município(s) 
da área de estudo (Gabinete Técnico Florestal) a referida informação. 

Caso existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras nas áreas a intervencionar, referimos que o abate destas 
espécies deve prévia e obrigatoriamente cumprir com o determinado no decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio 
com as alterações introduzidas pelo decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho – medidas de proteção aos 
povoamentos. 

Havendo necessidade de corte de várias espécies, deverá ser cumprido o previsto no DL n.º 174/88, de 17 de maio, 
relativamente à obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores que se destinam a venda ou ao 
autoconsumo para transformação industrial. 

Caso existam exemplares de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro, as coníferas dos géneros 
Abies Mill. (abetos), Cedrus Trew (cedros), Larix Mill. (larix), Picea A. Dietr. (piceas ou espruces), Pinus L. (pinheiros), 
Pseudotsuga Carr. (falsas -tsugas), e Tsuga Carr. (tsugas), com exceção dos seus frutos e sementes, e havendo 
necessidade de abate/corte, desrama, transporte, de exemplares desta espécie, de forma a salvaguardar medidas 
extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, é 
necessário o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que altera e republica o 
Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, em concreto, o Manifesto de abate, desramação e circulação de madeira 
de coníferas, previsto no seu artigo 6.º. 
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Os dados disponibilizados pelo ICNF, constituem informação indicativa que deverá ser objeto de uma pesquisa mais 
pormenorizada, não dispensando a necessidade de assegurar um levantamento adequado da situação de referência, 
de forma a possibilitar uma avaliação rigorosa dos impactos.  

 

Mais se adverte que os dados fornecidos devem ser citados de acordo com o que consta nos metadados. 

Os melhores cumprimentos, 

______________________  

Teresa Pimenta  
Sistemas de Informação Geográfica  
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP  
www.icnf.pt  
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Albertina Gil

De: Ordenamento <ordenamento@ccdr-lvt.pt>
Enviado: 19 de março de 2020 14:31
Para: Albertina Gil
Assunto:  ESTUDOS AMBIENTAIS RELATIVOS A CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 50MW E SUA 

INTERLIGAÇÃO A 220KV À SUBESTAÇÃO CARREGADO (T2019-786) - - 
S03753-202003-DSOT 

 

 

Boa tarde 

 

Na sequência do solicitado informa-se que o concelho de Azambuja não dispõe de carta de REN publicada. Quanto 

ao concelho de Alenquer poderá consultar a carta no nosso site www.ccdr-lvt.pt 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 
Teresa S. Simões 
Assistente Técnica 
Secretariado da Direção de Serviços do Ordenamento do Território 
 

 
Rua Alexandre  Herculano, 37 
1250-009 Lisboa 
T: +351 21 3837 100 
geral@ccdr-lvt.pt 
http://www.ccdr-lvt.pt/ 
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Albertina Gil

De: Ana Isabel Fernandes Domingos da Costa (DGEG) <Ana.Costa@dgeg.gov.pt>

Enviado: 8 de maio de 2020 16:03

Para: Albertina Gil

Cc: Carlos Eduardo Magno (DGEG)

Assunto: Resposta a pedido de informação geográfica | Central Fotovoltaica da Cerca 180 

MW e respetivas IE de rede 60 kV/400 kV

Ex.ma Sr.ª Albertina Gil, 

Em resposta à v/ carta datada de 27 de fevereiro e rececionada a 03 de março, informo que se encontra disponível 

em https://www.dgeg.gov.pt > Informação Geográfica um conjunto de informação geográfica que poderá ser 

visualizada e/ou descarregada com software de SIG (visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp), como ArsGis ou 

QGis). 

Os conjuntos de dados que estão atualmente a ser disponibilizados são os abaixo indicados: 

 

No que respeita à área da energia elétrica a informação disponibilizada refere-se a instalações de produção de 

energia elétrica. Para informação geográfica sobre outras infraestruturas de rede, tais como subestações ou linhas 

de transporte e distribuição de energia, deverão ser consultados diretamente os respetivos concessionários das 

redes, REN e EDP Distribuição, no sentido de obter informação mais completa e pormenorizada. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Ana Isabel Costa 

Técnica Superior 

 

 
 

Direção de Serviços de Energia Elétrica 
Av. 5 de Outubro, n.º 208, 1069-203 Lisboa, PORTUGAL 

Tel.: (+351)217922700/800 

URL: www.dgeg.gov.pt  
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Exma. Senhora 
Dra Albertina Gil 
TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S,A 
Rua Laura Alves, 12 -8º 
1050-138 AMADORA 
 

 

Sua referência 

C-7197/19110 

Sua comunicação de 

2020 02 27 

Nossa referência 

Ofício LNEG 00376 

  Data 

2020 03 19 

 

 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca 

- Envio de Informação 

 

Na sequência do oficio de V. Exa. de 27 de fevereiro de 2020, relativo ao assunto em epígrafe, 

junto se envia a respetiva Informação desta Instituição.  

Tratando-se de disponibilização de Informação foi aplicado o custo de 98,40€ com o IVA incluído 

comunicado a V.Exa. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Vogal do Conselho Diretivo, 

 

 

 

 

Machado Leite 

 

Anexo: O mencionado 
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TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. 
 

Ofício C-7197 / 19110 / 2020 de 27 de fevereiro de 2020 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central 
Fotovoltaica a Cerca.  
Solicitação de elementos e parecer 

Nome do Responsável(is) Técnico(s) I Unidade de Investigação  

Dra. Susana Machado e Dra. Ana Paula Pereira / Unidade de Geologia 
Hidrogeologia Geologia Costeira 

Eng.º Augusto Filipe, Doutor Jorge Carvalho e Engª Carla Fortes / 
Unidade de Recursos Minerais e Geofísica 

Março I 2020 
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INFORMAÇÃO 

 

Em resposta à solicitação da empresa TPF de informação sobre eventuais condicionantes, bem 

como quaisquer preocupações que a área em estudo possa suscitar para a elaboração do 

Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Central Fotovoltaica (CF) da Cerca, considerando 

que: 

− O projeto visa a implementação da CF da Cerca, localizada nos concelhos de Alenquer, 

Azambuja e do Cartaxo. 

− A central será fundamentalmente composta por geradores solares, rede interna subterrânea 

de MT e um Edifício de Comando e Subestação, e terá uma potência de ligação de 180 MW. 

− A CF da Cerca ligará à rede elétrica no Posto de Corte do Ribatejo a sensivelmente 17 km 

de distância dos locais de implantação do projeto (C1, C2, C3, C4 e C5), através de uma 

linha de 60 kV, de uma subestação de 60/400 kV e de uma linha de 400 kV (com menos de 

10 km). 

O LNEG informa que: 

 

GEOLOGIA 

A área de implantação do projeto situa-se na margem direita do rio Tejo, em terrenos de idade 

cenozoica. Ali ocorrem formações geológicas essencialmente detríticas que, da base para o 

topo, são: a formação de Alcoentre, do Miocénico, constituída por arenitos com intercalações 

argilosas e/ou carbonatadas; a formação de Ulme, do Pliocénico, composta por areias e 

arenitos. Nas margens do rio Tejo e subsidiários ocorrem depósitos de terraços fluviais, do 

Pleistocénico e aluviões, do Holocénico. 

Não são conhecidas condicionantes geológicas em termos de valores geológicos com interesse 

científico, na área em apreço. 

Em termos de sismotectónica o local é tido como uma zona com importante sismicidade histórica 

(Cabral et al, 2004)1. Refira-se a ocorrência na área do projeto da falha da Azambuja, falha ativa 

que integra o sistema de falhas do Vale Inferior do Tejo. 

Toda a área do projeto está coberta por cartografia oficial do LNEG na escala 1:50 000, 

intersectando as folhas 30-D Alenquer e 31-C Coruche da Carta Geológica de Portugal na escala 

1:50 000. A Cartografia Geológica, à escala 1:50 000 pode ser visualizada no GeoPortal do LNEG 

e pode ser descarregada gratuitamente, bem como as respetivas notícias explicativas 

                                                      

1 Cabral, J., Ribeiro, P., Figueiredo, P., Pimentel, N., Martins, A. (2004) The Azambuja fault: An active structure 
located in an intraplate basin with significant seismicity (Lower Tagus Valley, Portugal). Journal of Seismicity 
8:347-362. 
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(http://geoportal.lneg.pt/ ). O LNEG possui uma atualização desta cartografia, que data de 1962 

e 1967, respetivamente e poderá ser adquirida enviando o pedido para o seguinte endereço de 

e-mail: cartografia@lneg.pt . 

De referir que para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, aconselha-se a consulta e 

utilização das folhas referidas da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000 e respetivas 

notícias explicativas, bem como de bibliografia da especialidade. 

Os estudos ambientais a elaborar devem focar de um modo breve, no que concerne aos 

descritores geológicos: 

− a geomorfologia do local de implantação do projeto;  

− a litoestratigrafia, baseada na notícia explicativa da referida carta geológica e em 

bibliografia da especialidade;  

− a estrutura, tectónica e sismotectónica regional, baseada na notícia explicativa e em 

bibliografia especializada, nomeadamente na Carta Neotectónica de Portugal Continental 

na escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988);  

− referência à ocorrência e caracterização do eventual património ou valores geológicos 

com interesse conservacionista, que nesta área não são conhecidos. No entanto, sobre 

este assunto, aconselha-se que se faça um levantamento do património geológico por 

técnicos habilitados da área das geociências, através de reconhecimento de campo e 

pesquisa de informação noutras fontes, como em associações locais ligadas ao ambiente 

e natureza, autarquias e em bibliografia da especialidade. 

 

 

HIDROGEOLOGIA 

Os locais de implantação do projeto (C1, C2, C3, C4 e C5 e subestação) inserem-se no sistema 

aquífero designado por T1 - Bacia do Tejo- Sado/Margem direita e dois dos corredores das 

linhas elétricas encontram-se no sistema aquífero T7 – Aluviões do Tejo. 

Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e Geologia 

Costeira do LNEG não constam pontos de água subterrânea dentro da área dos locais de 

implantação do projeto. Existem, contudo, nas imediações dos corredores das linhas elétricas, 

várias captações de água (Figura 1). A localização e informação relativa a essas captações pode 

ser consultada no geoPortal do LNEG dentro das bases de dados online selecionando a “Base de 

Dados de Recursos Hidrogeológicos” (http://geoportal.lneg.pt/geoportal/bds/index.html?lg=pt) 

e/ou no visualizador de mapas dentro do tema “Base de dados de Recursos Hidrogeológicos” 

(http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html) que permite a visualização de informação 

em formato vetorial e “raster”.  
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Figura 1 – Implantação dos pontos de água da base de dados de recursos hidrogeológicos e sistemas aquíferos sobre a planta do 

projeto enviada pela empresa 

Aconselha-se a realização de um inventário de campo exaustivo das captações de água 

subterrânea, incluindo as que não são sujeitas a licenciamento (nomeadamente, poços). 

No EIA, a caracterização da situação de referência deverá apresentar o enquadramento 

hidrogeológico regional e a caracterização hidrogeológica local, a qual deverá integrar o 

inventário de pontos de água, a descrição das formações geológicas existentes, a caracterização 

dos sistemas aquíferos (extensão, espessura e profundidade), as características hidrodinâmicas 

e a produtividade aquífera. Deverá ainda constar a caracterização piezométrica e as principais 

direções de escoamento subterrâneo existentes na área de implantação do projeto. A 

caracterização da qualidade da água subterrânea deverá ser efetuada em captações existentes 

na área do projeto ou na sua proximidade. Caso, na área de estudo, existam captações 

destinadas ao abastecimento público deverão ser considerados os respetivos perímetros de 

proteção, cuja definição e condicionantes são estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 

de setembro (alterado pelo Decreto-Lei n. º 226-A/2007, de 31 de maio). 

A Avaliação de Impactes, as Medidas de Mitigação e o Plano de Monitorização respeitantes aos 

recursos hídricos subterrâneos, deverão ser adequados às especificidades do projeto, nas suas 

fases de construção e de exploração. 

 

Recomenda-se ainda que o no EIA conste a seguinte informação: 

− Planta de localização dos pontos de água subterrânea inventariados; 
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− Tabelas com as características técnicas das captações subterrâneas (privados e públicos), 

incluindo a distância às diversas infraestruturas do projeto e toda a informação existente 

sobre as mesmas; 

− Profundidade do nível de água nas captações públicas e nas privadas em que seja possível 

efetuar essa medição, de modo a inferir o nível piezométrico nas diversas áreas de 

implantação do projeto e nos corredores das linhas elétricas; 

− Caracterização físico-química e avaliação da qualidade da água subterrânea efetuada em 

pontos de águas/captações subterrâneas existentes nas áreas de implantação do projeto 

ou na sua envolvência, considerando os parâmetros expressos no Anexo 1, do Decreto-

Lei nº236/98, de 1 agosto. 

− Medidas de minimização/compensação e/ou reposição para todas as captações de água 

subterrânea que sejam afetadas diretamente ou indiretamente. As referidas medidas 

devem assegurar, no mínimo, as atuais condições de abastecimento e usos. 

Para o efeito aconselha-se a consulta de: 
Almeida, C.; Mendonça, J. J. L.; Jesus, M. R. & Gomes, A. J. (2000) – “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”. 

INAG/CGUL. Lisboa. 661 p.  

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – RH5 

Recursos hidrogeológicos e geotérmicos 

Não se conhecem ocorrências de águas minerais naturais na área do projeto. 

A informação sobre águas minerais naturais, águas de nascente e recursos geotérmicos deverá 

ser solicitada à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

 

 

RECURSOS MINERAIS 

Na área de influência deste projeto são conhecidos recursos em argilas comuns e saibros que 

têm sido explorados em diversos locais, nomeadamente a norte de Vila Nova da Rainha, na 

área abrangida pelo local de implantação do projeto C4, a norte de Azambuja e junto aos locais 

de implantação do projeto C3 e C2.  

O relatório do EIA deverá incluir um capítulo que caracterize adequadamente os recursos 

minerais, a fim de avaliar eventuais afetações e determinar as respetivas medidas de 

minimização. 

Desconhece-se a atual situação da atividade de exploração destes recursos, sendo que essa 

informação, bem como outras informações respeitantes a servidões administrativas de âmbito 

mineiro (concessões mineiras / explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas 

cativas, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, 

pedreiras licenciadas, etc.) deverão ser solicitadas à DGEG. 
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Albertina Gil

De: Ana Maria Basílio <ana.maria.basilio@ggnd.pt>

Enviado: 10 de março de 2020 09:59

Para: Albertina Gil

Assunto: TPF - Estudo de impacte ambiental do projecto Fotovoltaico da Cercca

Anexos: 033034_10-03-2020_09-46-01.pdf

Exmos. Senhores, 

 

Acusamos a recepção do documento anexo na empresa Lisboagás-GDL, S.A. 

 

No entanto, também deverão remeter este documento para as empresas REN – Gasodutos, S.A. e TAGUSGÁS - 
Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA, porque são as empresas que deverão emitir os seus pareceres sobre o assunto 

em epígrafe. 

 

Ficamos ao dispor. 

 

Com os meus cumprimentos, 
 
Ana Maria Basílio 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C - 6º 

1600-209 Lisboa, Portugal 

Reg.Transparência UE205215521290-52 
http://galpgasnaturaldistribuicao.pt 
ana.maria.basilio@ggnd.pt 

Tel/Ph: +351 21 003 93 34 ext. 18334 
Tlm/Mob: +351 918 391 045 
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Albertina Gil

De: João Paulo Pedrosa <joao.pedrosa@ggnd.pt>

Enviado: 10 de março de 2020 14:36

Para: Albertina Gil

Cc: Ana Consiglieri Dias

Assunto: Fornecimento de cadastro para EIA do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca

Anexos: Metadados _Redes_Ramais_Equipamentos Sigás .pdf; EIA_Azambuja.7z

Exmos. Senhores, 

 

Em resposta ao v/ ofício refª C-7199/19110/2020 de 27 de Fevereiro de 2020, vimos por este meio junto anexar a 

informação, em formato shape file, referente à localização da rede de distribuição de gás natural, em serviço no 

local em apreço e alvo do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. Como 

informação adicional, juntamos ainda o documento com os metadados da informação para melhor análise das 

características da rede. 

 

Recordamos que qualquer intervenção em pontos em que se assinalem infraestruturas deverá ser antecedida pela 

realização de sondagens visando a salvaguarda da sua integridade, sendo da vossa responsabilidade os encargos 

resultantes de qualquer eventual dano causado nas mesmas. 

 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cordiais cumprimentos. 

 

 

 

Atentamente 
 

João Paulo Pedrosa 

Cadastro e SIG 

GIS Manager 

                                                 
Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C 6º 

1600-209 Lisboa, Portugal 

Reg.Transparência UE205215521290-52 
galpgasnaturaldistribuicao.pt 

joao.pedrosa@ggnd.pt 

Tel/Ph: +351 210 039 326 
Tlm/Mob: +351 918 784 961                                      
 

 



SIGÁS 

Sistema de Coordenadas Cartográficas:

Projeção:

Falso Este:

Falso Norte:

Meridiano Central:

Latitude de Origem:

Unidade Linear:

Sistema de Coordenadas geográficas: 

Datum:

Meridiano:

Unidade Angular: Grau 

ORD's

39,66666667

Metro

GCS_Datum_73

D_Datum_73

Greenwich

Datum_73_Hayford_Gauss_IPCC

Transverse_Mercator

180,598

-86,99

-8,13190611

Lisboagás

Lusitaniagás

Medigás

Paxgás

Setgás

Sistema de Informação Geográfico das Redes de Distribuição de Gás Natural das Empresas do Grupo GGND

Operadores de Rede de Distribuição:

Beiragás

Dianagás

Duriensegás



Nome do 

Campo

Tipo de 

Campo

Tamanho do 

Campo

Valores 

Permitidos
Descrição Obs

OBJECTID Double
Código de Identificação do Sistema Sigás

DataUpd Data
Data de actualização do ficheiro

NumCarta String 50
Número de Carta 1:1000 [3 alfas (iniciais do ORD) 3 numérios ( carta 1:25000 IGE) 3 

numéricos (divisão 1/400)] 

Distrito String 50
Nome do Distrito  (fonte: CAOPS 2014)

IDDistrito String 50
ID do Distrito  (fonte: CAOPS 2014)

Concelho String 50
Nome do Concelho  (fonte: CAOPS 2014)

IDConcelho String 50
ID do Concelho  (fonte: CAOPS 2014)

Freguesia String 254
Nome da Freguesia  (fonte: CAOPS 2014)

IDFreguesi String 50
ID da Freguesia  (fonte: CAOPS 2014)

IDDistribu String 50
Nome da Distribuidora

CodigoManu String 50
Código unívoco interno de ligação a sistemas externos 

CodigoProj String 50
Número de Projeto de construção da rede

-2 Sem informação

1 Em Serviço

2 Em manutenção

3 Fora de Serviço

-2 Sem informação

1 Gasoduto de 2º Escalão
Rede de Média Pressão

2 Rede de Distribuição Secundária
Rede de Baixa Pressão 

-2 Sem informação

EstadoOper Long 5 Estado Operacional da rede

TipoRede Double



Nome do 

Campo

Tipo de 

Campo

Tamanho do 

Campo

Valores 

Permitidos
Descrição Obs

1 1,5 (bar) [ em uso na GDL]

2 4 (bar)

3 100 (mbar) [ em uso na GDL]

4 50 (mbar) [ em uso na GDL]

5 22 (mbar) [ em uso na GDL]

6 20 (bar)

1 Aço

2 PE

3 Ferro Ductil

4 Ferro Fundido

DN Long 5
Diâmetro Nominal (mm)

Shape_len Double
Comprimento do troço em metros

Completo 

Parcial

Chave de Ramal String 25 Número de Identificação unívoco do ramal gerado pelo Sistema de Gestão de Clientes

Material da rede 

Regime de Pressão Standard RegimePres

Tipo de Ramal Long 10

Material

Double

Double



Campo de 

Aplicação
Nome do Campo

Tipo de 

Campo

Tamanho 

do 

Campo

Valores 

Permitidos
Descrição Obs

Comum OBJECTID Double Código de Identificação do Sistema Sigás

Comum DataUpd Data Data de actualização do ficheiro

Comum NumCarta String 50
Número de Carta 1:1000 [3 alfas (iniciais do ORD) 3 numérios ( carta 

1:25000 IGE) 3 numéricos (divisão 1/400)] 

Comum Distrito String 50 Nome do Distrito  (fonte: CAOPS 2014)

Comum IDDistrito String 50 ID do Distrito  (fonte: CAOPS 2014)

Comum Concelho String 50 Nome do Concelho  (fonte: CAOPS 2014)

Comum IDConcelho String 50 ID do Concelho  (fonte: CAOPS 2014)

Comum Freguesia String 254 Nome da Freguesia  (fonte: CAOPS 2014)

Comum IDFreguesi String 50 ID da Freguesia  (fonte: CAOPS 2014)

Comum IDDistribu String 50 Nome da Distribuidora

Comum CodigoManu String 50 Código unívoco interno de ligação a sistemas externos 

Comum CodigoProj String 50 Número de Projeto de construção da rede

-2 Sem informação

1 Em Serviço

2 Em manutenção

3 Fora de Serviço

-2 Sem informação

1 Gasoduto de 2º Escalão Rede de Média Pressão

2 Rede de Distribuição Secundária Rede de Baixa Pressão 

-2 Sem informação

1 1,5 (bar) [ em uso na GDL]

2 4 (bar)

3 100 (mbar) [ em uso na GDL]

4 50 (mbar) [ em uso na GDL]

5 22 (mbar) [ em uso na GDL]

6 20 (bar)

Comum CodigoSIG String 25 Código interno de identificação do equipamento

-2 Sem informação

1 Posto de Contagem

2 PRM

3 PRP

4 Reservatório

-3 Não Aplicável

TabelaPRPs TipoPostoR Tipo de Posto de Redução de PressãoDouble

Regime de Pressão Standard 

Comum TipoRede Double

Comum RegimePres Double

Comum EstadoOper Long Estado Operacional da rede5



Campo de 

Aplicação
Nome do Campo

Tipo de 

Campo

Tamanho 

do 

Campo

Valores 

Permitidos
Descrição Obs

-2 Sem informação

1 2ª Classe

2 3ª Classe

1 Cliente

2 Rede

-2 Sem Informação

1 Subterrâneo

2 Superfície

TabelaPRPs CUI String 25 CUI  do Posto de Redução de Pressão (Código Universal da Instalção)

-2 Sem informação

1 Cliente 

2 Rede

TabelaUag Descrição Sting 254 CUI  da UAG (Código Universal da Instalção)

TabelaUag NumReserva Long 5 Número de Reservatórios

TabelaUag Capacidade Long 5 Capacidade da UAG

TabelaUag Capacida_1 Long 5 Capacidade do Reservatório nº 1

TabelaUag Capacida_2 Long 5 Capacidade do Reservatório nº 2

TabelaUag NumVaporiz Long 5 Número de vaporizadores da UAG

1 Aço

2 PE

-2 Sem informação

-1 Outro

1 <150

2 >150

20 20

25 25

32 32

40 40

50 50

63 63

75 75

80 80

90 90

100 100

TabelaPRPs Tipologia Tipologia de Posto de Redução de Pressão

TabelaPRPs ModoImplan Modo de implantação do Posto de Redução de Pressão

TabelaPRPs CaracterizacaoPosto Característica do Posto de Redução de Pressão

Double

Double

Double

TabelaUag TipoUAG Double

Diâmetro da válvula (mm)TabelaValvulas DN Double

Tipo de UAG

TabelaValvulas Material Double Material da válvula



Campo de 

Aplicação
Nome do Campo

Tipo de 

Campo

Tamanho 

do 

Campo

Valores 

Permitidos
Descrição Obs

110 110

125 125

150 150

160 160

200 200

250 250

280 280

300 300

315 315

400 400

450 450

500 500

600 600

TabelaValvulas PlacaID String 25 Código de identificação interno  da válvula

-2 Sem informação

1 Aberto

2 Fechado

3 Bloqueado

TabelaValvulas EstadoValv Long 5 Estado operacional da válvula



Legenda:

Nome do Desenho:

Linhas 15kV

Linhas 30kV

N

Limite área de estudo

Limite Concelho

Notas:

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública

Guarita

Linhas 60kV

Subestação EDP D

Projeto Central Fotovoltaica da Cerca
Área do Estudo de Impacte Ambiental

LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO

LN60 6010 VALE DO

LN CL.3203

LN 1103L2006100

Alenquer

Azambuja

Vila Franca de XIra

Salvaterra de Magos

Benavente

Cartaxo

AP6TEJO-ESPADANAL

LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO

LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO

LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL

LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL

LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL

LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL

LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL

AP66

AP71

AP14

AP17

AP19

AP22

AP33

AP35

AP49

AP52

C4

C5

C2
C3

C1
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Direção Gestão de Ativos e Planeamento de Rede

Rua Ofélia Diogo Costa, 45
4149-022 Porto
Telefone: 22 001 2853  Fax: 22 001 2988

  
Exmos(as). Senhores(as)
TPF – Consultores de Engenharia e 
Arquitetura, S.A.
Rua Laura Alves, 12 - 8º
1050-138 LISBOA

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data:
C-7200 / 19110 / 
2020

27/02/2020 Carta 9/20/D-DAPR  31 - 5 -  2020

 

Assunto: Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca

Exmos(as). Senhores(as)

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar 
conhecimento da apreciação da EDP Distribuição sobre as condicionantes que o projeto em 
causa possa apresentar, nas actividades e infraestruturas presentes e previstas da empresa.

Verifica-se que as áreas C1, C3 e C4, pertencentes ao conjunto das Áreas C1 a C5 do Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme “zonas sombreadas” na Planta em Anexo), 
interferem com infraestruturas elétricas de Alta Tensão e Média Tensão integradas na Rede 
Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionada à EDP Distribuição (conforme Planta em 
Anexo).

Chama-se a atenção que na zona envolvente às áreas C1 a C3, existem traçados de 
infraestruturas elétricas de Média Tensão da RESP exploradas a 15 kV e a 30 KV, que se prevê 
serem unificadas num mesmo nível de tensão, dando origem a eventuais remodelações e 
constituição de novas interligações nas redes existentes.

Relativamente aos corredores para estabelecimento das linhas aéreas de média tensão para 
interligação das diversas áreas C1 a C5 e sua ligação à Zona da SE REN Carregado, 
verifica-se que interferem com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa 
Tensão e Iluminação Pública integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 
concessionadas à EDP Distribuição (conforme Planta em Anexo).

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, bem como das infraestruturas 
elétricas de ligação da Central Fotovoltaica à SE REN Carregado, ficam obrigadas a respeitar 
as servidões administrativas de limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, com 
observância das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de 
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Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 
de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em 
Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de 
dezembro, bem como as normas e recomendações da DGEG e da EDP Distribuição.

Informamos que no âmbito das servidões administrativas das infraestruturas da RESP, os 
proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada 
nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, reparação ou 
vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades 
enquanto durarem os correspondentes trabalhos; (ii) não consentir, nem conservar neles, 
plantações que possam prejudicar essas infraestruturas.

Alertamos para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o 
decorrer de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e 
equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos 
referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante 
considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que 
venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de segurança 
regulamentares.

Com os melhores cumprimentos,

Anexo: O referido no texto.

PV Cerca_Planta [CAD] [Anexo da Carta].pdfPV Cerca_Planta [CAD] [Anexo da Carta].pdf

Area de Estudo - CF_Cerca_v1.dwgArea de Estudo - CF_Cerca_v1.dwg
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Albertina Gil

De: TPF Geral

Enviado: 4 de março de 2020 16:21

Para: Albertina Gil

Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Solicitação de elementos 

Boa tarde, 

 

Junto encaminho Email recebido. 

 

 

 

 

 

 

De: DEOT – Turismo de Portugal <dvo.deot@turismodeportugal.pt>  

Enviada: 4 de março de 2020 15:33 

Para: TPF Geral <geral@tpf.pt> 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. Solicitação de elementos  

 

N/ Ref.ª SAI/2020/3361 (Proc.º 14.01.14/707) 

 

Ex.ma Sr.ª Eng.ª Albertina Gil 

 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se que foi recentemente disponibilizado no website do 

Turismo de Portugal a aplicação SIGTUR, que consiste num sistema de informação geográfica da oferta turística na 

web. 

 

A aplicação encontra-se disponível em https://sigtur.turismodeportugal.pt, podendo ainda aceder a partir do website

do Turismo de Portugal (Portal Business / Planear_Iniciar / Ordenamento Turístico), e está otimizada para os browsers 

Firefox, Chrome e Edge.  

 

O SIGTUR é uma ferramenta de trabalho que disponibiliza informação georreferenciada sobre vários temas de negócio 

do turismo, bem como sobre vários temas territoriais, proporcionando diversos tipos de pesquisa, devendo os 

utilizadores selecionar aquela que mais se adequa à análise pretendida. Sublinha-se que a aplicação disponibiliza 

dados abertos (ver ícone no friso de cima). 

 

A aplicação foi desenvolvida tendo por objetivo responder não só ao que são as exigências diárias do Turismo de 

Portugal no desempenho das funções que lhe estão cometidas nas matérias mais diretamente relacionadas com o 

território mas, também, procurar responder às solicitações de informação dos nossos principais stakeholders

prosseguindo o objetivo deste Instituto de incrementar a divulgação e facilidade de acesso à informação sobre a oferta 

turística. 
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Sublinha-se que o SIGTUR disponibiliza dados abertos, em formato shapefile, assim como Serviços WEB (WMS e WFS),
sobre os temas de negócio do turismo. 
 

No SIGTUR poderá visualizar os temas já disponibilizados, clicando no ícone correspondente à “Lista de Temas” no 

friso superior, bem como proceder a vários tipos de pesquisa: 

 

 Pesquisa Simples 

- Por denominação (ex. denominação do empreendimento turístico); 

 

- Por Geometria (com as opções de selecionar ponto, linha ou polígono e definição de buffer), obtendo 

por esta via (interseção territorial) todas as ocorrências relativas aos temas de negócio disponíveis na 

aplicação. Este tipo de pesquisa adequa-se particularmente à obtenção de informação sobre a oferta 

turística na envolvente de projetos sujeitos a procedimento de AIA.  

 

 

Ex. de pesquisa por geometria: oferta turística num buffer de 500m da Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa 
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 Pesquisa Avançada (podendo selecionar vários atributos de um determinado tema, bem como selecionar a(s) 

área(s) territoriais pretendidas. 

 

Estão ainda disponíveis: 

 Alojamento em Empreendimentos Turísticos perspetivado, por área territorial (atenção à explicação quanto 

à forma de cálculo); 

 Indicadores da oferta turística, obtidos a partir dos dados do RNT (Registo Nacional do Turismo), disponível 

no website do Turismo de Portugal, a saber: RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos); RNAL 

(Registo Nacional do Alojamento Local); RNAAT Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística); RNAVT 

(Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo), bem como a respetiva representação em cartogramas. 

 

Sublinha-se que a informação base constante do SIGTUR sobre o RNT é obtida por sincronização diária (04:00H) com 

os quatro Registos mencionados. 

 

No caso específico do RNAAT, RNAVT e do RNAL (na sua maioria) a georreferenciação é obtida de forma automática 

a partir do endereço, pelo que assume um caráter meramente indicativo. Poderá consultar fiabilidade da 

georreferenciação na lista de detalhes de cada estabelecimento. 

 

Embora o SIGTUR tenha sido desenvolvido com a preocupação de ser de uso amigável para os utilizadores, em caso 

de dúvida poderá enviar e.mail para contacto disponível na aplicação (em “reportar”, no friso de cima, à direita), ao 

qual poderá aceder, ainda, para comunicar sugestões, retificações ou propostas de melhoria, que desde já 

agradecemos.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Fernanda Praça 
Diretora 

Departamento de Ordenamento Turístico 

Direção de Valorização da Oferta 

t: +351 211 140 217 
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Exmo. Senhor

Adelino Costa Barbosa

EI)? — Renováveis

Rua Of1ia Diogo da Costa, l1560

4149-022 Porto

Assunto: CENTRAL FOTOVOLTÀICA DA CERCA. SERVIDÕES

AERONÁUTICAS E RÀDIOELÉTRICAS DA FORCA AÉREA - PEDIDO

DE PARECER

(DI 60.310/19 IDP 107795)

lief V/ Oficio, Carta-PO 18/19/GPP, delO dc outubro de 2019

Relativamente ao assunto em epígrafe, tendo por base o Decreto nY3/2014 de 21

de janeiro, e face aos elementos que nos foram submetidos a apreciação a coberto da carta em

referêiicia, em que a empresa Fotovoltaica Lote A, SÃ. solicita infarmaçk sobre a

viabilidade de execuça de um Parque Solar Fotovoltaico, sito nos conceffios de Canaxo,

Anmbuja e Alenquer, encarrega-me 5. Ex. a Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de

informar que, nos temias do Decreto de Servidão, bá viabilidade condicionada ã apresentação,
antes dos inicios dos trabalhos, de uma comunicaçào prévia.

Com os melhores cumprimentos a c .442
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Área 2

Área 3

Área 1

Área 4

LEGENDA:

- Implantação central fotovoltaica (áreas com parecer favorável)

- Implantação central fotovoltaica (área adicional) 

Coordenadas do Centro das Áreas

Nome ETRS 89
M P

Área 1 -73676 -66344
Área 2 -72294 -66856
Área 3 -70867 -64806
Área 4 -71021 -63863
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-
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EDPR PT - Promoção e Operação, S.A.

0 1

Central Fotovoltaica da Cerca

Estudo Preliminar

Fevereiro 2020

Áreas em EstudoHumberto Loureiro
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Pn Exmo. Senhor

Adelino Costa Barbosa

EDP — Renováveis

Rua Ofélia Diogo da Costa, 115-6?

4149-022 Podo

Assunto: CENTRAL FOTOVOLTMCA DA CERCA. SERVIDÕES
AERONÁUTICAS E RÀDIOEI±fRICAS DA FORÇA AÉREA - PEDIDO
DE PARECER

(DI 60.310)20 IDP 108269)

Ref?: VI carta, ref. Carta-PO 2/20/GPP, de 07 de fevereiro de 2020

.

Relativamente ao assunto em epígrafe, tendo por base o Decreto nY3/2014 de 21
de janeiro, e face aos elementos que nos foram submetidos a apreciação a coberto da cada em
referência, em que a empresa EDPR PT — Promoção e Operação, S.A. solicita informação
sobre a viabilidade de execução de um Parque Solar Fotovoltaico, sito nas freguesias da Ota e
na união das Freguesias de Santo Estêvão e Triana, concelho de Alenquer, encarrega-me
5. Ex.a o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar que o projeto em análise é
abrangido pelas zonas de servidão D “Horizontal Interior” e C “Concordância”, pelo que
existe viabilidade pan a realização do projeto.

Mais me encarrega S. Ex. o Chefe da Estado-Maior da Força Aérea de informar
que, nos termos da servidão, o projeto final, com a implantação, assim como cortes e alçados
devidamente cotados, deve ser remetido à Força Aérea para emissão de autorização.

Com as melhores cumprimentos _,... _

CHEFE DO GABINETE

/
Rui José dos San:os P. P. de Freilas

Major-Geneni PiloioAviador
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Albertina Gil

De: Isabel Maria Pais da Silva Patriarca <Isabel.Patriarca@apambiente.pt>

Enviado: 13 de março de 2020 19:47

Para: Albertina Gil; Antonio Goncalves

Cc: Isabel Maria Guilherme

Assunto: Re: Envio de Dados - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central 

Fotovoltaica da Cerca

Anexos: Oficio_C-7202_19110_2020_TPF.PDF; Capt_Subt_Privadas.zip; Capt_Superficiais.zip; 

Capt_Subt_Publicas.zip; Perim_Prot_CaptSubtPublicas.zip; 

Pressoes_SobreRH_PGRH2.zip; DescargasLicenciadas.zip; 

Estado_MA_SUP_PGRH2.zip; Estado_MA_SUBT_PGRH2.zip; 

PlanosGestaoEfluentesPecuarios.zip; PlanosGestaoLamas.zip; Lixeiras.zip; 

Piezometros.zip; Aguas_Oeste.xlsx; EPAL.xlsx

Importância: Alta

N/ ref: S017774-202003-ARHTO.DPI 

 

Boa tarde, 

No seguimento do pedido remetido a coberto do V/ ofício que segue em anexo e cuja referência é C-7202 / 19110 / 

2020 com data de 27/02/2020, relativamente ao pedido de informação no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) referente ao Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, localizado nos concelhos de Alenquer, Azambuja e 

Cartaxo, nos distritos de Lisboa e Santarém, segue a informação requerida. 

Enviamos em anexo a informação disponível e atualizada existente nas nossas bases de dados geográficas, em formato 

vetorial georreferenciado shapefile, no sistema de coordenadas oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 

(EPSG: 3763), segundo a área do projeto apresentado. 

Enviamos informação vetorial georreferenciada das captações de água subterrânea privadas e captações de água 

superficial licenciadas na área de estudo em análise, também segue em anexo informação com as captações existentes 

de água subterrânea para abastecimento público que se encontram aprovadas e em fase de análise, assim como os 

perímetros de proteção para este tipo de captações aprovados e em fase de análise. 

No âmbito destes dados, segue ainda em anexo em formato Microsoft Excel informação complementar respeitante 

aos dados das captações de água subterrânea para abastecimento público existentes na área de estudo e imediações 

do projeto e referente às entidades gestoras da informação em causa. 

Segue ainda informação vetorial georreferenciada referente ao estado das massas de água subterrâneas e superficiais 

constante do Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2º ciclo (PGRH) para a área do projeto apresentado. 

Esta informação pode ainda ser acedida em área de maior envolvência ao projeto através do geovisualizador SINIAmb 

(Sistema Nacional de Informação de Ambiente), no tema “Recursos Hídricos” / “Estado das Massas de Água (PGRH 

2015-2021)” onde é possível a consulta de fichas de metadados e é possível fazer o download em formato shapefile

para estes ou ainda outros temas através do link:    Visualizador SNIAmb 

Foram identificados dados de piezometria na área em análise considerada no entanto para visualização em área de 

maior envolvência ao projeto poderá aceder-se ao SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos) 

através do link:     SNIRH – Redes de Monitorização 

Selecionando o item “Piezometria”, poderá aceder-se a dados referentes ao nível piezométrico e profundidade do 

nível da água sempre que existirem na região envolvente ao projeto. 
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Ainda neste âmbito, encontra-se disponível informação no SNIRH no separador “Dados de Base / Monitorização / 

Redes / Piezometria” podendo fazer-se o acesso através do link abaixo: 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1 

Segue também em anexo informação referente às pressões sobre os recursos hídricos existentes na área do projeto 

e constante do Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2º ciclo. Segue ainda em anexo informação relativa a pontos 

de descarga licenciados existentes na área do projeto e imediações. 

Ainda neste âmbito, acedendo ao geovisualizador SINIAmb (Sistema Nacional de Informação de Ambiente) é 

permitido o acesso em modo consulta de informação respeitante a pressões qualitativas pontuais, pressões 

qualitativas difusas e ainda pressões hidromorfológicas existentes na região e área envolvente ao projeto em apreço, 

sendo feito o acesso no link:   PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021) 

Neste âmbito, deve escolhe-se as opções: menu 1 / “Outros geo visualizadores / Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica / Widget “Conteúdos” 

No que respeita a fontes poluentes na área do projeto em análise e imediações segue a informação disponível 

identificada nas nossas bases de dados geográficas nomeadamente no que diz respeito a PGEP (Planos de Gestão de 

Efluentes Pecuários), PGL (Planos de Gestão de Lamas) e lixeiras. 

Sugerimos a consulta para a área de estudo em análise de informação referente ao PGRI (Plano de Gestão de Riscos 

de Inundações) para os distritos de Lisboa e Santarém na área de implantação do projeto, podendo ser feita a consulta 

no sistema SNIT (Sistema Nacional de Informação Territorial) na página da Direção-Geral do Território através do 

acesso direto: http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/ 

Sendo que também pode ser consultada informação disponível na página do geovisualizador SNIAmb no que diz 

respeito à Diretiva 2007/60CE relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações para a área dos concelhos e 

distritos envolvidos: 

https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-

continental?language=pt-pt 

Sugerimos ainda a consulta da REN em vigor para a área em análise disponível também no sistema SNIT (Sistema 

Nacional de Informação Territorial) ou na página da CCDR Alentejo (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo) e ainda pode ser solicitada a consulta junto das Autarquias abrangidas pela área de estudo do 

projeto.  

O acesso ao SNIT no âmbito de Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) existentes na região e área do 

projeto pode ser feito por meio do link: 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/ 

 

Desde já, 

Com os melhores cumprimentos. 

 
 

Isabel Silva Patriarca 

Técnica Superior 
Divisão de Planeamento e Informação 
Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
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Rua da Artilharia Um, nº 107 
1099-052 Lisboa | PORTUGAL 
(+351) 214728200 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

 

 

De: Antonio Goncalves [mailto:antonio.goncalves@tpf.pt]  
Enviada: 5 de março de 2020 17:45 
Para: Isabel Maria Pais da Silva Patriarca  
Cc: Albertina Gil  
Assunto: FW: Informação e Pedido de Delimitação de Projeto - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central 
Fotovoltaica da Cerca 
Importância: Alta 
 
 
Boa tarde, 
Em resposta ao V/ pedido junto segue a shapefile com os limites exteriores das áreas do projecto (C1 a C5) 
e respectivos corredores alternativos para a linha eléctrica. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 

 

António Gonçalves 
Eng.º Agrónomo 
Serviço de Hidráulica e Ambiente | Departamento de Estudos e Projetos 
e-mail / skype: antonio.goncalves@tpf.pt/antoniogoncalves.tpf 

 
 

 

De: Albertina Gil <albertina.gil@tpf.pt>  
Enviada: 5 de março de 2020 17:13 
Para: Antonio Goncalves <antonio.goncalves@tpf.pt> 
Assunto: FW: Informação e Pedido de Delimitação de Projeto - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central 
Fotovoltaica da Cerca 
Importância: Alta 
 

 

Albertina Gil 
Eng.ª Zootécnica 
Serviço de Aproveitamentos Hidráulicos, Recursos Hídricos e Ambiente 
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e-mail / skype: albertina.gil@tpf.pt 

 
 

 

De: Isabel Maria Pais da Silva Patriarca <Isabel.Patriarca@apambiente.pt>  
Enviada: 5 de março de 2020 16:54 
Para: Albertina Gil <albertina.gil@tpf.pt> 
Cc: Isabel Maria Guilherme <isabelm.guilherme@apambiente.pt> 
Assunto: Re: Informação e Pedido de Delimitação de Projeto - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central 
Fotovoltaica da Cerca 
Importância: Alta 

 

 

N/ ref: S015383-202003-ARHTO.DPI 

Exmos Srs 

Acusamos a receção nos nossos serviços do V/ ofício que segue em anexo e cuja referência é C-7202 / 19110 / 2020 

com data de 27/02/2020, relativamente ao pedido de informação no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

referente ao Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca, localizado nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Cartaxo, nos 

distritos de Lisboa e Santarém. 

Na sequência do vosso pedido de informação sobre infraestruturas, constata-se que o pedido é muito abrangente, 

tendo presente, por um lado, as infraestruturas licenciadas, no quadro das competências da APA/ARH, e, por outro, 

as infraestruturas existentes no terreno, designadamente, as infraestruturas hidráulicas. 

Verificando-se que algumas dessas infraestruturas hidráulicas são bastante antigas, nomeadamente rede hidrográfica 

- valas de drenagem e diques de defesa - motas, não dispomos da respetiva caraterização nem mesmo da sua 

implantação. 

Cabe, entretanto, referir que, para esta tipologia de projeto, é-nos habitualmente solicitada informação relativa a 

captações de água subterrânea para consumo público, perímetros de proteção das captações de água subterrânea 

para abastecimento público, captações de água superficial e outras captações licenciadas existentes nos nossos 

inventários e respetivas características bem como a sua localização e o uso a que se destinam, dados do estado das 

massas de água considerados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, localização de pressões sobre os recursos 

hídricos (pontuais e difusas) ocorrentes na área do projeto, etc. 

Assim, caso nos seja confirmado esse interesse, poderemos fornecer esta informação disponível nas nossas bases de 

dados, para o que solicitamos a delimitação da área do projeto preferencialmente em formato vetorial 

georreferenciado shapefile ou outro, no sistema de coordenadas oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 

(EPSG: 3763) para então procedermos à produção da informação georreferenciada e envio na área do projeto em 

análise. 

Desde já, 

Com os melhores cumprimentos. 



 

 

Mod.DGADR 05.01 Rev.09 

 
 
 
geral@tpf.pt 
 
 
 
 
 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   
N.º  C-7203/19110/2020 20-02-2020 N.º Of_DSTAR_DOER_4912/2020 21-04-2020 
Procº.    Procº.  2379_2020  
    
ASSUNTO:   Estudo de Impacte Ambiental – Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. Elementos e parecer. 

Em resposta à vossa solicitação de parecer relativamente o projeto supramencionado, composto por geradores 

solares, rede interna subterrânea de MT e um edifício de Comando e Subestação, informa-se que na referida 

área do projeto e nos locais da subestação não se desenvolvem estudos, projetos ou ações do âmbito da 

competência direta desta Direção Geral, não havendo lugar ao parecer desta entidade. 

Contudo, sugere-se que seja consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, 

dada a eventualidade de existência de implicações com áreas da sua competência. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Subdiretora-Geral 
 
 
 

Isabel Passeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICB 

 

A 

TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 

Rua Laura Alves, 12 – 8.º  

1050-138 Lisboa  
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Sua referência Sua comunicação Nossa referência 

C-7204/19110/2020 
C-7210/19110/2020 

 OF/45/2020/DAOT/DRAPLVT 

ASSUNTO: Estudo de Impacte Ambiental do Parque da Central Fotovoltaica da Cerca. 

Sobre o assunto em epígrafe e em resposta ao solicitado nas vossas cartas com as referências C-
7204/19110/2020 e C-7210/19110/2020 e de acordo com os elementos disponibilizados informa-
se o seguinte: 

- Por análise da layer de projetos de investimento do iSIP (projetos agrícolas e/ou florestais 
financiados por fundos comunitários) verifica-se, na área de estudo, um conjunto vasto de 
iniciativas de investimento, alguns destes já executados, aprovados, em vias de execução ou em 
fase de aprovação, no âmbito dos programas de desenvolvimento rural (PRODER e PDR 2020), 
que envolvem diversos promotores, conforme é visível no mapa 1. Qualquer intervenção que 
venha intercetar estes projetos, terá de ter em consideração as condicionantes que os mesmos 
impõem; 

- Devido a uma dinâmica constante e de complexa previsão, por motivos de imposição contratual 
entre as empresas e o Estado, não poderá esta entidade divulgar essas iniciativas, contribuintes 
e características de investimento e de projeto. 

- A área afeta ao projeto interseta a condicionante RAN dos concelhos de Alenquer e Azambuja 
(mapa 2), alerta-se que a delimitação representada no mapa é meramente indicativa, não 
dispensando a consulta da planta oficial do PDM); 

- Quanto à interferência de solos da RAN, no quadro dos objetivos desta Reserva (DL Nº 
73/2009, de 31 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro), 
discordamos da utilização destes solos para outros fins, devendo ser acautelada a implantação de 
qualquer intervenção fora destas áreas, assim como de áreas em exploração agrícola; 

- Caso a implantação interfira em solos da RAN, o projeto deverá ser submetido a parecer prévio 
vinculativo e obrigatório da ERRALVT, nos termos dos artigos 22º e 23º do DL Nº 73/2009, de 31 
de março alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro; 

- A área na qual se encontra localizada a área de estudo, não é abrangida por regadios e/ou 
aproveitamentos hidroagrícolas da responsabilidade da DRAPLVT. No entanto, um dos corredores 
alternativos, na zona este da linha do comboio entre o sítio do Espadal na Azambuja e a estação 
do Setil no Cartaxo, interfere com áreas afetas a um potencial projeto de regadio denominado 
Azambuja e Valada, da iniciativa conjunta entre as respetivas autarquias, de agricultores, de 
agroindústrias e com o apoio DRAPLVT, sendo conveniente a ponderação de qualquer utilização 
destes solos para fins não agrícolas. 

À 

TPF- Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 

Rua Laura Alves, 12 - 8º 

1050-138 Lisboa 

mailto:info@draplvt.min-agricultura.pt
http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
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- Verifica-se, também a este da linha do comboio, a áreas afetas à Zona Vulnerável a nitratos de 
origem agrícola do Tejo, aprovada na sua atual forma pela Portaria nº 164/2010 de 16 de março, 
e o seu Plano de Ação regulamentado pela Portaria nº 259/2012 de 28 de agosto; 

- Constata-se ainda, que a área do projeto insere-se em áreas de Denominação de Origem 
Protegida (DOP) do Tejo e na sub-região do Cartaxo, nos concelhos de Azambuja e Cartaxo, e 
em áreas com Indicação Geográfica de Lisboa, na DOP de Alenquer. Incumbe às Comissões 
Vitivinícolas Regionais do Tejo e de Lisboa o controlo de produção e comércio e de certificação 
dos produtos vitivinícolas com direito a denominação de origem. 

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Rui Hipólito 

Diretor Regional Adjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Dois mapas 

 

\PL 

 

Assinado digitalmente por RUI
ALEXANDRE MOREIRA HIPÓLITO
Data: 2020.04.28 00:04:46 +01:00
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Exmo. Senhor 
 
Humberto Loureiro 
EDP Renováveis 
Humberto.loureiro@edpr.com 

 

SUA REFERÊNCIA: 

Email: 21out2020 

 

NOSSA REFERÊNCIA 

N.º: 7241 

PROC. Nº: 

DATA 20 de Novembro de 2020 

SERVIÇO DPTM-AF 

ASSUNTO: Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca- 
Reapreciação (3) 

  

 

 No que concerne ao pedido de reapreciação do Estudo de Impacte Ambiental do projeto 

da Central Fotovoltaica da Cerca, informa-se que, nos termos do Decreto n.º 3/2014 de 21 de 

janeiro e face aos elementos submetidos à consideração, exceto no que concerne à proposta 

de linha aérea de transporte de energia, há viabilidade para a pretensão. 

A respeito da linha aérea, proposta a cor vermelho, há interceção com a segunda Zona 

da Servidão Militar Terrestre e com a Zona de Servidão D, “Horizontal Interior”, da Servidão 

Militar Aeronáutica. Face às zonas de servidão identificadas sobre a área de intervenção em 

apreço, são estabelecidas restrições à constituição de obstáculos acima da altitude máxima de 

75,45 m, pelo que, atendendo às variações do terreno natural e de forma a garantir a segurança 

e operacionalidade aérea da base militar, é viabilizado, com a altura máxima de 15 m para 

cada apoio da linha proposta. 

Cumulativamente, informa-se ainda que, tendo em conta que as linhas de transporte de 

energia elétrica podem constituir obstáculos aeronáuticos, deve ser remetido a esta Direção-

geral, em fase prévia à construção, o projeto de execução com a indicação das coordenadas de 

implantação e altitude máxima de cada apoio da linha aérea pertencente ao citado projeto. 

Por último, a referida linha aérea, deve ser balizada de acordo com as normas expressas 

no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor-geral 
 
 
 
 

Alberto Coelho 

Alberto 

António 

Rodrigues 

Coelho

Assinado de 

forma digital por 

Alberto António 

Rodrigues Coelho 

Dados: 2020.11.20 

16:37:13 Z

mailto:Humberto.loureiro@edpr.com
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vẁiixbyas̀rfpj̀wb & zk{|ib &
&
ol}ye~���yblxm�b����b&-&\?@d&-&"#-"(-#"#"&&

e����e�l���&N�A�%�2A!M !&2�A<&!9&�!&&&

�yv��bn�by�e��& 070/D0B&&�&?Dc��&�05&C/6,365c05&�6&!B6DI36/&��0DK�&<5K����&6&A/c0D0�&&

n��ozl���y�&MDC�/701��&J/��c0&�&MDC�/701��&J/��c0&�&�3K/�5&&

&

&

&

MDC�/701��&��& ]6C6&�6&\c�c5��&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

& &

��

����������� �¡¢����������¢£�¡¤���¥�¦��§�

��¡ ̈©¢��ª ����«¬®�����̄ «��������°¤  ±��

¥���������²�

³́µ¶·¶̧¹º»·¼
½¾¾¿¶·̧¹À̧́ À³¹µÁ·À̧¿Â¿¼·ÃÀÄ¹µÀ
³́µ¶·¶̧¹º»·¼À
Å·̧¹¾ÆÀÇÈÇÈºÈÉºÈÊÀËÌÆÈÈÆÊÍÀ
ÎÈËÏÈÈÏ

ÐÑÒÑÓÔÒÕÖ×Ø×ÒÓ×ÙÓÖÕÚÛÕÒÙÜØÑØ×ÝÓ
ÞÓÐÒ×ßÜØ×Úà×ÓØÑÓáâÙÑÒÑ

ã́ µ̧¹Àä¿ÂǻÃÀ
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1 NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Gestão de Resíduos, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de 

Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da 

Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) de construção da 

Central Fotovoltaica da Cerca, cuja implementação é da responsabilidade do Dono da Obra. 

O proponente do projeto da Central Fotovoltaica da Cerca é a empresa Fotovoltaica Lote A, S.A., com 

Sede em Rua Ofélia Diogo da Costa, 115-6º, 4149-022 Porto, Portugal. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o 

cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para 

a fase de construção, do Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e do Plano de Recuperação das Áreas 

Intervencionadas (PRAI). 

Por seu lado, o Dono da Obra integrará o PGAO, o PRAI e o PGR e a DIA no caderno de encargos das 

várias Empreitadas das obras de construção da Central Fotovoltaica da Cerca e Linhas Elétricas. Em 

conjunto constituem as “Cláusulas Técnicas Ambientais”. Este documento inclui as medidas de 

minimização para a fase de construção, bem como a Planta de Condicionamentos que abrange a área 

de implantação do Projeto, que comprometem o Empreiteiro a implementar. 

A Gestão Ambiental da Obra irá consistir num serviço de assistência técnica ambiental, dirigido 

fundamentalmente para a fiscalização da aplicação, por parte do Empreiteiro, das medidas de 

minimização durante a fase de execução da obra, prolongando-se este serviço nos dois anos seguintes 

à conclusão das obras para verificação da recuperação das áreas intervencionadas e que foram 

sujeitas a requalificação ambiental. Esta fiscalização abrange também o acompanhamento 

arqueológico. 

O PGAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de Gestão Ambiental da 

Obra que atuarão sob a responsabilidade do Dono de Obra, e quais as suas responsabilidades, 

estabelece os procedimentos que a Equipa de Gestão Ambiental (EGA) terá de realizar, de forma a 

concretizar os seguintes objetivos principais: 

- Verificação do cumprimento, por parte do Dono de Obra, das medidas de minimização da fase 

de construção constantes na DIA; 
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- Verificação do cumprimento, por parte do Empreiteiro, das medidas de minimização da fase de 

construção constantes na DIA; 

-  Definir as ações que terão que ser implementadas para correção de eventuais inconformidades 

detetadas no decorrer da obra; 

- Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor; 

- Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais ajustadas 

a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra. 

3 BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

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)). 

As linhas elétricas situam-se no distrito de Lisboa: 

̶ Linha Elétrica 1: concelho de Azambuja, freguesias de Aveiras de Baixo, Azambuja e Vila Nova 

da Rainha; 

̶ Linha Elétrica 2: concelho de Azambuja, freguesia de Vila Nova da Rainha, e também um 

pequeno troço no concelho de Alenquer, União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e 

Triana); 

̶ Linha Elétrica 3: concelho de Alenquer, União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e 

Triana); 

̶ Linha Elétrica 4: concelho de Azambuja, freguesia de Vila Nova da Rainha e concelho de 

Alenquer, União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 

A Central terá uma potência de 200 MW. A transformação de energia solar em energia elétrica é 

efetuada nos painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos serão instalados numa estrutura de suporte 

metálica fixa. 

A Central Solar Fotovoltaica da Cerca será constituída por: 

- Potência de Pico: 200 MWp 

- Número total de módulos: 458 mil módulos fotovoltaicos; 

- 658 Inversores; 
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- 29 Postos de transformação que ficam instalados em estruturas pré-fabricadas; 

- 2 Subestações 30/60kV; 

- 1 Subestação 60/400kV. 

Previamente à execução das obras será efetuada uma visita para reconhecimento do Projeto no terreno 

que contará com a participação do Dono da Obra, do Empreiteiro e da Equipa de Gestão Ambiental 

(incluindo acompanhamento arqueológico). Nesta visita participam também a Equipa de Fiscalização 

das Obras, bem como a Equipa responsável pela Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

3.2 CRONOGRAMA PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

Para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa ter uma noção do desenvolvimento das obras a 

executar, apresenta-se em seguida o cronograma dos trabalhos previstos executar durante a 

construção do Projeto da Central Solar Fotovoltaica da Cerca, chamando-se, no entanto, a atenção 

para o facto de ser um cronograma meramente indicativo. 

Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos, será 

entregue cronograma atualizado. 

Quadro 1 – Cronograma indicativo dos trabalhos previstos executar durante a construção do Projeto da 
Central Fotovoltaica da Cerca. 

 

4 ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
RESPETIVAS RESPONSABILIDADES 

São intervenientes no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra as seguintes entidades: 

- Dono da obra; 

- Empreiteiro; 

- Equipa de Gestão Ambiental (EGA); 
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Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima 

referidas. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível de Gestão 

Ambiental da Obra, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento da DIA; 

 Fornecer o PGAO (que inclui a Planta de Condicionamentos e a Planta Síntese de 

Condicionantes), o PGR e o PRAI, às demais entidades intervenientes na Gestão Ambiental da 

Obra; 

 Contratar a Equipa de Gestão Ambiental; 

 Acompanhar a implementação do PGAO, do PGR e do PRAI; 

 Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Gestão Ambiental da Obra; 

 Comunicar à Comissão de Avaliação a adoção de medidas de minimização não previstas, ou a 

alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser consideradas 

necessárias no decorrer da Empreitada; 

 Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais comunicações de 

entidades externas (por exemplo, entidades oficiais) que possam ter implicações no processo de 

Gestão Ambiental da Obra; 

 Remeter à Comissão de Avaliação os Relatórios de Gestão Ambiental da Obra (RGAO) com a 

periodicidade definida no PGAO. 

Empreiteiro 

A intervenção do Empreiteiro no PGAO extingue-se com o final da fase de construção. Constituem 

obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os subcontratados que possam 

intervir na obra: 

 Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra; 

 Manter o Dono da Obra e a EGA informados quanto à calendarização e evolução da obra; 

 Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à 

Empreitada; 
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 Implementar as medidas de minimização previstas na DIA e no PGAO, bem como o estipulado 

no PGR e no PRAI, aplicáveis à sua atividade; 

 Desenvolver ações de sensibilização ambiental para todos os colaboradores; 

 Designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela gestão dos resíduos segregados 

na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do 

transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. É ainda responsável 

pela formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos relacionados 

com o PGR; 

 Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EGA e aprovadas pelo 

Dono da Obra e/ou Autoridade de AIA; 

 Reportar à EGA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham a ser 

dirigidas; 

 Assegurar que a informação relativa à Gestão Ambiental da Obra é do conhecimento de todos 

os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

 Dar conhecimento à EGA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser sentidas 

na implementação das medidas de minimização da DIA e no PGAO, ou outras que 

eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da obra; 

 Estar presente em todas as reuniões com relevância para à Gestão Ambiental da Obra; 

 Com acompanhamento e orientação do técnico de acompanhamento arqueológico da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental, delimitar os achados arqueológicos constantes da Planta de 

Condicionamentos que se situem a menos de 50 m do local de implantação do Projeto; e 

 Cumprir com as medidas de minimização constantes do Quadro 2 do presente PGAO. 

Equipa de Gestão Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico) 

A Equipa de Gestão Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de gestão ambiental, e um técnico de 

acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela Direcção-Geral do Património 

Cultural. Sempre que se revele necessário, a Equipa de Gestão Ambiental será reforçada por técnicos 

especialistas de variadas áreas. 

As tarefas/responsabilidades da EGA desenvolvem-se durante a fase de construção e nos dois 

primeiros anos de exploração do Projeto. 

O técnico de gestão ambiental da obra é responsável por: 
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 Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PGAO, que 

incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização constantes na 

DIA, e as descritas no Quadro 2 do presente PGAO; 

 Verificar o cumprimento do PGR e do PRAI; 

 Acompanhar o empreiteiro na delimitação dos exemplares ou núcleos de exemplares arbóreos 

que devem ser preservados; 

 Analisar eventuais reclamações ou pedidos de esclarecimento relativamente ao Projeto que 

surjam durante o decorrer da obra, e proceder às diligências necessárias, em articulação com o 

Dono de Obra e com o Empreiteiro, para a resolução de alguma situação crítica que venha a ser 

identificada; 

 Assegurar a existência na obra de um Dossier de Ambiente da Obra (em formato digital), que 

incluirá pelo menos a DIA, o PGAO, incluindo a Planta de Condicionamentos, o PGR, o PRAI, e 

toda a documentação produzida no âmbito da Gestão Ambiental da Obra (incluindo o 

acompanhamento arqueológico). Este Dossier ficará acessível a todos os intervenientes; 

 Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das 

medidas de minimização; 

 Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, os relatórios a 

apresentar à Autoridade de AIA, bem como outros documentos relevantes relacionados com a 

ação de acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos os intervenientes; 

 Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de minimização, para 

assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que podem surgir no decorrer da 

obra; 

 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável; 

 Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; 

 Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das medidas de 

minimização preconizadas no PGAO, em caso de necessidade; 

 Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PGAO, nomeadamente no que respeita às 

medidas de minimização preconizadas no mesmo; 

 Efetuar visitas à obra, cuja periodicidade está definida no presente PGAO, mas que poderá ser 

ajustada em função do desenvolvimento da obra; 
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 Proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais – identificação de 

situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DIA 

ou o PGAO, ou situações que ainda não constituam Não Conformidades, mas carecem da 

tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria; 

 Reportar ao Dono de Obra quaisquer situações críticas identificadas nas visitas de verificação 

da recuperação das áreas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental, por 

exemplo relacionadas com fenómenos de erosão, para que sejam no mais curto prazo possível, 

implementadas medidas corretivas; 

 Elaborar quatro relatórios para entrega à Autoridade de AIA, dois de gestão ambiental da fase 

de construção (um no início da obra e outro no final da obra), e dois de acompanhamento da 

recuperação das áreas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental (um ao 

fim de 1 ano, e outro ao fim de 2 anos, contados a partir da conclusão das obras de 

requalificação). 

O técnico de acompanhamento arqueológico da obra tem a responsabilidade de: 

 Obter da Direcção-Geral do Património Cultural a autorização para a realização dos trabalhos, 

no âmbito da legislação em vigor; 

 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 

Projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de 

visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço 

das operações de decapagem e escavação; 

 Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico 

final do Projeto e as ocorrências de interesse patrimonial que venham a ser identificadas, 

implementando, caso se justifique, medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes 

negativos; 

 Realização de acompanhamento arqueológico de todas as ações que envolvam remoção ou 

revolvimento de solos, relacionadas com a construção dos vários componentes do Projeto. Estes 

trabalhos têm de ser efetuados de forma efetiva, sistemática e permanente; 

 Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção 

Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas; 

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

de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à 

Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes 
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com o objetivo de minimizar os impactes. As soluções a implementar poderão passar pela 

eventual necessidade da escavação integral das áreas com vestígios arqueológicos; 

 Caso se verifique o aparecimento de vestígios patrimoniais no decurso da obra, comunicar ao 

Dono de Obra/Promotor a fim de que seja ponderada a sua preservação; 

 Efetuar o acompanhamento arqueológico de forma particularmente atenta das frentes de obra 

localizadas a menos de 50 m de ocorrências patrimoniais existentes na área afeta ao Projeto. As 

ações previstas deverão incluir a verificação da sinalização e balizagem prevista ser 

implementada pelo Empreiteiro (delimitação de todas as ocorrências identificadas no decurso da 

obra, localizadas a menos de 50 metros da frente de obra); 

 No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio patrimonial 

durante a construção, deverá, antes do local sofrer qualquer intervenção, fazer-se o registo 

arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de 

elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração 

de memória descritiva, e, no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. Os 

achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural; 

 Em relação à Oc. 45 (cerca em alvenaria de pedra e argamassa construída em época medieval-

moderna, que circunda toda a Quinta da Cerca) em fase prévia à construção, no local onde irão 

proceder à colocação de um portão de acesso e num local onde o muro se encontrar melhor 

conservado, o arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação 

manual prévia. De seguida o arqueólogo deverá efetuar o registo fotogramétrico tridimensional, 

o levantamento topográfico para ligação à rede geodésica nacional, fotográfico e o descritivo da 

ocorrência numa área com 5m de extensão, abrangendo ambas as faces; 

 Em relação às Oc. 46 e 51 na Área C1 (construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo), 

no caso da necessidade da sua afetação, em fase prévia à intervenção o arqueólogo deverá dar 

indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida o 

arqueólogo deverá efetuar o registo fotográfico e descritivo da ocorrência. Caso a ocorrência não 

tenha levantamento topográfico realizado este deverá ser igualmente efetuado para ligação à 

rede geodésica nacional (no interior e no exterior); 

 Em relação à Oc. 50 deverão ser realizadas 2 sondagens manuais de diagnóstico com 2m x 2m, 

em locais com maior concentração de materiais arqueológicos. Previamente o arqueólogo 

deverá dar indicação ao empreiteiro de como proceder para realizar a desmatação das áreas de 

sondagens. Conforme os resultados das sondagens poderá ser necessário a aplicação de 

medidas adicionais; 

 Sobre as Oc. 42, 46, 47, 54 e 65, caso não seja necessária a sua demolição, o arqueólogo deverá 

dar indicações ao empreiteiro de como proceder à delimitação com fita sinalizadora da área total 
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ocupada pelas ocorrências (excluem-se os achados isolados), com uma margem de segurança 

mínima de 5m para o exterior da área por esta abrangida, de modo a garantir a sua integridade 

física no decurso da fase de construção; 

 Sobre as Oc. 67, 69 e 70, no caso de alteração ao Projeto e sendo necessária a demolição das 

estruturas, em fase prévia à construção o arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de 

como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida deverá efetuar o registo fotográfico e 

descritivo da ocorrência; 

 Sobre a Oc. 66, caso o troço subterrâneo tenha que passar sob locais de travessia das valas, o 

arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação manual prévia. 

De seguida deverá efetuar o registo fotográfico e descritivo da ocorrência; 

 Sobre a Oc. 71 deverá ser efetuada uma escavação arqueológica de toda a área a afetar pela 

abertura dos apoios da LE aérea. Previamente o arqueólogo deverá dar indicação ao empreiteiro 

de como proceder para realizar a desmatação das áreas de escavação. O arqueólogo deverá 

efetuar o registo gráfico, fotográfico, topográfico e descritivo. Os resultados obtidos podem 

condicionar a posição do apoio e acesso da linha elétrica; 

 Elaborar um relatório final com integração do trabalho desenvolvido ao longo de todo o período 

de construção. Este relatório, que será entregue no final da construção à Direção Geral do 

Património Cultural, incluirá uma breve descrição e caracterização da obra, do modo como 

decorreram os trabalhos, bem como uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados 

pela equipa naquele período; e 

 Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado. 

5 CALENDARIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA E 
ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 

O técnico de gestão ambiental da obra irá deslocar-se à obra quinzenalmente nas fases inicial e final, 

e mensalmente no restante período. A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se 

revele necessário durante o desenvolvimento da obra. A duração da sua permanência em obra em 

cada visita será de acordo com as necessidades. 

O Dono de Obra disporá de uma Equipa de Fiscalização das Obras, a qual estará em obra quase 

continuamente. Essa equipa colaborará com a EGA, no sentido da fiscalização do cumprimento dos 

condicionamentos e medidas ambientais, na ausência da EGA. 

No final da obra o técnico responsável pelo acompanhamento da recuperação das áreas 

intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental, irá deslocar-se a todas as frentes de 

obra a fim de verificar se todas as zonas em causa foram devidamente recuperadas, nomeadamente a 

estabilidade dos taludes, a drenagem e a recuperação do coberto vegetal. 
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O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as atividades que 

estejam a decorrer envolvam o movimento de terras, nomeadamente: 

- Desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno nos 

locais de incidência da obra (zona de estaleiro, caminhos, zonas de implantação das várias 

infraestruturas, zonas sujeitas a modelação do terreno e zonas de armazenamento temporário 

de materiais e inertes); 

- Escavações no solo relacionadas com a abertura/beneficiação dos caminhos, com a execução 

de fundações e com abertura de valas para instalação de cabos subterrâneos. 

6 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS A ELABORAR  

Serão elaborados 2 relatórios de gestão ambiental das obras para entregar à Autoridade de AIA.  

Os relatórios de acompanhamento ambiental relativos a cada visita abordarão os seguintes aspetos: 

- Evolução dos trabalhos de construção; 

- Conformidades e não conformidades detetadas durante a inspeção efetuada na obra; 

- Ocorrências de acidentes ambientais e medidas corretivas adotadas; 

- Dificuldades manifestadas pelo Empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a 

alterações de não conformidade; 

- Aspetos a melhorar pelo Empreiteiro; 

- Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se 

necessárias; 

- Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental do 

Empreiteiro; 

- Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares, e diligências efetuadas para a 

resolução de situações críticas. 

Estes relatórios têm como objetivo transmitir à Autoridade de AIA o modo como decorreram os trabalhos 

de construção do Projeto. O conteúdo destes relatórios terá em consideração as diretrizes esplanadas 

na legislação em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. O conteúdo dos 

relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação adicional relevante não 

especificada. Estes relatórios incluirão, sempre que pertinente, o registo fotográfico das visitas 

concretizadas. 

Quando terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será 

elaborado um relatório global, que integrará toda a informação de acompanhamento arqueológico, o 

qual será entregue na Direção Geral do Património Cultural. Este relatório final conterá uma memória 
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descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos referidos, e sempre que se considere 

necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção cartográfica das ocorrências. 

Na fase de exploração serão entregues à Autoridade de AIA dois relatórios de acompanhamento da 

recuperação das áreas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental.  

Na fase de exploração prevê-se a seguinte calendarização para a entrega dos relatórios: 

- Relatório 1 - será entregue após ter sido efetuada a visita de verificação da evolução da 

regeneração do coberto vegetal prevista ser efetuada ao fim de 1 ano contado a partir da 

conclusão das obras de requalificação; e 

- Relatório 2 - será entregue após ter sido efetuada a segunda visita de verificação da evolução 

da regeneração do coberto vegetal prevista ser efetuada ao fim de 2 anos contados a partir da 

conclusão das obras de requalificação. 

Os dois relatórios previstos elaborar na fase de exploração incluirão a verificação da recuperação das 

áreas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental e respetiva avaliação da 

vegetação, de modo a que permita percecionar se esta se encontra a evoluir de forma natural ou se 

pelo contrário será necessário intervir na área para facilitar a recolonização dos espaços 

intervencionados pelo Projeto. 

7 CONTEÚDO DO DOSSIER DE AMBIENTE 

O Dossier de Ambiente constitui o documento base de todo o processo de Acompanhamento 

Ambiental, devendo ser elaborado e mantido atualizado pela EGA. 

O Dossier de Ambiente será elaborado e disponibilizado em formato digital, podendo, em qualquer 

altura, ser consultado por qualquer uma das entidades envolvidas no processo. 

O Dossier de Ambiente incluirá a seguinte informação: 

 Planta de Condicionamentos atualizada; 

 Comunicações (cartas/faxes/e-mails) efetuadas, com relevância para a Gestão Ambiental da 

Obra; 

 Ata das reuniões de obra, com relevância para a Gestão Ambiental da Obra; 

 Quadro de medidas de minimização a aplicar em obra (de acordo com o modelo apresentado no 

Quadro 2), atualizado; 

 Licenças e autorizações relevantes, guias de transportes de resíduos, licenças de abate de 

árvores, se aplicável, entre outras; 
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 Registo e acompanhamento de Constatações Ambientais tendo por base o Quadro de medidas 

de minimização a aplicar em obra apresentado no Quadro 2); 

 Registo de ações de formação/sensibilização ambiental e/ou distribuição de normas; 

 Relatórios sumários das visitas de Gestão Ambiental da Obra;  

 Relatórios de Gestão Ambiental da Obra entregues à Autoridade de AIA; e 

 Registo de revisões do PGAO. 

8 IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se no quadro seguinte o conjunto de medidas de minimização propostas no Estudo de 

Impacte Ambiental, relativamente à fase de construção, e cuja implementação é da responsabilidade 

do Empreiteiro. 
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento. 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA 

APLICAÇÃO DA MEDIDA 

APLICABILIDADE 

CENTRAL 

DA 

CERCA 

LINHAS 

ELÉTRICAS 

SE 

60/400 

KV 

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 
FASE PRÉVIA À 
EXECUÇÃO DA 

OBRA 

1. Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

Dono de Obra 
 

   

2. Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 
esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de freguesia 
da área de influência do projeto; 

Dono de Obra 
 

   

3. Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 
medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental), para que desta forma se possam limitar ações 
nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma conduta 
ambientalmente correta, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais existentes; 

EGA 
Empreiteiro 

   

4. Implementar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento da execução de 
todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução das obras; 

EGA 
Empreiteiro 

   

5. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, devendo a mesma ser atualizada 
sempre que surjam novos elementos; 

EGA 
Empreiteiro 

   

6. Assegurar por parte do Dono de obra a constituição de uma Equipa de Gestão Ambiental da Obra e 
outra de Acompanhamento Arqueológico da obra; Dono de Obra    

7. Comunicar com a Equipa de Higiene e Segurança da Obra de forma a garantir a integração das 
situações de risco ambiental no Plano de Emergência; EGA    

8. Em relação à Oc. 45 (cerca em alvenaria de pedra e argamassa construída em época medieval-
moderna, que circunda toda a Quinta da Cerca) em fase prévia à construção, no local onde irão 
proceder à colocação de um portão de acesso, o arqueólogo deverá dar indicações ao empreiteiro de 
como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida o arqueólogo deverá efetuar o registo 
fotogramétrico tridimensional, o levantamento topográfico para ligação à rede geodésica nacional, 
fotográfico e o descritivo da ocorrência numa área com 5m de extensão, abrangendo ambas as faces; 

EGA 
Empreiteiro 

 --- --- 

9. Em relação às Oc. 46 e 51 na Área C1 (construções do século XX cujo valor patrimonial é baixo), no 
caso da necessidade da sua afetação, em fase prévia à intervenção o arqueólogo deverá dar 
indicações ao empreiteiro de como efetuar a desmatação manual prévia. De seguida o arqueólogo 
deverá efetuar o registo fotográfico e descritivo da ocorrência. Caso a ocorrência não tenha 

EGA 
Empreiteiro 

 --- --- 
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FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA 

APLICAÇÃO DA MEDIDA 

APLICABILIDADE 

CENTRAL 

DA 

CERCA 

LINHAS 

ELÉTRICAS 

SE 

60/400 

KV 

levantamento topográfico realizado este deverá ser igualmente efetuado para ligação à rede geodésica 
nacional (no interior e no exterior); 

10. A Oc. 50 poderá corresponder a um falso sítio arqueológico, provocado pela deposição de areias 
trazidas de outros locais para arranjos nos caminhos onde se identificou a dispersão de materiais. 
Todavia, esta situação não se encontra esclarecida. Deverá ser efetuada a escavação ou sondagem 
manual de diagnóstico. Trabalhos arqueológicos com o objetivo de obter dados sobre a área abrangida, 
estado de conservação, cronologia e valor científico e cultural, da ocorrência, pelo que deverão ser 
realizadas 2 sondagens manuais de diagnóstico com 2m x 2m, em locais com maior concentração de 
materiais arqueológicos. Estes trabalhos arqueológicos têm como objetivo obter dados sobre a 
ocorrência e salvaguardar a informação pelo registo gráfico, fotográfico, topográfico e descritivo. 
Previamente deverá realizar-se a desmatação das áreas de sondagens. Conforme os resultados das 
sondagens poderá ser necessário a aplicação de medidas adicionais; 

EGA  --- --- 

11. Sobre as Oc. 42, 46, 47, 54 e 65, caso não seja necessária a sua demolição, o empreiteiro, sob 
supervisão do responsável pelo Acompanhamento Arqueológico de Obra deverá delimitar com fita 
sinalizadora a área total ocupada pelas ocorrências (excluem-se os achados isolados), com uma 
margem de segurança mínima de 5m para o exterior da área por esta abrangida, de modo a garantir a 
sua integridade física no decurso da fase de construção, tendo como objetivo evitar danos involuntários 
nas ocorrências derivados dos trabalhos de construção afetos ao Projeto. Ambos deverão verificar e 
repor as vedações sempre que necessário. 

EGA 
Empreiteiro 

 --- --- 

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 
ESTALEIRO E 
PARQUE DE 
MATERIAIS 

12. Os estaleiros e áreas de armazenamento de materiais afetos à construção da Central Fotovoltaica da 
Cerca está previsto localizarem-se na área indicada na Planta de Condicionamentos. Na localização 
do estaleiro da Linha Elétrica deverá ser dada preferência a áreas já artificializadas/infraestruturadas 
(p.e. campos de futebol abandonados, armazéns e seus logradouros, etc.). Na impossibilidade de 
selecionar áreas já de alguma forma intervencionadas, os estaleiros e áreas a intervencionar não 
deverão ser implantados em: 

 Áreas do domínio público hídrico; 

 Áreas inundáveis; 
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações de água; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de classes mais sensíveis da Reserva 
Ecológica Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 
 Não afetar espécies de flora e fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

Empreiteiro    
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FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA 

APLICAÇÃO DA MEDIDA 

APLICABILIDADE 

CENTRAL 

DA 

CERCA 

LINHAS 

ELÉTRICAS 

SE 

60/400 

KV 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

13. Os estaleiros deverão ser organizados nas seguintes áreas: 

 Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores, nomeadamente 
contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentores destinados a 
resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 
devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e 
que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (as bacias de 
retenção a utilizar deverão ter capacidade suficiente para conter eventuais derrames); 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 
 Deposição de materiais de construção. 

Empreiteiro    

14. As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de 
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes; Empreiteiro    

15. Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da área 
afeta ao mesmo com sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que 
incluam as regras de segurança a observar, assim como a calendarização das obras; 

Empreiteiro    

16. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis; Empreiteiro    

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

DESARBORIZAÇÃO, 
DESMATAÇÃO, 

LIMPEZA E 
DECAPAGEM DOS 

SOLOS 

17. Os trabalhos de desarborização, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, devendo proceder-se à balizagem prévia das 
áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou sinalizadas as seguintes áreas-limite: 

 Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 
 Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos 

a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a 
balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala; 

 Módulos fotovoltaicos/painéis: face à dimensão das áreas, a delimitação será feita em planta. As 
ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão 
restringir-se às áreas previstas para o efeito; 

 Locais de depósitos de terras; 

Empreiteiro    
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 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem 
ser armazenados no estaleiro; 

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

18. Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, e conclusão 
dos arranjos paisagísticos; 

EGA 
Empreiteiro 

   

19. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 
2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 
em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação; 

Empreiteiro    

20. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; Empreiteiro    

21. Antes do abate de árvores com estatuto de proteção, dever-se-á garantir que são obtidas 
antecipadamente as devidas autorizações junto das entidades competentes (ICNF), instruindo o 
processo legalmente associado, e proceder à necessária compensação de repovoamento; 

EGA 
Empreiteiro 

   

22. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito 
preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento 
consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo 
(desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e de 
escavação no solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser colocados 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

EGA    

23. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 
terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento Arqueológico de 
Obra sobre a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento do solo 
(desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e 
escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação dos apoios da linha elétrica e 
vala para instalação dos cabos elétricos), a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento 
arqueológico da obra; 

Empreiteiro    

24. Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de 
imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a 
situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais 
convenientes com o objetivo de minimizar os impactes; 

EGA    
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25. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado; 

Empreiteiro    

26. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação 
deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. 
Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para recobrimento de taludes, 
contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua revegetação; 

Empreiteiro    

27. A implantação do Central Fotovoltaica deve respeitar sempre que possível a preservação dos 
exemplares da espécie Quercus suber (sobreiro), espécie com valor de conservação e protegida 
legalmente. As manchas ou indivíduos a preservar identificados na planta de condicionamentos e que 
estão dentro da área de implantação, deverão ser alvo de uma marcação, prevenindo qualquer tipo de 
afetação; 

Empreiteiro  --- --- 

28. Nas áreas da central, os acessos e vedações a instalar dentro das áreas identificadas como núcleos 
de sobreiros na Planta de Condicionamentos, devem decorrer sem interferência sobre os sobreiros; 

EGA 
Empreiteiro 

 --- --- 

29. No corredor da Linha Elétrica deverão ser mantidas, sempre que possível, as unidades de vegetação 
natural e seminatural. Caso os exemplares arbóreos ponham em causa a segurança da Linha, estes 
deverão ser sujeitos a técnicas de poda, em detrimento do seu corte. Esta medida aplica-se sobretudo 
para indivíduos das espécies Quercus. suber (sobreiro), Quercus. rotundifólia (azinheira) e carvalhos; 

Empreiteiro ---  --- 

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÃO 

DE TERRAS 

30. Durante as ações de escavação, quando aplicável, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá 
ser cuidadosamente removida e depositada em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas 
pela obra; 

Empreiteiro    

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

32. Apesar do prazo de construção da central, determinado pelas condições do Procedimento de Leilão, 
ser muito limitado, efetuar dentro do possível a programação das obras para que a fase de limpeza e 
movimentação geral de terras para a execução das mesmas, onde se verificam ações que envolvem 
a exposição do solo a nu (desmatação, decapagem de solos e movimentos de terras) ocorra 
preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época 
de chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e 
sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as necessárias providências para o controle 
dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva; 

Empreiteiro    
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33. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento; 

Empreiteiro    

34. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de 
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); Empreiteiro    

35. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados 
em locais com características adequadas para depósito; Empreiteiro    

36. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado; 

Empreiteiro    

37. Garantir o escoamento das linhas de água superficiais em todas as fases de obra; Empreiteiro    

38. Apesar de não estar previsto, caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este deverá 
ser efetuado em locais legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as 
seguintes áreas: Áreas do domínio público hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas 
subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas 
da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com 
estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas onde 
possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista 
paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de 
proteção do património; 

Empreiteiro    

39. Apesar de não estar previsto, caso se venha a revelar necessário recorrer a grande quantidade de 
terras de empréstimo para a execução das obras, as terras deverão ser provenientes de locais 
legalmente autorizados. Deverão ser respeitados os seguintes aspetos para a seleção dos locais de 
empréstimo: as terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, 
para minimizar o transporte; as terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados 
em linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de 
infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN ou da 
REN; áreas classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as operações de 
movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais 
sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas 
urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património; 

Empreiteiro  --- --- 
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40. Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de 
caboucos, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para regularização das áreas de painéis ou 
espalhamento junto dos apoios da Linha Elétrica, após a execução dos maciços de fundação; 

Empreiteiro    

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE 

ACESSOS 

41. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra; Empreiteiro    

42. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações; Empreiteiro    

43. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra; 

Empreiteiro    

44. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; Empreiteiro    

45. Na abertura de novos acessos, para a construção das Linhas Elétricas deverá: 

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

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

 Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico, estando ainda 
interdito o abate ou afetação de sobreiros e azinheiras. 

Empreiteiro ---  --- 

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

CIRCULAÇÃO DE 
VEÍCULOS E 

FUNCIONAMENTO 
DE MAQUINARIA 

46. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários 
a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e 
junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e 
escolas). Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito de 
cheia, afetando ao mínimo possível o leito de cheia; 

Empreiteiro    

47. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; Empreiteiro    

48. Assegurar o transporte de materiais de natureza polvorenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; Empreiteiro    

49. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a execução 
dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões 
gasosas; 

Empreiteiro    
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50. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 
nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 

Empreiteiro    

51. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. A saída de 
veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser 
feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.; 

Empreiteiro    

MEDIDAS A 
CONSIDERAR NA 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 
GESTÃO DE 

PRODUTOS E 
EFLUENTES 

52. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 
de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais 
mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 

Empreiteiro    

53. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à 
Equipa de Gestão de Ambiental da Obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente 
da empreitada; 

Empreiteiro    

54. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos do município 
ou por uma empresa designada para o efeito; 

Empreiteiro    

55. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito; 

Empreiteiro    

56. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado pela Equipa de Gestão Ambiental da Obra; 

Empreiteiro    

57. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de construção 
(embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor no 
estaleiro, para posterior transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento 
para os operadores de gestão de resíduos indicados pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência 
Portuguesa do Ambiente; 

Empreiteiro    

58. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser separados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

Empreiteiro    
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encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 
designada para o efeito; 

59. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo; 

Empreiteiro    

60. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 
desmatação, desarborização e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos 
vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas onde 
possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização 
dos solos por compostagem; 

Empreiteiro    

61. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem; 

Empreiteiro    

62. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 
base nas Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR); Empreiteiro    

63. São proibidas queimas a céu aberto; Empreiteiro    

64. As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, devem ser efetuadas no estaleiro, 
em local próprio, devidamente impermeabilizado e contemplando um sistema de recolha de efluentes, 
para posterior encaminhamento para destino final adequado; 

Empreiteiro    

65. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser 
imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para destino final 
adequado; 

Empreiteiro    

66. Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais 
banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, como é o caso das 
paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, tanto quanto possível, 
enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

Empreiteiro    

67. Dotar o estaleiro de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo, adequados 
aos resíduos produzidos; Empreiteiro    

68. A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais aprovados 
pela equipa de gestão ambiental da obra; Empreiteiro    
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FASE FINAL DA 
EXECUÇÃO DAS 

OBRAS 
FASE FINAL DA 
EXECUÇÃO DAS 

OBRAS 
 

69. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes 
antes do início dos trabalhos; 

Empreiteiro    

70. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas no decurso da 
obra; 

Empreiteiro    

71. Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso 
à central pela circulação de veículos pesados durante a construção; Empreiteiro    

72. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que tenham sido 
eventualmente afetados pelas obras de construção; Empreiteiro    

73. Implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de execução do projeto; Empreiteiro    
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9 LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL ÀOBRA 

A gestão de resíduos, no que se refere ao âmbito do presente Projeto, encontra-se regulamentada 

através dos seguintes diplomas fundamentais:  

 Decreto – Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: a) Embalagens e resíduos de 

embalagens; b) Óleos e óleos usados; c) Pneus e pneus usados; d) Equipamentos elétricos e 

eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; e) Pilhas e acumuladores e 

resíduos de pilhas e acumuladores; f) Veículos e veículos em fim de vida. Revoga as alíneas c) 

e g) do n.º 1 e a alínea q) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 

que aprovou o regime geral da gestão de resíduos e ainda os seguintes diplomas com relevância 

para o presente estudo: 

- O Decreto-Lei n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, com exceção do disposto nos n.º 2, 3 e 4 do 

artigo 6.º e nas alíneas d) do n.º 1 e c) do n.º 2 do artigo 11.º que mantém os seus efeitos até 

31 de dezembro de 2018; 

- O Decreto-lei nº 162/2000, de 7 de julho de 2000, que altera os artigos 4º e 6º do Decreto-lei 

n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, que estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao 

sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens; 

- O Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro, que estabelece a regulamentação prevista nos 

artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, quanto aos requisitos 

essenciais relativos à composição das embalagens e níveis de concentração de metais 

pesados nas embalagens, completando a transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro 

- O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de junho, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 

a gestão de óleos novos e óleos usados, na sua redação atual; 

- O Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, que aprova o regime jurídico da gestão de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos, na sua redação atual;  

- A Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro, que regula o transporte de óleos usados; 

- Despacho n.º 9627/2004, de 15 de maio de 2004, que aprova o modelo a adotar para o registo 

trimestral referido no n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei 3/2003, de 11 de julho; 

- Despacho n.º 10863/2004, de 1 de junho de 2004, que atribui o número de registo para a 

atividade de recolha e transporte rodoviário de óleos usados; 

- A Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro, que estabelece regras de funcionamento dos sistemas 

de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis, bem como do 

sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis, na sua redação atual. 
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 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008, 

relativa aos resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a gestão 

de resíduos; 

 Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, que aprova o modelo de alvará de licença para realização 

de operações de gestão de resíduos; 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que deve acompanhar o pedido 

de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação 

de resíduos; 

 Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, diz respeito a uma lista harmonizada 

de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos; 

 Portaria nº 289/2015, de 17 de setembro - Revoga a Portaria nº 1048/2006 de 18 de dezembro. 

É aprovado o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER); 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime das operações de gestão de 

resíduos de construção e demolição; 

 Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria 28/2019, de 18 de janeiro – Define 

as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 

território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir 

no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Decreto-Lei n.º 246-A/2015, 21 de outubro - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 41-

A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos Leis n.ºs 206 A/2012, de 31 de agosto, e 19 

A/2014, de 7 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 2014/103/UE, da Comissão, de 21 de 

novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso científico e técnico os anexos da 

Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte terrestre 

de mercadorias perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, 

relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003, do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica a Decisão 2003/33/CE, de 19 de 

dezembro de 2002; 

 Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está sujeita a 

gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas; 

 Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de 

resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais; 

 Decreto-Lei n.º 71/2016 de 4 de novembro - Procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo a 

Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 de julho de 2015; 

 Portaria n. 345/2015, de 12 de outubro - Estabelece a lista de resíduos com potencial de 

reciclagem e ou valorização. 

 Portaria n. 209/2004, de 3 de março - Aprova a Lista Europeia de Resíduos 
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10 PLANTA DE CONDICIONAMENTOS 
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11 PLANTA SÍNTESE DE CONDICIONANTES 
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1 NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Gestão Ambiental da Obra, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de 

Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da 

Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2 INTRODUÇÃO 

Este documento constitui as especificações técnicas a que deverá obedecer o Plano de Gestão de 

Resíduos (PGR) a apresentar por cada uma das entidades executantes da obra de construção do 

projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. São aqui identificados e classificados os resíduos produzidos 

no âmbito das diferentes atividades a desenvolver para a instalação do projeto referido, sendo 

igualmente descritos os objetivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos, bem como as 

responsabilidades associadas e os meios envolvidos. 

O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e gestão dos 

resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento 

de todos os requisitos legais aplicáveis. 

O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às 

realidades e circunstâncias do projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre 

registadas e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes. 

O Empreiteiro deverá designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do 

PGR ou seja, pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 

acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para 

o efeito a operadores licenciados. 

3 PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

Na escolha de fornecedores, produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a 

minimização na produção de resíduos. Para o efeito devem ser adotados os seguintes critérios: 

 Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam devolver 

as embalagens aos fornecedores; 

 Reutilizar na própria obra, como material de aterro, o material inerte proveniente das ações de 

escavação que deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido; 
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 O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 

na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado; 

 Os materiais utilizados e não consumidos devem ser reutilizados dentro da própria obra ou em 

obras exteriores, desde que devidamente licenciadas. 

Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua produção e 

encaminhamento devem ser registados, conforme se explica em capítulos seguintes. 

4 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

No Quadro 1 apresentam-se os resíduos que poderão ser eventualmente ser produzidos no âmbito das 

atividades associadas à construção do Projeto. Note-se, no entanto, que, tal como se encontra patente 

no referido quadro, nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a 

ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação 

inesperada. Assim, apresenta-se, também, no Quadro 1 a probabilidade de ocorrência de cada um dos 

resíduos listados. 

Quadro 1 – Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência. 

CÓDIGO RESÍDUO 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

REGULAR REDUZIDA 

13 Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 

1302 Óleos de Motores, transmissões e lubrificação usados 

130204 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130205 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130206 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130207 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

14 Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08) 

1406 
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis  
orgânicos 

140603 Outros Solventes e misturas de solventes (*)  X 

15 Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção 
não anteriormente especificado 

1501 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) 

150101 Embalagens de papel e cartão X  

150102 Embalagens de plástico X  

150106 Mistura de embalagens X  

150110 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (*) X  

1502 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

150202 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 
contaminado com óleos ou outras substâncias perigosas (*) X  

17 Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

1701 Betão, Tijolo, Ladrilhos, Telhas e Materiais Cerâmicos 

170101 Betão X  

170102 Tijolos  X 

1702 Madeira, Vidro e Plástico 

170201 Madeira X  

170202 Vidro X  

170203 Plástico X  
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CÓDIGO RESÍDUO 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

REGULAR REDUZIDA 

1704 Metais (incluindo ligas) 

170401 Cobre, bronze e latão  X 

170405 Ferro e Aço X  

170407 Mistura de metais  X 

170409 Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas (*)  X 

170411 Cabos elétricos e outros cabos não contaminados com substâncias perigosas X  

1705 Solos (incluindo solos Escavados e Locais Contaminados, Rochas e Lamas de Dragagem 

17503 Solos e rochas contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas (*)  X 

1709 Outros Resíduos de Construção e Demolição 

170903 Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas 
(incluindo mistura de resíduos) (*)  X 

170904 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos noutras categorias  X 

20 Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as frações recolhidas 

2001 Frações Recolhidas Seletivamente (exceto 1501) 

200101 Papel e cartão X  

200102 Vidro   

2003 Resíduos urbanos ou equiparados 

200301 Mistura de resíduos urbanos e equiparados X  

99 Resíduos vegetais das desmatações X  

(*) resíduos perigosos. 

5 TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

5.1  TAREFAS E MEIOS 

5.1.1 Deposição e Características do Armazenamento 

No estaleiro do Empreiteiro devem estar instalados, pelo menos os recipientes para a deposição 

seletiva dos resíduos identificados no Quadro seguinte 

Quadro 2 – Tipologia de Recipientes a Instalar no Estaleiro. 

RESÍDUO CÓDIGO LER 

Papel e cartão 200101 
Embalagens 150106 
Vidro 200102 
Mistura de resíduos urbanos 200301 
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 170904 
Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas 
(incluindo mistura de resíduos) (*) 

170903 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*) 130205 

(*) resíduos perigosos. 

Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respetivo código LER. 
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Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em quantidades 

significativas, ou cujas características não permita a sua mistura com outros resíduos, será estudada a 

necessidade de colocar mais um contentor no estaleiro para o seu armazenamento. 

Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições 

adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem 

contaminação do solo ou da água. 

Alguns resíduos industriais não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem 

ser armazenados dentro do estaleiro, sem recipiente próprio, mas em condições adequadas, de forma 

a não provocar a contaminação do solo ou da água. 

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

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

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

designada para o efeito. 

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

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

previamente autorizado. A única exceção é relativa aos resíduos de decapagem, desmatação e 

desflorestação que podem ser armazenados junto aos locais onde ocorrer a decapagem, em zonas 

planas e bem drenadas, desde que os depósitos não ultrapassem os 2 metros de altura para posterior 

utilização nas ações de recuperação. 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na 

fertilização dos solos.  

Não é permitida a queima de resíduos a céu aberto ou o enterramento de quaisquer resíduos. 

No estaleiro têm de existir meios para remoção de terras contaminadas em caso de derrame acidental. 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade 

responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Durante as operações de betonagem, que ocorrerão pontualmente, deverá proceder-se à abertura de 

uma bacia de retenção das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser 

localizada em zona a intervencionar. A capacidade de recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras 

deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizada a betonagem, a bacia de 

retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização. 
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Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente na zona de 

estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área 

de fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e que esteja devidamente sinalizada por tipo de 

resíduo armazenado (indicando o respetivo código LER). O acesso à área de armazenamento de 

resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser condicionado e restrito. 

O armazenamento de combustíveis e/ou de outras substâncias poluentes considerados resíduos 

perigosos apenas é permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona 

de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir 

rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação 

dos solos. 

Os recipientes para armazenamento de resíduos devem estar em boas condições, ter dimensões 

suficientes e adequadas à quantidade de resíduos previstos armazenar. Devem ainda ser compostos 

por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de 

urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores. 

5.1.2 Recolha, transporte e Destino Final 

De acordo com o artigo 3.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril (alterada pela Portaria n.º 28/2019, 

de 18 de janeiro), que fixa as regras a que está sujeito o transporte de resíduos dentro do território 

nacional, o transporte de resíduos pode ser realizado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou, ainda, 

por entidades que procedam à gestão de resíduos, entendendo-se por gestão de resíduos a definição 

presente na alínea p, do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

Sendo assim, o produtor dos resíduos pode proceder ao seu transporte, independentemente da 

quantidade transportada, desde que este seja efetuado em condições ambientalmente adequadas, de 

modo a evitar a sua dispersão ou derrame. 

No contexto de uma obra, considera-se que os empreiteiros/subempreiteiros se assumindo como 

produtores dos resíduos podem, consequentemente, efetuar o transporte dos mesmos. 

Estão igualmente autorizadas para o transporte dos RCD as entidades que realizam gestão de resíduos 

como sejam, entre outras, os operadores de tratamento de resíduos e as empresas licenciadas para o 

transporte rodoviário de mercadorias par conta de outrem. 
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As operações de recolha e de transporte de resíduos na obra, no estaleiro ou para o exterior, devem 

ser efetuadas de forma a evitar a sua dispersão, derrame ou mistura.  

Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, cuja taxa de 

enchimento não exceda os 98%. 

Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em recipientes ou transportados em granel, em veículo 

de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta.  

Todos os elementos de um carregamento devem ser adequadamente arrumados no veículo e 

escorados, de forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do veículo.  

De acordo com o artigo 6.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, o transporte de resíduos deverá 

ser obrigatoriamente acompanhado por uma guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e -

GAR).  

As e-GAR são documentos eletrónicos, que se encontram disponíveis na plataforma eletrónica da APA, 

I.P., como parte integrante do SIRER. 

As e-GAR incluem, nomeadamente, a seguinte informação: 

a) Identificação, quantidade e classificação discriminada dos resíduos; 

b) Origem e destino dos resíduos, incluindo a operação a efetuar; 

c) Identificação dos transportadores; 

d) Identificação da data para o transporte de resíduos. 

Quando os resíduos a transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de classificação de 

mercadorias perigosas, previstos no Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas 

por Estrada (RPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pela Declaração 

de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro, pelo 

Decreto-Lei n.º 246-A/2015, de 21 de outubro e na Deliberação n.º 2053/2015, de 9 de novembro, o 

seu transporte deve cumprir o previsto nesse regulamento e as e-GAR devem ainda incluir os 

elementos informativos necessários para a emissão do documento de transporte previsto nessa 

regulamentação.  

Caso os RCD sejam provenientes de obras não sujeitas a controlo prévio, de acordo com o Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), constante do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual e não excedam os 3m3, o transporte de RCD esta isento de e-GAR no 

percurso entre a obra e o operador de tratamento de resíduos, entre a obra e a armazenagem preliminar 

nas instalações do produtor dos resíduos e entre a obra e um Ecocentro. 
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O operador de tratamento de RCD devera enviar ao produtor, no prazo máximo de 30 dias, um 

certificado de receção dos RCD recebidos na sua instalação, de acordo com o estabelecido no artigo 

16.º e nos termos constantes do Anexo Ill do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. O certificado de 

receção pode ser emitido diariamente, ou por um período até 30 dias, e deve especificar a informação 

relativa à gestão dos RCD por cada receção de resíduos, isto e, por cada exemplar de guia de 

acompanhamento de RCD. Assim, pode agregar informação de vários transportes desde que referente 

a mesma obra. 

As e-GAR devem ser preenchidas e arquivadas pelo adjudicatário, sob responsabilidade da Direção de 

Obra.  

Deve ser exigida a apresentação de uma cópia dos exemplares das e-GAR dos transportadores (já 

carimbadas pelo destinatário) e do destinatário final (Anexo 1).  

Devem ser disponibilizadas pelo adjudicatário ao dono da obra, através da fiscalização, cópias dos 

certificados de receção dos RCD, emitidos pelos operadores de gestão de RCD e que deverão ser 

enviados ao adjudicatário até 30 dias após a receção dos resíduos na sua instalação.  

As entidades que asseguram a recolha e transporte de resíduos para o exterior devem ser licenciadas, 

pelo que tal deve ser averiguado previamente à contratação do transporte, solicitando uma cópia da 

respetiva autorização/licença de transporte.  

5.2 RESPONSABILIDADES 

Todos os trabalhadores que estejam direta ou indiretamente envolvidos na obra, quer estejam 

presentes em permanência ou se desloquem pontualmente ao local do Projeto da Central fotovoltaica 

da Cerca devem atuar em concordância com este PGR, nomeadamente no que diz respeito à correta 

deposição dos resíduos nos locais indicados. 

O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e recursos 

necessários ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos (recipientes, mão de obra, etc.). É 

também responsável pela seleção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha, 

tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar 

conhecimento dos mesmos ao Dono de Obra e à Equipa de Gestão Ambiental da Obra. É ainda 

responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos 

relacionados com o Plano de Gestão de Resíduos e pela verificação do seu cumprimento. 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Gestão Ambiental da Obra por ele contratada, é responsável pela 

fiscalização geral da implementação do PGR, pelas alterações e distribuição do PGR pelos 

intervenientes e pela prestação de informação sobre o PGR às entidades oficiais no âmbito da Gestão 

Ambiental da Obra. 
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6 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

O Empreiteiro terá que assegurar que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das 

empresas subcontratadas estejam informados sobre a existência do PGR da obra e sobre a 

obrigatoriedade de serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos nele identificadas. 

O Empreiteiro deverá preparar e executar, sempre que considere necessário, campanhas de 

sensibilização aos trabalhadores, colocar cartazes, entregar folhetos ou utilizar outros métodos que 

considere eficazes para alterar mentalidades e comportamentos no que respeita à gestão de resíduos. 

No mínimo, será obrigatória a colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de 

resíduos e sinalética informativa com as regras para uma correta triagem dos resíduos na obra. 

7 FISCALIZAÇÕES 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Gestão Ambiental da Obra por ele contratada, realizará fiscalizações 

ambientais periódicas ao funcionamento do PGR, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Obra, 

das quais resultarão relatórios que descreverão as eventuais não conformidades detetadas e as ações 

sugeridas para a sua correção. 

O Empreiteiro deverá estar sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os 

esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detetadas, Empreiteiro 
colaborará com o Dono de Obra e com a Equipa de Gestão Ambiental da Obra na análise de causas e 

na definição do tratamento das “não conformidades”. 

As ações a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas 

verificações constam do Anexo 2 (Checklist de verificação do PGR). 

8 REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

No âmbito específico deste plano, deverá ser tida em consideração toda a legislação em vigor no que 

respeita à gestão de resíduos e de terras, salientando-se a seguinte: 

 Portaria n.º 28/2019, de 18 de janeiro, que altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que 

define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de 

resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-

GAR), e a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, que aprova o Regulamento de 

Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico Integrado de Resíduos (SIRER); 

 Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos (embalagens e resíduos de 

embalagens, óleos e óleos usados, pneus e pneus usados, equipamentos elétricos e eletrónicos 
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e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas 

e acumuladores e veículos e veículos em fim de vida); 

 Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas 

de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico 

de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, 

I. P. (APA, I. P.), na Internet; 

 Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro que procede à sétima alteração ao Decreto-Lei 

n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, que estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao 

sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, à décima alteração ao Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo 

a Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 de julho de 2015, e à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, que aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos; 

 Despacho n.º 10401/2015, de 7 de setembro, que aprova os procedimentos a adotar no âmbito 

da gestão, tratamento e disponibilidade da informação decorrente da aplicação da Portaria 

n.º 10/2014, de 17 de fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro (estabelece os princípios gerais da gestão de resíduos) e 

transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro 

de 2008, e que procede à alteração dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de 

dezembro, Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, 

Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro, Decreto-Lei 

n.º 190/2004, de 17 de agosto, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e Decreto-Lei 

n.º 210/2009, de 3 de setembro; 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (Gestão de RCD), alterado no seu Artigo n.º 1 e Anexo I 

pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho; 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março – Lista Europeia de Resíduos (LER), que substitui o 

Catálogo Europeu de Resíduos (CER), tendo sido aprovada pela Decisão da Comissão 

2000/532/CE, de 3 de maio (alterada pelas Decisões da Comissão 2001/118/CE, de 16 de janeiro 

e 2001/119/CE, de 22 de janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de julho) alterada pela 

Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro; 

 Portaria n.º 335/97, de 16 de maio (Regulamenta o Transporte de Resíduos dentro do território 

nacional); 

 Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho (Define as guias específicas de acompanhamento do 

transporte de RCD). 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/Portaria_145_2017.pdf
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Das alterações instituídas por via da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, destacam-

se as seguintes: 

 Possibilidade de reutilização de solos e rochas que não contenham substâncias perigosas, 

preferencialmente na obra de origem. Caso tal não seja possível, é prevista a reutilização noutras 

obras para além da de origem, bem como na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, 

na cobertura de aterros destinados a resíduos ou ainda em local licenciado pelas Câmaras 

Municipais (Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de agosto); 

 A definição de metodologias e práticas a adotar nas fases de projeto e execução da obra que 

privilegiem a aplicação do princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

 É estabelecida uma hierarquia de gestão em obra que privilegia a reutilização em obra, seguida 

da triagem na obra de origem dos RCD cuja produção não é passível de prevenir. Caso a triagem 

no local de produção dos resíduos se demonstre inviável, esta poderá realizar-se em local afeto 

à obra. Na base da hierarquia está o encaminhamento dos RCD para operadores licenciados 

para o efeito; 

 É estabelecida a obrigação de triagem prévia à deposição dos RCD em aterro; 

 A definição de uma guia de transporte de RCD tendo em conta as especificidades do sector, de 

forma a obviar os problemas manifestados relativamente à utilização da guia de 

acompanhamento de resíduos, prevista na Portaria n.º 335/97, de 16 de maio; 

 A aplicação de RCD em obra condicionada à observância de normas técnicas nacionais e 

comunitárias; 

 A responsabilização pela gestão de RCD dos vários intervenientes no seu ciclo de vida, na 

medida da sua intervenção e nos termos do diploma; 

 A obrigação de emissão de um certificado de receção por parte do operador de gestão dos RCD. 

Refere-se, ainda que as principais alterações introduzidas pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, 

de 18 de dezembro, relativamente à Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, são as seguintes: 

 Introdução de três novos códigos, nomeadamente: 

 LER 160307* - Mercúrio metálico; 

 LER 010310*- Lamas vermelhas da produção de alumina, contendo substâncias perigosas, 

não abrangidas em 010307; 

 LER 190308*- Mercúrio parcialmente estabilizado  

 Alteração de redação dos códigos terminados em 99; 
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 Pequenas alterações de redação dos diferentes códigos ao longo de toda a lista. 

A obrigatoriedade do cumprimento do regime de gestão de RCD está também consagrada no Código 

dos Contratos Públicos (CCP), Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, 

de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), e no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de 

outubro. 

A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as especificações 

técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, relativas à utilização de RCD 

nomeadamente em: 

 Agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos (Especificação LNEC E 471 – 

2009);  

 Misturas betuminosas a quente em central (Especificação LNEC E 472 – 2009);  

 Agregados reciclados em camadas não ligantes de pavimentos (Especificação LNEC E 473 – 

2009);  

 Agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas para camadas não 

ligadas de pavimentos rodoviários (Especificação LNEC E 483). 

Relativamente aos fluxos específicos, refere o n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março, que os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar cumprimento às disposições 

legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os relativos 

aos resíduos de embalagens, de equipamentos elétricos e eletrónicos, óleos usados e pneus usados e 

resíduos contendo polibifenilos policlorados (PCB). 
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ANEXO 1 

MODELO DE REGISTO DE DADOS DO PGR 
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Materiais reutilizados e RCD produzidos 

Materiais reutilizados - 
tipologia Em obra Outra 

 Tipo de utilização (Ton ou l) Tipo de utilização (Ton ou l) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados 
(Ton ou l)   

RCD — código LER (*) 
Incorporação em obra 

Operador de gestão (**) (Ton ou l) 
Tipo de utilização (Ton ou l) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*) De acordo com a Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro (lista europeia de resíduos). 

(**) Anexar cópia dos certificados de receção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados  

II — Responsável pelo preenchimento 

Assinatura: Data: 
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ANEXO 2 

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DO PGR 
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Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação Conformidade (1) Recorrência (2) 

Adoção de procedimentos para minimizar 
produção de resíduos (taras retornáveis e 
reutilização de materiais) 

Mensal Globalidade da obra   

Existência de recipientes para a recolha de 
resíduos 

Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características e estado de conservação dos 
recipientes Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho   

Características dos locais de armazenamento de 
resíduos Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho   

Correta deposição dos resíduos nos recipientes Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho   

Correto armazenamento dos resíduos que não 
são depositados em recipientes, assim como dos 
materiais para reutilização 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho   

Recolha de resíduos com a periodicidade 
suficiente (recipientes não estão 
sobrecarregados) 

Mensal 
Estaleiro e locais de 
trabalho   

Autorização das empresas/entidades que 
procedem à recolha e transporte de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha Documentação   

Autorização do operador de gestão de resíduos Sempre que 
ocorrer recolha Documentação   

Correto preenchimento das guias de 
acompanhamento de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha Documentação   

Cumprimento do procedimento de verificação e 
amostragem nas recolhas de óleos usados 

Sempre que 
ocorrer recolha Documentação   

Preenchimento e atualização do registo de dados 
de RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos trabalhadores 
sobre gestão de resíduos em obra Mensal Estaleiro e locais de 

trabalho   

(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 
(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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1 NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Gestão de Resíduos, o Plano de Gestão Ambiental da Obra e a Planta de Condicionamentos forma 

o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da Empreitada onde são impostas 

as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2 INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes decorrentes da instalação da Central Fotovoltaica da Cerca 

está previsto a implementação do presente Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas durante 

a fase de obra, em complemento do Plano de Gestão Ambiental das Obras. 

Com a implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, pretende-se minimizar 

os impactes resultantes da execução do projeto, intervindo-se nas zonas afetadas pelas obras de forma 

a possibilitar a melhor integração paisagística. 

Após a conclusão dos trabalhos de execução e montagem do sistema de produção fotovoltaica, 

incluindo os aterros das valas necessárias à instalação de toda a cabelagem associada, dos sistemas 

de acondicionamento de energia elétrica, dos Postos de transformação, da instalação elétrica de média 

tensão (30 kV), das Subestações, dos caminhos, da vedação, incluindo áreas de armazenamento 

temporário de materiais e estaleiros, haverá lugar a uma recuperação paisagística das áreas 

intervencionadas onde não existem infraestruturas definitivas à superfície do terreno. 

A recuperação dessas áreas tem como objetivo o restabelecimento da vegetação autóctone que por 

sua vez promove a minimização do impacte na paisagem, e a minimizando da ação erosiva dos ventos 

e das chuvas. 

Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de ações que favorecem 

a regeneração natural, procura-se atingir os seguintes objetivos: 

- valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica e 

cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra, o que consequentemente 

contribui para a comunidade humana, tanto dos visitantes, como dos residentes na proximidade 

do projeto; e 

- proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e eólica. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras. 
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Ao fim de dois anos, caso a vegetação regenere deficientemente, então será efetuada uma reavaliação 

das condições naturais do terreno e propostas medidas de recuperação. 

3 ÁREAS A RECUPERAR 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

 Local dos estaleiros; 

 Locais de armazenamento temporário de materiais diversos e inertes; 

 Zonas adjacentes aos novos acessos; 

 Envolvente das Subestações e das plataformas dos postos de transformação; 

 Valas de cabos; 

 Zonas onde foram executadas as fundações do sistema de produção fotovoltaica e as 

fundações da vedação a construir em torno da área de implantação da Central Fotovoltaica; 

 Zonas adjacentes aos apoios das linhas elétricas. 

4 AÇÕES A CONSIDERAR PARA A RECUPERAÇÃO DAS ZONAS 
INTERVENCIONADAS 

4.1 AÇÕES A EXECUTAR NO INÍCIO DA FASE DE OBRA 

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

intervencionadas, o Empreiteiro terá que assegurar desde o início da obra e ao longo do 

desenvolvimento da mesma a concretização de algumas medidas relacionadas com as ações de 

desmatação e decapagem e armazenamento de terra vegetal, nomeadamente: 

 Ações de Desarborização, Desmatação e Decapagem: as superfícies de terreno a escavar ou a 

aterrar devem ser previamente limpas de detritos e vegetação lenhosa (árvores e arbustos), 

conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a remover com a decapagem. A 

limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte dos materiais provenientes 

desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização ambiental. Os trabalhos 

de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. 

As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas 

como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 
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Não efetuar o corte ou abate de espécimes arbóreos autóctones, exceto em situação em que se 

verifique inevitável e desde que devidamente justificadas e relatadas nos Relatórios de Gestão 

Ambiental de Obra. Em situações de inevitabilidade de corte ou abate de espécimes arbóreos 

autóctones, as mesmas devem ser marcadas com tinta e só poderão ser abatidas mediante 

registo e autorização do responsável pela Gestão Ambiental da Obra. Deverá ser assegurada a 

remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e 

desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização 

dos solos. 

Face à ocupação cultural diversificada das áreas de instalação do projeto prevê-se 

procedimentos diferenciados consoante a ocupação cultural, nomeadamente: 

Áreas com ocupação agrícola (C2)  

Nestas áreas os locais onde se irá proceder à instalação do projeto deve ser previamente 

decapado. A decapagem destas áreas, que permite a obtenção da terra vegetal necessária às 

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

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

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

terreno, compreendendo apenas a terra vegetal.  

A Terra Vegetal decapada deverá ser armazenada em pargas com altura não superior a 2,00 

metros. Esta não deverá ser calcada por veículos em movimento. É conveniente o 

armazenamento da terra vegetal junto aos locais de onde foi removida, sendo estes em princípio 

os locais onde será posteriormente reposta, aquando das ações de recuperação. 

Áreas com ocupação florestal (C1 e C3) 

Nestas áreas após o desenraizamento será necessário proceder a uma regularização do terreno, 

de forma a que os locais de onde se retiraram as raízes, que formam covas, sejam cobertos com 

terra.  

Salienta-se que nas áreas florestais o tipo de solos presente (na C1 - complexo de grés e de 

areias, na parte superior, e na sua base, por argilas e grés argilosos e na C3 grés amarelados, 

castanhos com intercalações argilosas na parte superior e nos níveis inferiores a esta camada 

observam-se argilas cinzento-acastanhadas) não são ricos em matéria orgânica pelo que não se 

prevê a decapagem nos locais de instalação dos painéis fotovoltaicos. 

4.2 AÇÕES DE RECUPERAÇÃO A CONCRETIZAR APÓS FINALIZADOS OS TRABALHOS DE 

CONSTRUÇÃO 

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

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

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

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

necessários às ações de recuperação ambienta das áreas intervencionadas. 

 Estaleiros e outras áreas de apoio à obra: as superfícies que forem ocupadas, quando não 

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

profundidade, por meio de lavoura ou escarificação seguida de gradagem. Deverão ser 

previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno 

natural, tais como tout-venant e/ou brita. 

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

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

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

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

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

construção, montagem das estruturas e do equipamento, nas zonas envolventes, deverão ser 

modeladas, escarificadas e ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar o 

repovoamento natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

 Valas abertas para a instalação da rede de cabos: após o aterro das valas abertas, com a 

terra proveniente da sua escavação, deverá ser colocada uma camada de terra vegetal para 

potenciar a recuperação do coberto vegetal autóctone de forma natural. 

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

da superfície do solo se encontrar devidamente preparada. A superfície do terreno deve 

apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 

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

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

se a uma ligeira mobilização superficial do solo até cerca de 10 cm de profundidade, para 

colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erosionados. O revestimento deverá ter uma 

espessura aproximada de 0,15 m. O espalhamento deverá ser feito manualmente ou 

mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada. Nas zonas já recuperadas será interdita 

a circulação de veículos e pessoas, exceto para trabalhos de manutenção e conservação. 

 Envolvente dos Apoios das linhas das linhas elétricas: concluídos os trabalhos de 

construção, nas zonas envolventes dos apoios, deverá ser aplicada uma camada de terra 

vegetal, de forma a assegurar o repovoamento natural destas áreas pela vegetação autóctone. 
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4.3 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

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

trabalhos da Empreitada vão sendo concluídos, devendo, no entanto, evitar-se a colocação da terra 

vegetal de cobertura em dias com condições meteorológicas adversas, a fim de minimizar os efeitos 

dos agentes erosivos. 

Locais de instalação dos painéis solares em zonas agrícolas: 

Antes da instalação dos painéis solares efetuar a decapagem e armazenamento das terras decapadas, 

proceder de seguida à regularização do terreno e após este procedimento colocar novamente a terra 

vegetal. Instalação dos painéis fotovoltaicos e descompactação superficial do terreno no final da 

instalação dos painéis. 

O procedimento descrito anteriormente deve-se à reduzida distância entre as linhas de painéis, à altura 

dos painéis ao solo, o que torna difícil a distribuição de terra vegetal de forma uniforme após a instalação 

dos mesmos. 

Locais de instalação dos painéis solares em zonas florestais: 

Os trabalhos irão iniciar-se pelo corte e abate das árvores seguido do desenraizamento e posterior 

regularização do terreno. Instalação dos painéis fotovoltaicos e descompactação superficial do terreno 

no final da instalação dos painéis. 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente documento é efetuada uma análise preliminar dos vários corredores de estudo para 

desenvolvimento das Linhas Elétricas do Projeto da Central Fotovoltaica da Cerca. O objetivo principal 

prende-se com a identificação dos principais constrangimentos associados a cada solução de forma a 

selecionar o corredor mais adequado a estudar para conceção posterior do projeto das Linhas Elétricas. 

Como pontos fulcrais procurar-se-á determinar a existência de elementos que sejam impeditivos, ou 

fortemente restritivos à implantação das várias Linhas Elétricas, e que, consequentemente possam 

mesmo eventualmente condicionar a sua implantação, por poder vir a induzir impactes significativos ou 

a constituir mesmo um impedimento legal. Em seguida serão analisados os principais condicionantes 

não impeditivos, de forma a selecionar a opção mais favorável. 

Face ao exposto, a análise irá incidir sobre quatro corredores (L1, L2, L3 e L4), sendo que a Linha 1 

apresenta dois corredores alternativos, o corredor norte e o corredor sul, tendo sido ainda definido 

como alternativas de análise mais 3 variantes à L1. 

A seleção dos corredores em análise, teve por base a distância mínima entre os pontos a ligar, e os 

seguintes aspetos: 

LINHA 1: 

Corredor Sul 

 Maior afastamento a núcleos populacionais e industriais; 

 Corredor paralelo à linha ferroviária, se possível integrando faixa de respeito da linha elétrica 

na da linha ferroviária;  

 Possibilidade de desenvolver corredor com poucos vértices e poucos obstáculos. 

Corredor Norte 

 Afastamento de núcleos populacionais, privilegiando zonas indústrias; 

 Parte do corredor traçado ao longo da área do adutor de Castelo de Bode, permite usar faixa 

de respeito do adutor como área de servidão da linha, evitando ocupação adicional de área. 

Variante 1 

 Permite seguir por um caminho na travessia da mata das virtudes, evitando a área a atravessar. 
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Variante 2 

 Permite ligação entre corredores norte e sul, para solução mista, caso surja impedimento no 

troço em questão; 

 Desenvolvimento do corredor em zona que permite o não atravessamento de povoações. 

Variante 3 

 Permite ligação entre corredores norte e sul, caso algum elemento identificado inviabilize uma 

das soluções; 

 Desenvolvimento do corredor em área onde a distância entre o corredor sul e norte é menor, 

não existem habitações e segue junto a estrada.  

LINHA 2: 

 Corredor que permite atravessar perpendicularmente a A1 e evitar populações e casas, 

minimizar ocupação de áreas RAN e áreas de floresta de sobro. 

LINHA 3: 

 Menor comprimento atendendo à presença da Base Militar Nº2 e menor afetação de RAN. 

LINHA 4: 

 Menor atravessamento de áreas RAN, evitando povoações e casas. 

2 CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

2.1 GEOLOGIA  

A região onde se desenvolve o projeto situa-se na margem direita do rio Tejo, em terrenos de idade 

cenozoica. Ocorrem formações geológicas essencialmente detríticas que, da base para o topo, são: a 

formação de Alcoentre, do Miocénico, constituída por arenitos com intercalações argilosas e/ou 

carbonatadas; a formação de Ulme, do Pliocénico, composta por areias e arenitos. Nas margens do rio 

Tejo e subsidiários ocorrem depósitos de terraços fluviais, do Pleistocénico e aluviões, do Holocénico. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal Folha 30-D (Desenho 3 do Anexo 8), à escala 1:50 000, 

dos Serviços Geológicos de Portugal e respetiva notícia explicativa, a Linha Elétrica 1 corredor sul 
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atravessa no seu troço inicial a formação Grés e Argilas da Cruz do Campo, e de seguida desenvolve-

se por uma extensa zona de Aluviões. O traçado previsto para a Linha 1 corredor norte, atravessa 

igualmente a formação Grés e Argilas da Cruz do Campo, seguindo-se sucessivamente o 

atravessamento de diversos complexos do Miocénico, nomeadamente o Complexo helveciano e 

burdigaliano de Ota, Camarnal e Vale de Moura (M1-4) e o Complexo sarmato-pontiano de Archino e de 

Vila Nova da Rainha, com vertebrados e vegetais fósseis (M4-5), e ainda pequenos troços em zonas de 

aluviões, assim como qualquer uma das variantes da linha 1. Refere-se ainda que o Corredor Sul da 

Linha 1 atravessa igualmente um pequeno troço em zona de Depósitos de Terraços – Quaternário. A 

Linha 2 para além de atravessar o complexo miocénico M1-4, desenvolve-se igualmente numa extensão 

considerável ao longo de aluviões, assim como a Linha 3, sendo que o troço final da Linha 2 

desenvolve-se também sobre o complexo miocénico M4-5. O corredor de estudo da Linha 4 desenvolve-

se quase exclusivamente em zona de aluviões até à Central Termoelétrica do Carregado, com exceção 

do troço inicial que atravessa os complexos miocénicos M1-4 e M4-5. 

Relativamente ao Complexo sarmato-pontiano de Archino e de Vila Nova da Rainha, com vertebrados 

e vegetais fósseis (M4-5), os seus afloramentos ocupam a parte superior das zonas de maior altitude. 

Na zona de desenvolvimento dos corredores das linhas elétricas, este complexo está representado por 

argilas amareladas e acinzentadas, por vezes com concreções calcárias, argilas arenosas e areias 

grosseiras pouco consolidadas. 

As Formações Aluviais (a) têm o seu maior desenvolvimento nas lezírias do Tejo, sendo a espessura 

dos depósitos aluvionares variável, atingindo por vezes espessuras da ordem dos 60 m. Trata-se de 

um complexo fluvio-marinho caracterizado por lodos cinzentos por vezes arenosos, areias mais ou 

menos lodosas e areias cinzentas. Estas formações prolongam-se por alguns vales afluentes do Baixo 

Tejo. Nos outros vales da região trata-se de aluviões argilo-arenosos geralmente de reduzida 

espessura. 

Relativamente aos Depósitos de Antigos Terraços Fluviais (Q), trata-se de antigos terraços do Tejo e 

de alguns afluentes tais como a Ribeira de Ota, a Ribeira de Alenquer, a Ribeira de Cadafais, etc. Ao 

contrário dos terraços da margem esquerda do Tejo, os da margem direita são pouco desenvolvidos e 

geralmente muito recortados pela erosão. 

Entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, por exemplo, os vestígios de baixos terraços, situados entre 

5 m e 15 m de altitude, são constituídos por argilas, areias e cascalheiras. Nas imediações do 

Carregado os terraços apresentam, na parte superior, um conglomerado com elementos calcários, 

coberto por argilas de aspeto siltoso. 

Conforme se pode verificar através da Figura 1 onde estão indicadas as pedreiras existentes na região, 

no corredor norte da Linha Elétrica L1 existe no seu limite, próximo da chegada à Subestação de Vila 

Nova da Rainha, uma pedreira. 
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Figura 1 – Localização de pedreiras licenciadas na região do projeto. 

De acordo com a informação disponibilizada pela DGEG, sobre os recursos geológicos existentes na 

região do projeto, verifica-se que os corredores das linhas Elétricas não se inserem em áreas de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais (Figura 2). 
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Figura 2 – Localização do projeto em relação a áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais. 

Refere-se ainda a existência de um Geosítio, com a designação Areeiro Zubareia, localizado no 

concelho e freguesia da Azambuja, que se situa no limite do corredor de estudo da Linha 1 – Variante 

2. 

1 

2 

3 
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Figura 3 – Localização do Geosítio Areeiro Zubareia. 

2.1.1 Síntese 

Da análise preliminar efetuada, verifica-se que não foram identificadas formas litológicas com interesse 

especial, que justifique a sua preservação e consequentemente constituam uma condicionante, com 

exceção do Geosítio, pelo que a componente da geologia não condiciona nenhum dos corredores 

alternativos em particular, já que o Geosítio se localiza mesmo no limite do corredor da Linha 1 – 

Variante 2.  
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2.2 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

2.2.1 Identificação das Unidades Pedológicas – Classificação dos Solos (FAO) 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) as unidades pedológicas 

presentes na área de estudo são os Cambissolos eutricos rochas sedimentares pos-paleozoicas os 

Fluvissolos eutricos associados a Fluvissolos calcários e ainda solos Solonchaks gleizados (Figura 4). 

 

 

Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e Extrato das Cartas Militares de Portugal n.º 363, 364, 376 e 
377, escala 1:25 000. 
Figura 4 – Enquadramento do projeto nas unidades pedológicas da Carta de Solos do Atlas do Ambiente. 

2.2.2 Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos 
(CNROA) 

Na caracterização dos solos da área em estudo recorreu-se igualmente à cartografia disponível, 

nomeadamente à Carta Complementar de Solos à escala 1:25 000, folhas n.º 363, 364, 376 e 377 

(Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). Foi adotada a nomenclatura presente nesta 

L3 
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cartografia (taxonomia do CNROA), agrupando-se os solos segundo a sua Ordem e Subordem 

conforme se pode observar no Quadro 1. 

Quadro 1 – Famílias de solos presentes na área em estudo (CNROA). 

SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS ROCHA-MÃE 

SOLOS INCIPIENTES 

Aluviossolos 

A Modernos Não Calcários, de textura mediana  

Aa Modernos Não Calcários, de textura pesada 

Al Modernos Não Calcários, de textura ligeira 

Alu Modernos Não Calcários, Húmicos, de textura ligeira 

Atl Antigos Não Calcários, de textura ligeira 

Au Modernos Não Calcários, Húmicos, de textura mediana 

Litossolos 

Eg Litossolos dos Climas de Regime Xérico granitos ou quartzo dioritos 

Egn Litossolos dos Climas de Regime Xérico gnaisses ou rochas afins 

Coluviossolos (Solos de Baixa) 

Sbl  Calcários. (Para-Solos Calcários), de textura ligeira 

Sblu  Não Calcários, Húmicos, de textura ligeira 

SOLOS HIDROMÓRFICOS 

Solos hidromórficos sem horizonte eluvial 

Caa para-aluviossolos (ou para-coluviossolos)  Aluviões ou coluviais de textura pesada 

Caac para-aluviossolos (ou para-coluviossolos)  Aluviões ou coluviais de textura pesada, calcários  

Cal para-aluviossolos (ou para-coluviossolos) Aluviões ou coluviais de textura ligeira  

SOLOS LITÓLICOS 

Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados 

Par Normais materiais arenáceos pouco consolidados (de textura 
arenosa a franco-arenosa) 

Pga Normais microgranitos ou rochas cristalofílicas afins 

Pgm Normais granitos em transição para quartzodioritos 

Ppn Normais gnaisses ou rochas afins 

Vt Normais arenitos grosseiros 

Solos Litólicos, Húmicos 

Mng Normais granitos 

Mngm Normais granitos em transição para quartzodioritos 

Mnn Normais gnaisses ou rochas afins 

Qg Para-Litossolos ou Rankers granitos 

Qn Para-Litossolos ou Rankers gnaisses ou rochas afins 

SOLOS ARGILUVIADOS POUCO INSATURADOS 

Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Não Calcários 

Pa Normais depósitos argiláceos não consolidados 

Px Normais xistos ou grauvaques 

Pdg Para-hidromórficos arcoses ou rochas afins 

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/cartografia/pdf/Atl.pdf
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SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS ROCHA-MÃE 

Srth Para-hidromórficos arenitos arcósicos ou arcoses 

Solos Mediterrâneos, Pardos de Materiais Calcários 

Pac Para-Barros 

margas ou calcários margosos ou de calcários não 
compactos associados com xistos, grés argilosos, 
argilitos ou argilas ou de grés argilosos calcários (de 
textura franca a franco-argilosa) 

Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários 

Srt Normais arenitos arcósicos ou arcoses 

Vtc Normais outros arenitos 

SOLOS PODZOLIZADOS 

Podzóis (Não Hidromórficos) 

Ap Normais areias ou arenitos 

Apr Para-Solos Litólicos materiais arenáceos pouco consolidados 

Pz Com surraipa areias ou renitos 

SOLOS HALOMÓRFICOS 

Salinos, de Salinidade Moderada 

Asa Aluviões textura pesada 

Asac Aluviões textura pesada, calcários 

No Quadro 2 que se segue apresenta-se a quantificação em ha e % da tipologia de solos presentes em 

cada um dos corredores de estudo das linhas elétricas. 

Quadro 2 – Quantificação em ha e % da tipologia de solos presentes na área dos corredores das linhas 
elétricas. 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 Corredor Norte 

A+ Aa 0,3 0,1 

Aa 5,3 1,2 

Al 5+A 3+Sbl 2 9,7 2,2 

Ap+Pz 36,5 8,4 

Apr 13,3 3,0 

Apr 5+Apr(p) 3+Ppr 2 12,5 2,9 

Apr 8 +Par 2 3,8 0,9 

Apr(a) 1,5 0,3 

Asa 13,4 3,1 

Asac(i)+Asa(i) 3,4 0,8 

At(h) 6+Sbl(h) 4 0,4 0,1 

Ba 0,3 0,1 

Ca 7+A 3 1,1 0,3 

Pa 5,2 1,2 

Pa 4+Par 3+Srt 3 55,6 12,7 

Pag+Pag(d) 1,0 0,2 

Par 2,9 0,7 

Par 6+Srt 4 8,5 1,9 

Par 7+Pa 3 10,5 2,4 

Par 8+Apr 2 22,0 5,0 

Par(p) 4+Srt(p) 3+Vtc(p) 3 18,8 4,3 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 8 – ESTUDO PRELIMINAR DE CORREDORES 

ANEXO 1 (10/45) 

RS_EIA_CF_Cerca_Anexo08_Linhas-R1  

10 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Par(p) 5+Pdg 3+ Srt(d) 2 44,6 10,2 

Par+Ppt 0,6 0,1 

Pc 3,8 0,9 

Pdg 2,3 0,5 

Pdg 6+Srt 2+Vtc 2 5,1 1,2 

Pdg 7+Pa 3 3,4 0,8 

Pdg 7+Par 3 6,4 1,5 

Ppr(p) 0,7 0,2 

Ppr(p) 7+Par(p) 3 2,6 0,6 

Ppt€ 7,6 1,8 

Pz 15,8 3,6 

Sb(h) 12,2 2,8 

Sbl(h) 7+Sb(h) 3 13,2 3,0 

Srt(a) 7+Par 3 5,4 1,2 

Vt 9,3 2,1 

Vt€ 46,4 10,6 

Vt+Pag 12,3 2,8 

Vt+Vt(d) 3,8 0,9 

Vt+Vt(d)+Vtc 7,3 1,7 

Vtc 3,7 0,9 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 1,7 0,4 

Vtc(a) 2,5 0,6 

 
ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 Corredor Sul 

A 7+ Aa 3 9,8 1,8 

A. Soc. 47,6 8,7 

Ap 0,2 0,0 

Ap+Pz 2,1 0,4 

Apr 5,9 1,1 

Asa 44,5 8,2 

Asa(h) 3,2 0,6 

Asa(i) 246,8 45,3 

Asac(i) 12,9 2,4 

Asac(i)+Asc(i) 5,4 1,0 

Asl(i) 4,9 0,9 

Assa(i) 24,9 4,6 

Assc(i) 16,4 3,0 

At 1,5 0,3 

At 6+Atl 4 17,8 3,3 

Ata 6+Atac 4 3,3 0,6 

Ca 8,4 1,5 

Caa 0,1 0,0 

Mt 8,7 1,6 

Pa 4+Par 3+Srt 3 0,9 0,2 

Pa 4+Pdg 3+ Srt(p) 3 3,8 0,7 

Par 3,1 0,6 

Par(a) 2,4 0,4 
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ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Par(p) 4+Srt(p) 3+Vtc(p) 3 0,2 0,0 

Pdc 6+Pdg 4 0,4 0,1 

Ppr 6+Pdg 2+Pzh 2 0,4 0,1 

Ppt(e) 0,5 0,1 

Px 0,2 0,0 

Px+Vt(d) 26,5 4,9 

Sbl(h) 7+A(h) 3 9,5 1,7 

Vt(e)+Vt 1,9 0,3 

Vt+Vt(d) 8,9 1,6 

Vt+Vt(e) 22,1 4,1 

 
ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 Variante 1 

A+ Aac 8,2 8,6 

Aa 1,8 1,9 

Aa+Caac+Aa 8,9 9,3 

Ap+Ppt(e)+Vt(e) 13,9 14,5 

Ap+Pz 16,1 16,8 

Ppt(e) 0,1 0,1 

Pz 2,2 2,3 

Vt 13,5 14,1 

Vt(e) 22,9 23,9 

Vt+Pag 2,2 2,3 

Vt+Vt(d)+Vtc 0,5 0,5 

Vtc 5,5 5,7 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 Variante 2 

A. Soc. 0,7 0,8 

A+ Aa 10,3 12,7 

Aa 0,2 0,2 

Al 1,0 1,3 

Al(h) 2,4 2,9 

Asa(h) 8,0 9,9 

Asa(i) 1,3 1,7 

Asac(i)+Asa(i) 0,0 0,1 

Pc 0,4 0,5 

Ppt(e) 0,6 0,7 

Sbl 8,2 10,2 

Vt(e) 47,6 59,0 

 
ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 Variante 3 

A 7+ Aa 3 7,2 25,4 

A. Soc. 1,5 5,3 

Al 5+A 3+Sbl 2 6,4 22,6 

Apr 8 +Par 2 0,6 2,1 

Pa 2,9 10,2 

Pa 4+Par 3+Srt 3 4,5 15,9 

Par 2,7 9,5 
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ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Par 7+Pa 3 1,9 6,7 

Par 8+Apr 2 0,6 2,1 

 
ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 2 

A. Soc. 2.4 1.7 

Ac(h) 6.0 4.2 

Ao(h) 3.0 2.1 

Apr 7.8 5.5 

Apr 5+Apr(p) 3+Ppr 2 1.0 0.7 

Asac 5.7 4.0 

Ca 2.0 1.4 

Caa 6 + Aac(h) 4 9.4 6.6 

Caac 30.2 21.1 

Par 5 + Apr 3 + Srt 2 3.8 2.7 

PAr(a) 7 + Srth(a) 3 5.1 3.5 

Par(p) 4 + Srt(p) 3 + Vtc(p) 3 3.0 2.1 

Par(p) 6 + Srt 4 3.6 2.5 

Sbl 1.9 1.3 

Sbl 7 + Sb 3 0.6 0.4 

Vtc 4 + Par 3 + Srt 3 34.2 23.9 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 15.9 11.1 

Vtc 6 + Srt 4 1.5 1.1 

Vtc 6+Srt 4 5.9 4.1 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 3 

Ap 6 + Pz 4 12.6 15.8 

Apr(d,p) 8 + Pa(a) 2 2.1 2.7 

Asac(i) 13.2 16.5 

Par 5 + Apr 3 + Srt 2 0.0 0.0 

Par(a) 5 + Ppt(a) 3 + Srt(a) 2 1.0 1.3 

PAr(a) 7 + Srth(a) 3 16.6 20.8 

Par(p) 4 +Srt 3 3.0 3.7 

Ppr(p) 8 + Apr(p) 2 1.0 1.2 

Ppt(a) 7+ Apr(a) 3 2.2 2.7 

Srt(a) 4 + Vtc(a) 4 + Par(a) 2 7.8 9.8 

Srt(a) 6+Apr(a) 2+Par(a) 2 15.1 19.0 

Vt 2.2 2.8 

Vtc(a) 5 + Pa(a) 3 + Pac(a) 2 2.9 3.6 
 

ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 4 

A. Soc. 1.0 0.4 

Aac(h) 34.7 14.6 

Ac(h) 20.7 8.7 

Alc 0.6 0.3 

Asac 22.1 9.3 

Asac 6 +Aa ch 4 Bh 1 75.7 31.8 

Asac Ch 1 30.4 12.8 
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ÁREA TIPO DE SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

At 6+Atl 4 0.1 0.0 

Mt 4.3 1.8 

Pa 4+Par 3+Srt 3 0.1 0.0 

Pa 4+Pdg 3+ Srt(p) 3 9.8 4.1 

Par(a) 2.4 1.0 

Par(p) 1.8 0.8 

Par(p) 4+Srt(p) 3+Vtc(p) 3 2.3 1.0 

Sbl 7 + Sb 3 1.6 0.7 

Vtc 4 +Par 3+Srt 3 30.7 12.9 

2.2.3 Capacidade do Uso do Solo 

A Carta de Capacidade de Uso do solo é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são 

agrupados de acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para 

suportarem as culturas mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem 

que sofram deterioração dos fatores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, 

perenes, florestais e da vida selvagem. 

No Quadro 3 apresentam-se as principais características das classes de Capacidade de Uso do Solo. 

As classes de capacidade de uso têm em conta a classificação do SROA complementada com a 

classificação do Atlas do Ambiente, uma vez que na primeira apenas se referenciam cinco classes de 

aptidão agrícola e a segunda inclui uma sexta (Classe F) que identifica as áreas interditas a este tipo 

de uso. 

Quadro 3 – Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

CLASSES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A 

- Poucas ou nenhumas limitações; 

- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros; 

- Suscetível de utilização agrícola intensiva. 

B 

- Limitações moderadas; 

- Riscos de erosão no máximo moderados; 

- Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

C 

- Limitações acentuadas; 

- Riscos de erosão no máximo elevados; 

- Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. 

D 

- Limitações severas;  

- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados;  

- Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais;  

- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal 

E 

- Limitações muito severas;  

- Riscos de erosão muito elevados;  

- Não suscetível de utilização agrícola;  

- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal;  

- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação;  
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CLASSES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

- ou não suscetível de qualquer utilização 

F - Solos com severas limitações agrícolas, adaptados a utilizações florestais e vegetação natural. 

Na Figura 5 apresenta-se o enquadramento das áreas em análise para a implementação do Projeto 

nas classes de capacidade de uso do solo. 

 
Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e Extrato das Carta Militares 
de Portugal n.º 363, 364, 377, 390 e 391, escala 1:25 000. 

Figura 5 – Distribuição espacial das classes de capacidade de uso do solo presentes na área em estudo. 

Conforme se pode verificar através da Figura 5 a Linha 1 corredor sul e suas variantes 2 e 3, Linha 3 e 

Linha 4 situam-se maioritariamente em área classificada com classe A – Utilização Agrícola, apenas a 

Linha 1 corredor norte apresenta maior área classificada como F – utilização não agrícola (florestal), e 

o corredor da Linha 2, onde sensivelmente metade encontra-se em classe A e a outra metade em 

classe F. 

No Quadro 4 apresenta-se igualmente a quantificação das classes de capacidade de uso do solo com 

base na Carta de Capacidade de Uso do Solo do Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento 

Agrário (SROA), atual Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA), que 

considera uma classificação mais específica em termos de Subclasse: 

L3 
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 e - erosão e escoamento superficial 

 h - excesso de água 

 s - limitações do solo na zona radicular 

Quadro 4 – Quantificação das Classes de Capacidade de Uso do Solo com base na cartografia do 
SROA/CNROA. 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 – Corredor Norte 

A 5,6 1,3 

Bh+Ch 0,4 0,1 

Bs+A 13,4 3,1 

Ce 3,7 0,8 

Ce+Be 0,3 0,1 

Ce+De 7,2 1,6 

Ch 17,7 4,1 

Ch+Bs 1,1 0,3 

Cs 13,2 3,0 

Cs+Bs 9,7 2,2 

De 18,7 4,3 

De+Ce 10,5 2,4 

De+Ds 13,0 3,0 

De+Ee 2,0 0,5 

Ds 86,4 19,8 

Ds+Ee 38,7 8,9 

Ee 174,9 40,1 

Ee+De 13,0 3,0 

Ee+Ds 7,3 1,7 

 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 – Corredor Sul 

A 13,1 2,4 

A Soc. 1,8 0,3 

A. Soc. 24,0 4,4 

Bh 195,5 35,9 

Bs 23,2 4,3 

Ch 160,1 29,4 

Cs 2,4 0,4 

Cs+Bs 17,8 3,3 

Cs+De 8,7 1,6 

De 6,3 1,2 

De+Ce 3,8 0,7 

De+Ds 3,1 0,6 

Dh 21,3 3,9 

Ds 2,8 0,5 

Ds+Ch 0,4 0,1 

Ds+De 24,0 4,4 

Ds+Ee 26,6 4,9 
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ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ee 10,1 1,8 

 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 – Variante 1 

A 18,9 19,8 

Ce+De 3,9 4,1 

De+Ee 1,5 1,6 

Ds 16,0 16,7 

Ds+Ee 18,1 18,9 

Ee 22,9 23,9 

Ee+Ds 14,4 15,0 

 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 – Variante 2 

A 10,4 12,9 

A. Soc. 0,7 0,8 

Bh 1,3 1,7 

Ch 8,0 10,0 

Cs 11,6 14,4 

De 14,8 18,4 

Ds 0,6 0,7 

Ds+Ee 19,3 23,9 

Ee 14,0 17,3 

 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 1 – Variante 3 

A 7,2 25,3 

Bs 1,5 5,1 

Ce 2,9 10,2 

Cs+Bs 6,5 22,8 

De+Ce 1,9 6,7 

De+Ds 3,4 11,9 

Ds 0,6 2,1 

Ee 4,5 15,8 

 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 2 

A. Soc. 2.4 1.7 

Bh 56.6 39.6 

Cs 0.6 0.4 

Ds 18.2 12.7 

Ds 7 + Dh 3 5.1 3.5 

Ee 3.0 2.1 

Ee 7 + De 3 7.1 5.0 

Ee 8 + De 2 50.1 35.0 
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ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 3 

Bh 13.2 16.5 

Ce 8 + De 2 7.8 9.8 

Cs 2.2 2.7 

De 2.2 2.8 

De 6 + Bs 2 + Ce 2 2.9 3.6 

De 6 + Ee 4 1.0 1.3 

Ds 1.0 1.2 

Ds 6 + De 4 12.6 15.8 

Ds 7 + Dh 3 16.6 20.8 

Ee 17.3 21.6 

Ee 7 + De 3 3.0 3.7 
 
 

ÁREA CAPACIDADE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Linha 4 

A. Soc. 1.0 0.4 

A+Bh 10.0 4.2 

Be 1.3 0.5 

Be+A 0.7 0.3 

Bh 131.1 55.0 

Bs 6.6 2.8 

Bs+Be 6.8 2.9 

Ch 27.7 11.6 

Cs 4.0 1.7 

Cs+Bs 0.1 0.0 

Cs+De 4.3 1.8 

De+Ce 9.8 4.1 

Ds 1.8 0.8 

Ee 2.4 1.0 

Ee+De 30.7 12.9 
 
 
 
 

No que diz respeito à capacidade de uso do solo nos corredores das linhas elétricas verifica-se uma 

maior variabilidade ao longo do trajeto até ao Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo. Nos 

corredores mais próximos da referida subestação, como sejam nas Linhas 2, 4 e Linha 1 - Corredor 

Sul, verifica-se uma maior percentagem, de Classe Bh (subclasse excesso de água). Na Linha 1 – 

corredor norte e sua Variante 1, e Linha 3 há uma maior percentagem da Classe Ee (subclasse erosão 

e escoamento superficial). O corredor da Variante 2 da Linha 1 apresenta uma maior representação da 

Classe Ds + Ee (correspondendo a subclasse s a limitações do solo na zona radicular). Enquanto que 

a Variante 3 da Linha 1 é o único corredor que possui uma maior percentagem de capacidade de uso 

do solo correspondente à classe A (25%). 

2.2.4 Síntese 

Este capítulo evidencia uma maior predominância de existência de solos com melhores condições de 

utilização agrícola no corredor sul da Linha 1 e na Linha 4. 
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Salienta-se, no entanto, que em relação à Linha 4, qualquer outro corredor selecionado ocuparia o 

mesmo tipo de solos, já que o ponto de Ligação se encontra rodeado por esta tipologia. 

2.3 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

2.3.1 Corredores das Linhas Elétricas 

Apresenta-se de seguida uma caraterização da ocupação do solo nos corredores das linhas elétricas 

(Desenho 4 do Anexo 8). Apresenta-se no Quadro 5 a caraterização geral de todos os corredores das 

linhas elétricas, com as respetivas variantes estudadas, para os níveis 1 e 2 da nova Carta de Ocupação 

do Solo, com as classes definidas em 2018. 

Verifica-se que existem dois grupos principais de ocupação do solo nos corredores da linha elétrica, 

nomeadamente zonas florestadas e zonas agrícolas com, respetivamente, 536,9 ha (32,6%) e 681,7 ha 

(41,4%) da ocupação total. Desta última classe, a grande maioria (629,8 ha) corresponde a culturas 

temporárias, que por si só representa quase 38% do total da superfície em estudo. 

Pela análise do Quadro 5, é notório que o terceiro grupo com mais expressão nos corredores das linhas 

elétricas são os territórios artificializados (10,6%), sendo que apenas 0,4% de toda a área corresponde 

a tecido edificado, e na restante área existem zonas de indústria, estradas, ferrovias, pedreiras, entre 

outros equipamentos, que corresponde a um total de 174 ha. 

Quadro 5 – Ocupação do Solo total nos corredores das Linhas Elétricas. 

* - A denominação completa da classe 1.5 é “Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de 
construção”. Neste caso corresponde, na sua totalidade, à classe 1.5.1.2 “Pedreiras”. 

OCUPAÇÃO DO SOLO – NÍVEL 1 OCUPAÇÃO DO SOLO – NÍVEL 2 HA % HA % 

1 Territórios artificializados 

1.1 Tecido edificado 7.2 0.4 

174.4 10.6 

1.2 Indústria, comércio e instalações agrícolas 75.1 4.6 

1.3 Infraestruturas 16.0 1.0 

1.4 Transportes 51.7 3.1 

1.5* Pedreiras 18.8 1.1 

1.6 Equipamentos 5.5 0.3 

2 Agricultura 

2.1 Culturas temporárias 629.8 38.2 

681.7 41.4 2.2 Culturas permanentes 6.5 0.4 

2.3 Áreas agrícolas heterogéneas 45.3 2.8 

3 Pastagens 3.1 Pastagens 124.9 7.6 124.9 7.6 

4 Superfícies agroflorestais 4.1 Superfícies agroflorestais 48.2 2.9 48.2 2.9 

5 Florestas 5.1 Florestas 536.9 32.6 536.9 32.6 

6 Matos 6.1 Matos 77.9 4.7 77.9 4.7 

8 Zonas húmidas 8.1 Zonas húmidas 2.9 0.2 2.9 0.2 

9 Massas de água superficiais 9.1 Massas de água interiores 1.1 0.1 1.1 0.1 

TOTAL 1647.8 100.0 1647.8 100.0 
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Quase todas as classes da ocupação do solo estão presentes, estando apenas ausentes o grupo de 

“espaços descobertos ou com pouca vegetação” (do primeiro nível da COS 2018). Os corredores 
abrangem áreas de matos, zonas húmidas, massas de água, superfícies agroflorestais e pastagens 

com graus diferentes de ocupação. Devido à extensão dos corredores das linhas elétricas, bem como 

à fragmentação do território e ao número de variantes em estudo, decidiu-se apresentar separadamente 

a análise para cada um dos corredores, com as variantes. 

2.3.1.1 Linha 1 – Corredor Norte 

O corredor Norte da Linha 1 ocupa uma área muito considerável (aproximadamente 437 ha), passando 

por uma grande variedade de classes de ocupação do solo, como se pode ver pelo Quadro 6. 

Quadro 6 – Ocupação do Solo da Linha 1 – Corredor Norte. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 0,22 0,05 
1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 0,82 0,19 
1.2.1.1 Indústria 19,22 4,40 
1.2.3.1 Instalações agrícolas 0,75 0,17 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 3,74 0,86 
1.5.1.2 Pedreiras 15,08 3,45 
1.6.1.2 Instalações desportivas 2,66 0,61 
1.6.4.1 Cemitérios 1,50 0,34 
1.6.5.1 Outros equipamentos e Instalações turísticas 0,87 0,20 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 20,21 4,63 
2.2.3.1 Olivais 4,30 0,98 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 24,40 5,59 
2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 1,86 0,43 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 25,51 5,84 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 18,42 4,22 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 3,09 0,71 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 96,23 22,04 
5.1.1.3 Florestas de outros Carvalhos 3,35 0,77 

5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 47,22 10,81 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 1,92 0,44 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 11,47 2,63 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 49,26 11,28 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 52,17 11,95 
6.1.1.1 Matos 32,42 7,42 

TOTAL 436,68 100,0 

Existe uma clara predominância para as zonas florestadas, tanto de Sobreiro (mais de 96 ha), como de 

resinosas (Fotografia 1), ocupando as florestas cerca de 60%. Este corredor inclui ainda uma estação 

de tratamento de águas residuais, e uma extensa área de regadio (Fotografia 2). 
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Fotografia 1 – Exemplos da ocupação do solo no Corredor Norte da Linha 1. 

Fotografia 2 – ETAR e zonas de regadio no Corredor Norte da Linha 1. 

2.3.1.2 Linha 1 – Corredor Sul 

O corredor Sul da linha 1 é o que se aproxima mais do rio Tejo, o que condiciona a sua ocupação do 

solo, como se pode ver no Quadro 7. A área ocupada por arrozais é muito significativa, com mais de 

um terço de toda a área, sendo este corredor o que abrange uma maior superfície, com quase 550 ha. 
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Quadro 7 – Ocupação do Solo da Linha 1 – Corredor Sul. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 0,72 0,13 
1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 0,61 0,11 
1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 1,68 0,31 
1.2.1.1 Indústria 42,52 7,80 
1.2.3.1 Instalações agrícolas 1,50 0,27 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 7,05 1,29 
1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados 40,56 7,44 
1.5.1.2 Pedreiras 0,25 0,05 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 149,37 27,40 
2.1.1.2 Arrozais 192,13 35,24 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 10,13 1,86 
2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 2,49 0,46 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 6,51 1,19 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 15,63 2,87 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 26,65 4,89 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 3,27 0,60 

5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 10,44 1,92 
Florestas de Eucalipto (corte raso) 21,51 3,95 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 5,34 0,98 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 3,25 0,60 
6.1.1.1 Matos 3,59 0,66 

TOTAL 545,22 100,0 

Além dos arrozais, são as culturas temporárias de sequeiro e regadio (aproximadamente 150 ha) que 

predominam neste corredor (Fotografia 3). Como o corredor acompanha a linha de comboio, cerca de 

40 ha do corredor da linha elétrica é coincidente com a rede ferroviária e espaços associados. 

Fotografia 3 – Exemplos da ocupação do solo no Corredor Sul da Linha 1. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 8 – ESTUDO PRELIMINAR DE CORREDORES 

ANEXO 1 (22/45) 

RS_EIA_CF_Cerca_Anexo08_Linhas-R1  

22 

2.3.1.3 Linha 1 – Variante 1 

A primeira variante da Linha 1 é dominada por áreas florestais, com as florestas de Sobreiro, de 

Pinheiro-bravo, de Pinheiro-manso e de Eucalipto a ocuparem mais de 65% deste corredor (Quadro 8). 

As zonas artificializadas são maioritariamente ocupadas por indústria (cerca de 5 ha). 

Quadro 8 – Ocupação do Solo da Linha 1 – Variante 1. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.2.1.1 Indústria 5,05 5,27 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 10,41 10,87 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 3,83 3,99 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 1,98 2,06 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 25,88 27,01 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 0,90 0,94 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 20,95 21,86 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 15,00 15,65 
6.1.1.1 Matos 11,83 12,35 

TOTAL 95,83 100,0 

Verificou-se que alguns exemplares de Sobreiros presentes nesta variante apresentam uma enorme 

dimensão, sendo na sua maioria de produção de cortiça (Fotografia 4). No entanto, à semelhança dos 

outros corredores, a área apresenta uma grande variedade de ocupações, com zonas de matos, de 

pastagens, industriais ou culturas temporárias de sequeiro e regadio (Fotografia 4). 

Fotografia 4 – Exemplos da ocupação do solo na Variante 1 da Linha 1. 

2.3.1.4 Linha 1 – Variante 2 

Pela análise ao Quadro 9, que apresenta a ocupação do solo para a segunda variante à Linha 1, 

verifica-se que mais de 70% da área (com cerca de 80 ha) apresenta florestas com Sobreiros e zonas 

de matos. Estes tipos de ocupação estão ilustrados na Fotografia 5. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 8 – ESTUDO PRELIMINAR DE CORREDORES 

ANEXO 1 (23/45) 

RS_EIA_CF_Cerca_Anexo08_Linhas-R1  

23 

Quadro 9 – Ocupação do Solo da Linha 1 – Variante 2. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 1,41 1,75 
1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 0,94 1,17 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 2,34 2,90 
1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados 1,34 1,66 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 14,46 17,91 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 2,80 3,47 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 30,10 37,28 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 0,14 0,17 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 0,58 0,72 
6.1.1.1 Matos 26,62 32,98 

TOTAL 80,73 100,0 

  

  

Fotografia 5 – Exemplos da ocupação do solo na Variante 2 da Linha 1. 

2.3.1.5 Linha 1 – Variante 3 

A mais pequena variante à Linha 1 (com cerca de 28 ha) apresenta uma ocupação equitativamente 

separada entre florestas de Sobreiro, pastagens e culturas temporárias de sequeiro e regadio 

(Quadro 10). 

Quadro 10 – Ocupação do Solo da Linha 1 – Variante 3. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.2.1.1 Indústria 3,37 11,91 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 6,06 21,42 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 7,30 25,80 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 6,08 21,51 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 2,65 9,38 
6.1.1.1 Matos 2,82 9,97 

TOTAL 28,28 100,0 
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A Fotografia 6 ilustra o tipo de ocupação deste pequeno corredor, com alguns exemplares de Sobreiros 

e zonas de pastagens. 

Fotografia 6 – Exemplos da ocupação do solo na Variante 3 da Linha 1. 

2.3.1.6 Linha 2 

Esta linha a 60 kV ocupa uma área considerável (143 ha) (Quadro 11). O corredor onde ela se 

encontrará inserida apresenta, de uma forma geral, dois grupos, divididos pela autoestrada A1. Assim, 

a poente da A1 encontra-se uma área dominada por culturas temporárias de sequeiro e regadio, vinhas, 

pastagens e uma nova plantação de Sobreiros (Fotografia 7). 

Quadro 11 – Ocupação do Solo da Linha L2. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.2.3.1 Instalações agrícolas 1,37 0,96 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 2,45 1,71 
1.5.1.2 Pedreiras 1,30 0,91 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 50,59 35,39 
2.2.1.1 Vinhas 2,21 1,55 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 4,54 3,17 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 8,21 5,74 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 7,33 5,13 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 14,29 9,99 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 10,06 7,04 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 8,76 6,13 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 6,35 4,44 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 24,52 17,15 
6.1.1.1 Matos 0,58 0,41 
9.1.2.5 Charcas 0,41 0,29 

TOTAL 142,97 100,0 

Do lado nascente a esta rodovia são as florestas de Sobreiro que predominam, existindo alguns 

exemplares de grande dimensão. 
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Fotografia 7 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L2. 

De referir que o corredor atravessa um pequeno agrupamento de instalações agrícolas na parte 

setentrional (Fotografia 8), e que perto deste local, a Linha L2 atravessa uma zona de montado de 

Sobreiro, que corresponde a uma zona denominada por Sistema Agroflorestal (SAF) de Sobreiro. 

Fotografia 8 – Exemplos de instalações agrícolas na Linha L2. 

2.3.1.7 Linha 3 

O corredor da Linha L3 ocupa uma área inferior a 80 ha. Pela análise do Quadro 12, verifica-se que 

mais de um 1/3 do corredor se encontra ocupado por culturas temporárias (cerca de 17,69 ha). No 

entanto, a área é dominada por florestas de Eucalipto, Pinheiro manso e Superfícies agroflorestais de 

Sobreiro, tendo o conjunto de florestas quase 44 ha, isto é, mais de 55% da área total da Linha L3. 
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Quadro 12 – Ocupação do Solo da Linha L3. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.5.1.2 Pedreiras 0,16 0,21 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 17,69 22,16 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 0,27 0,33 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 17,60 22,04 
4.1.1.1 SAF de Sobreiro 9,17 11,49 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 27,32 34,23 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 7,62 9,54 

TOTAL 79,84 100,0 

A Fotografia 9 ilustra dois exemplos da ocupação do solo da Linha L3. 

Fotografia 9 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L3. 

2.3.1.8 Linha 4 

A Linha L4 é a única a 400 kV e o seu corredor apresenta uma área total de 238 ha (Quadro 13). Mais 

de 56% da área encontra-se ocupada por arrozais ou outras culturas temporárias de sequeiro e regadio 

(Fotografia 10). Note-se que qualquer outro corredor ocuparia área idêntica de arrozais ou outras 

culturas de sequeiro, já que a subestação está rodeada por este tipo de ocupação. 
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Quadro 13 – Ocupação do Solo da Linha L4. 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
ÁREA 

HA % 
1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 0,82 0,35 
1.2.1.1 Indústria 1,33 0,56 
1.3.1.2 Infraestruturas de produção de energia não renovável 2,49 1,04 
1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 0,39 0,16 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 7,29 3,06 
1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados 0,04 0,02 
1.5.1.2 Pedreiras 2,00 0,84 
1.6.4.1 Cemitérios 0,51 0,21 
2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 133,58 56,07 
2.1.1.2 Arrozais 35,30 14,82 
2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 3,66 1,54 
3.1.2.1 Pastagens espontâneas 17,04 7,15 
5.1.1.1 Florestas de Sobreiro 6,89 2,89 
5.1.1.5 Florestas de Eucalipto 10,54 4,42 
5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 1,98 0,83 
5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo 0,54 0,23 
5.1.2.2 Florestas de Pinheiro-manso 10,29 4,32 
8.1.1.1 Pauis 2,86 1,20 
9.1.1.2 Cursos de água modificados ou artificializados 0,68 0,29 

TOTAL 238,23 100,0 

Esta zona atravessa duas redes viárias importantes, nomeadamente a autoestrada A10 e a estrada 

EN3, não tendo os restantes territórios artificializados uma grande expressão (cerca de 3,2% do total). 

De referir ainda que o corredor da Linha L4 apresenta cerca de 35 ha de arrozais e mais 17 ha de 

paisagens espontâneas, ocupando as florestas de Eucalipto de Pinheiro-manso um valor equivalente 

(cada um com cerca de 10 ha). 

Fotografia 10 – Exemplos da ocupação do solo na Linha L4. 
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2.3.2 Síntese 

O corredor sul da Linha 1 ocupa maioritariamente terreno agrícolas, enquanto que a sua alternativa de 

corredor norte, ocupa maioritariamente áreas florestais. Salienta-se igualmente, que no corredor sul 

existe cerca do dobro de edificação industrial comparativamente ao corredor norte. 

Também no corredor da Linha 4 é bastante notório o predomínio de Culturas temporárias de sequeiro 

e regadio (56% do total do corredor), contudo, qualquer outro corredor encontraria ocupação do mesmo 

tipo. Enquanto que na Linha 2 e Linha 3 predominam as áreas florestais, que representam cerca de 

45% e 44% do seu corredor, respetivamente. 

Relativamente a manchas florestais com estatuto de proteção, salienta-se o facto de que é o corredor 

norte da linha 1 que apresenta uma maior percentagem entre todos os corredores em estudo de zonas 

com sobreiros, correspondendo mesmo a áreas com uma abrangência no corredor que obrigam 

necessariamente à sobrepassagem da linha elétrica. Comparativamente à alternativa do corredor sul, 

o corredor norte da Linha 1 apresenta mais cerca de 44 ha de área de sobreiros. Contudo, considera-

se que se trata de um tipo de área florestal com caraterísticas que permite a localização de apoios entre 

as árvores, sem obrigar necessariamente ao seu abate, considerando-se por isso ainda assim viável 

esse corredor. 

2.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.4.1 Instrumentos de Âmbito Municipal 

2.4.1.1 Plano Diretor Municipal da Azambuja 

Apresenta-se de seguida no Quadro 14 relativamente aos corredores das Linhas Elétricas as classes 

de ordenamento que constam na Carta de Ordenamento do PDM de Azambuja (Desenho 14 do Anexo 

8) e as condicionantes que constam na respetiva Carta de Condicionantes (Desenho 15 do Anexo 8). 

Quadro 14 – Classes de espaço do PDM da Azambuja intercetadas pelos Corredores das Linhas 
Elétricas. 

CORREDORES DAS 
LINHAS ELÉTRICAS CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO 

ÁREA 
(HA) 

Linha 1 - Corredor Norte Ordenamento  

Espaço industrial existente 2,9 

Espaço industrial proposto 11,6 

Espaços agrícolas integrados na RAN 69,4 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 52,5 

Espaços de indústria extrativa (Areeiro) 19,9 

Espaços florestais 259,3 

Espaços urbanizáveis 3,8 
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CORREDORES DAS 
LINHAS ELÉTRICAS 

CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA 
(HA) 

Espaços urbanos 0,4 

Espaços verdes 18,2 

Condicionantes 

Mata Nacional das Virtudes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede Viária - Nacional 

Rede Viária - Municipal 

Rede de Águas – Condutas 

Rede de Águas – Reservatórios 

Areeiro 

Agropecuário Valinho, S.A: (RERAE) 

Linha de Alta Tensão 

Linha 1 - Corredor Sul 

Ordenamento 

Espaço industrial existente 7,8 

Espaço industrial proposto 11,0 

Espaços agrícolas integrados na RAN 380,8 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 16,5 

Espaços florestais 74,2 

Espaços urbanizáveis 2,0 

Espaços urbanos 5,0 

Espaços verdes 3,0 

Espaços canais – Rede Ferroviária 41,9 

Espaços canais – Rede Ferroviária - Atravessamentos 
Desnivelados 

Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede de Água - Condutas 

Linha de Alta Tensão 

Rede Ferroviária  

Rede Viária - Nacional 

Rede Viária - Municipal 

Linha 1 - Variante 1 

Ordenamento 

Espaço industrial existente 0,3 

Espaços agrícolas integrados na RAN 20,9 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 2,5 

Espaços florestais 72,2 

Condicionantes 

Mata Nacional das Virtudes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede Viária - Nacional 
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CORREDORES DAS 
LINHAS ELÉTRICAS 

CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA 
(HA) 

Rede Viária - Municipal 

Linha 1 - Variante 2 

Ordenamento 

Espaços agrícolas integrados na RAN 32,3 

Espaços agrícolas não integrados na RAN 19,6 

Espaços florestais 24,64 

Espaços de indústria extrativa (Areeiro) 0,86 

Espaços canais – Rede ferroviária 3,3 

Condicionantes 

Rede de Água - Condutas 

Areeiro 

Rede Viária – Nacional 

Rede Viária – Municipal 

Rede Ferroviária 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Linha 1 - Variante 3 

Ordenamento 

Espaços verdes 11,4 

Espaço industrial existente 0,9 

Espaço industrial proposto 1,4 

Espaços agrícolas integrados na RAN 2,5 

Espaços florestais 12,2 

Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Rede Viária – Nacional 

Rede Viária - Municipal 

Avipronto Produtos Alimentares, S.A. (RERAE) 

Linha 2 

Ordenamento 

Espaços agrícolas integrados na RAN 42.2 

Espaços florestais 65.4 

Espaços canais – Rede fundamental (IP1/AE1) 2.5 

Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Rede fundamental (IP1/AE1) 

Rede Viária - Municipal 

1.ª Zona de Servidão da FAP 

2.ª Zona de Servidão da FAP 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Linha de Alta Tensão 

Domínio Público Hídrico- Linhas de Águas Principais 

Linha 4 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 56,4 

Espaços florestais 49,8 

Condicionantes 

Linha de Alta Tensão 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 8 – ESTUDO PRELIMINAR DE CORREDORES 

ANEXO 1 (31/45) 

RS_EIA_CF_Cerca_Anexo08_Linhas-R1  

31 

CORREDORES DAS 
LINHAS ELÉTRICAS 

CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO ÁREA 
(HA) 

Zonas Ameaçadas Pelas Cheias 

Rede Viária – Nacional 

Rede Viária – Municipal 

Rede de Água – Condutas 

Domínio Público Hídrico- Linhas de Águas Principais 

1.ª Zona de Servidão da FAP 

2.4.1.2 Plano Diretor Municipal de Alenquer 

Apresenta-se de seguida no Quadro 15 relativamente aos corredores das Linhas Elétricas as classes 

de ordenamento que constam na Carta de Ordenamento do PDM de Alenquer (Desenho 14 do Anexo 

8) e as condicionantes que constam na respetiva Carta de Condicionantes (Desenho 15 do Anexo 8). 

Quadro 15 – Classes de espaço do PDM de Alenquer intercetadas pelos Corredores das Linhas Elétricas. 

CORREDORES DAS  
LINHAS ELÉTRICAS CARTAS DO PDM CLASSES DE ESPAÇO 

ÁREA 
(HA) 

Linha 2 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 24.2 

Espaços florestais - Montado de Sobro 8.8 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Base Aérea da Ota: Limite da 1ª Zona de Proteção 

Linha 3 

Ordenamento 

Espaços agrícolas integrados na RAN 18,4 

Espaços agroflorestais 0,9 

Espaços de indústrias extrativas (existentes) 7,3 

Espaços florestais 21,6 

Espaços florestais - Montado de sobro 31,5 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Montado de Sobro 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Base Aérea da Ota: Limite da 1ª Zona de Proteção 

Espaços de Indústria Extrativas (Existentes) 

Linha 4 

Ordenamento 
Espaços agrícolas integrados na RAN 130,8 

Grandes Infraestruturas e Grandes 
equipamentos (Central termoelétrica) 1,1 

Condicionantes  

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Zonas ameaçadas pelas Cheias 

Rede Viária 
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2.4.1.3 Síntese 

O atravessamento das classes de espaço, em ambos os concelhos, correspondem maioritariamente a 

Espaços Agrícolas Integrados na RAN, sendo claramente o corredor sul da Linha 1 o que apresenta 

maior área na referida categoria de classe de espaços. Já no que diz respeito a Espaços Florestais é 

no corredor norte da Linha 1 que se encontra uma maior concentração dos mesmos. 

Relativamente a Espaços Urbanos e Urbanizáveis, destaca-se a ausência de território desta categoria 

na generalidade dos corredores, assim como de equipamentos, ainda que a percentagem existente no 

corredor sul e norte da Linha 1, incluindo Espaços Industriais, seja bastante reduzida. 

Da análise do Regulamento dos PDM de Alenquer e Azambuja, verifica-se que ambos são omissos 

relativamente à especificidade da instalação de linhas elétricas, pelo que para a instalação das linhas 

elétricas, deverá ser instaurado o devido processo junto das respetivas Câmaras Municipais, de modo 

a que o mesmo seja analisado por técnicos da Divisão de Urbanismo com competência atribuída na 

gestão do procedimento em processo de obras particulares, e sujeita a deliberação por parte do 

executivo municipal. 

2.4.2 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

 Reserva Ecológica Nacional 

O Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, 

de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de 

julho, e 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

De acordo com o seu regime legal, a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 

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

são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação 

do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos 

de áreas. 

Apenas o concelho de Alenquer (RCM n.º 66/96; Aviso n.º 522/2019 e Aviso n.º 13333/2019) dispõe de 

carta de REN com delimitação das respetivas categorias. 
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Apresenta-se de seguida a correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei 

n.º 93/90, de 19 de março, com as categorias das áreas integradas na REN criadas pelo Decreto-Lei 

n.º 166/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto (RJREN): 

Decreto-Lei n.º 93/90 Decreto-Lei n.º 166/2008 

Cabeceiras de Linhas de Água Áreas estratégicas de infiltração e de proteção recarga de aquíferos 

Áreas de Máxima Infiltração Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias Zonas ameaçadas pelas cheias  

Áreas com Risco de Erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos Cursos de Água Cursos de águas e respetivos leitos e margens 

Praticamente todo o corredor sul da Linha Elétrica L1 encontra-se classificado como REN, enquanto 

que no corredor norte só o troço inicial é que está totalmente em REN e a restante área do corredor 

encontra-se apenas pontualmente com áreas de REN. O corredor da Linha Elétrica L4 está igualmente 

praticamente todo classificado como REN, enquanto que na L2 cerca da metade norte do corredor está 

em REN, e no corredor da L3 apenas as áreas em torno das duas linhas de água atravessadas pelo 

corredor correspondem a Áreas de Máxima Infiltração e Zonas Ameaçadas pelas Cheias, classificação 

igual ao caso da L2 e L4 (Desenho 16 do Anexo 8). 

Os usos e ações associados à construção e exploração de Linhas Elétricas são autorizados nas 

tipologias da REN identificadas no concelho de Alenquer. Apesar de no concelho da Azambuja não 

serem conhecidas as tipologias de REN presentes, não foram identificadas zonas com caraterísticas 

enquadráveis em Áreas de Instabilidade de Vertentes e que correspondam a escarpas e respetivas 

zonas de proteção associadas, que são a tipologia da REN onde é interdita a implantação de apoios 

de Linhas Elétricas, razão pela qual a REN existente nos corredores das Linhas Elétricas em análise 

não constituem impedimento à concretização do projeto. 

 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) engloba o conjunto das áreas que, em termos agroclimáticos, 

geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, sendo 

cartografada à escala 1/25 000 e publicada em Portaria no Diário da República. 

Constituem objetivos da RAN (Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março na sua atual redação 

data pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro): 

a) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento 
da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 
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d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 
uma sustentabilidade de recursos ás gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 
das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 
da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo”. 

De acordo com o Artigo 21.º do referido diploma legal, são interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 

Segundo o Artigo 22.º do referido diploma legal, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras 

e solos classificados como de menor aptidão. 

Praticamente todo o corredor sul da Linha Elétrica L1 encontra-se classificado como RAN, enquanto 

que o corredor norte se encontra apenas pontualmente com áreas de RAN. Quanto ao corredor da 

Linha Elétrica L2 cerca da metade norte do corredor está em RAN, e no corredor da L3 apenas as áreas 

em torno das duas linhas de água atravessadas pelo corredor correspondem a RAN (Desenho 17 do 

Anexo 8). 

Relativamente ao corredor da Linha Elétrica 4 a 400 kV, que se encontra quase totalmente classificado 

como RAN, esclarece-se que toda a região envolvente da subestação onde se localiza o ponto de 

entrega à rede elétrica recetora está classificada como RAN, pelo que neste caso não existem no 

território alternativas que permitam evitar a colocação de apoios em RAN (Desenho 17 do Anexo 8). 

 Regime Florestal 

Nas zonas de desenvolvimento dos corredores das Linhas Elétricas não existem perímetros florestais, 

nem Zonas de Intervenção Florestal. 

Contudo o corredor norte da Linha Elétrica L1 e sua Variante 1 atravessam a Mata Nacional das 

Virtudes (Figura 6), que se encontra sob gestão direta do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas. “As denominadas Matas Nacionais são constituídas por património fundiário pertencente ao 

domínio privado do Estado, sujeitas ao Regime Florestal Total por força dos Decretos dos anos de 1901 

e 1903” (ICNF, 2012). 

A Mata Nacional das Virtudes (MNVT), com 233 hectares, está arborizada em 205 hectares, tendo 

como espécie principal o pinheiro-manso em associação com o pinheiro-bravo (que ocupam 69% da 
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área da Mata), seguidos do sobreiro e do eucalipto, ambos ocupando 28% da área da Mata (ICNF, 

2012). 

A MNVT, propriedade do Estado, foi outrora conhecida por Pinhal do Rei e foi uma das primeiras matas 

a ser semeada pelo Rei D. Dinis. Até ao ano de 1824 a MNVT pertencia à Montaria-Mor do Reino, 

tendo então grande importância pois a sua existência estava associada aos cursos de água navegáveis 

(ICNF, 2012). 

No parecer emitido pelo ICNF, a entidade refere que preferencialmente o traçado selecionado deve ser 

o que utiliza a faixa de respeito do adutor de Castelo de Bode, não se opondo, no entanto a qualquer 

um dos traçados 

Havia intenção que a linha elétrica acompanhasse a faixa desarborizada do Adutor de Castelo de Bode 

existente no corredor norte da Linha Elétrica 1 e parcialmente inserido dentro do perímetro da Mata 

Nacional das Virtudes. No entanto a EPAL emitiu um parecer desfavorável a esta solução, uma vez 

que a faixa de respeito ao longo do adutor serve para manobra de máquinas e abertura de poços de 

acesso para reparação de roturas de grande dimensão, que normalmente colocam em causa o 

abastecimento de água, não podendo existir condicionalismos de nenhuma espécie a essas 

intervenções. 

Também a instalação de uma linha elétrica de 60 kV irá por si gerar campos eletromagnéticos ao longo 

de todo o seu desenvolvimento em paralelo ao Adutor em apreço, desconhecendo a EPAL qual o 

eventual impacto destes nos componentes metálicos das referidas condutas, nomeadamente no que 

respeita ao acelerar do seu processo de corrosão e indução de correntes parasitas nos adutores, assim 

como nos equipamentos de segurança. 

Face ao exposto, foi abandonada a alternativa do troço inicial da Linha Elétrica L1 desenvolver-se 

imediatamente a partir do corredor norte da L1, e constituiu-se como única opção a Variante 1 do 

corredor norte da L1. 
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Figura 6 – Enquadramento do projeto na Mata Nacional das Virtudes. 

 Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Em termos de condicionantes foi analisado igualmente a existência de pontos de água da rede do Plano 

Municipal Contra Incêndios Florestais dos municípios abrangidos pela área de projeto, uma vez que os 

pontos de água aéreos e mistos, colocam restrições em termos de distâncias de aproximação dos 

meios aéreos a estruturas que se desenvolvem em altura, como é o caso das linhas elétricas. Apenas 

foi identificado no corredor da linha elétrica 2 um ponto de água misto, não existindo igualmente fora 

dos corredores, mas ainda assim nas proximidades, nenhum outro ponto de água. 

 Captações de água 

Uma vez que as captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público apresentam 

perímetros de proteção com diferentes níveis de restrição, foram identificadas as captações existentes 

ao longo dos corredores e envolvente. 
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Figura 7 – Localização das captações de água subterrânea com perímetros de proteção. 

Na Figura seguinte apresenta-se a informação sobre perímetros de Captações Subterrâneas Publicas 

em análise, de acordo com o parecer rececionado da APA. 
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Figura 8 – Localização captações de água subterrâneas e respetivos perímetros de proteção que se 

encontram em análise. 

Não existe dentro dos corredores em análise nenhum perímetro de captação imediato, sobre o qual 

esteja interdita qualquer intervenção. 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Este regime estabelece que o corte 

ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, introduz 

o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes 

ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe por 25 anos a 

afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou fortemente 

depreciados por intervenção ilegal. 

Salienta-se o facto de que a análise efetuada relativamente às manchas florestais existentes de 

sobreiros permite concluir que será possível a implantação de apoios nessas zonas sem necessidade 

de se proceder ao abate de sobreiros. 



CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ANEXO 8 – ESTUDO PRELIMINAR DE CORREDORES 

ANEXO 1 (39/45) 

RS_EIA_CF_Cerca_Anexo08_Linhas-R1  

39 

 Turismo 

Foi igualmente consultado a informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal relativamente a 

Empreendimentos Turísticos e alojamentos locais que se apresentam na Figura 9. Conforme se pode 

verificar através da referida Figura 9, os corredores das Linhas Elétricas não se sobrepõem com estes 

empreendimentos. 

  
Figura 9 – Localização dos empreendimentos Turísticos aprovados pelo Turismo de Portugal na região 

do Projeto. 

 Áreas Sensíveis 

De acordo com o Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, entendem-se por “Áreas Sensíveis”: 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 

selvagens, e n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 
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- Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidos nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Os corredores das linhas elétricas não estão inseridos numa área sensível com estatuto de proteção e 

conservação da natureza. 

   
Figura 10 – Áreas Sensíveis na região do Projeto. 

As áreas protegidas mais próximas localizam-se a cerca de 10 km das áreas em análise, 

nomeadamente a Paisagem Protegida Regional “Serra de Montejunto” e a Zona Especial de 
Conservação “Serra de Montejunto”, a noroeste da L3. A cerca de 5 km, mas no sentido meridional, 

estão delimitadas 2 áreas protegidas, que partilham grosseiramente o limite, nomeadamente a Zona 

Especial de Conservação “Estuário do Tejo” e a Zona de Proteção Especial “Estuário do Tejo” 
(PTZPE0010). Mais a sul, ainda existe a Reserva Natural com o mesmo nome, distando mais de 14 km 

das áreas em análise. 

No que respeita a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na área de estudo não existem ocorrências 

classificadas ou em vias de classificação. 

Central Fotovoltaica da Cerca 
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2.4.3 Síntese 

Salienta-se o facto de que foi efetuado igualmente o levantamento de servidões militares, aeronáuticas, 

radioelétricas, ligações hertzianas, rede elétrica, rede rodoviária e ferroviária, gasodutos, marcos 

geodésicos e Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico que a conceção do 

projeto de linhas elétricas tem de ter em consideração para definição de localização de apoios e 

garantia de distâncias de segurança do RSLEAT. 

De toda a análise efetuada é a Reserva Agrícola Nacional que sobressai como sendo o fator no contexto 

desta tipologia de projeto de Linhas Elétricas que mais fortemente distingue a situação de referência 

em termos comparativos entre os vários corredores em análise. 

Conforme se pode verificar através do Desenho 17 do Anexo 8, o corredor sul da L1 está praticamente 

todo em RAN, e como existe alternativa pelo corredor norte, sem que a quase totalidade dos apoios 

estejam localizados em RAN, o corredor sul da Linha Elétrica L1 foi abandonado.  

No caso do traçado da linha elétrica L4 praticamente todos os apoios terão de se localizar em áreas 

classificadas com RAN. Tendo em consideração a o local de chegada no Posto de Corte e 

Seccionamento do Ribatejo, conclui-se que entre a Central e o Posto de Corte, existe um vale agrícola 

com uma dimensão considerável classificado na totalidade como RAN, e que fora dessa área se 

encontram aglomerados urbanos onde seria muito difícil, senão impossível, conseguir passar uma linha 

elétrica de 400 kV (muito alta tensão), cumprindo todas as distâncias regulamentares, nomeadamente 

o afastamento a habitações, conforme se pode observar na Figura 11. 
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Figura 11  – Localização das áreas de RAN delimitadas a encarnado e o corredor da L4. 

Dentro do vale agrícola mencionado, assumiu-se como orientação de projeto a colocação dos apoios 

das linhas elétricas o mais próximo possível de acessos existente, e nas extremas das propriedades, 

tentando afetar ao mínimo as parcelas agrícolas, incluídas em áreas da RAN e respeitando a distância 

às linhas elétricas que atualmente atravessam esse Vale, assim como as restantes condicionantes 

identificadas (linhas de água, estradas, etc.). 

A área ocupada pelos apoios, é pouco significativa quando comparada com a área total de RAN do 

concelho e na área de estudo. Constata-se que está em causa a utilização de uma área de RAN 

diminuta, num município que apresenta extensas manchas de área de RAN. 

Conclui-se assim, que não existem alternativas para o desenvolvimento da L4 fora de áreas 

classificadas como RAN. Através da Figura 11 é bem visível os constrangimentos existentes em torno 

das áreas de RAN, tanto a zona industrial situada no concelho da Azambuja a Este, como a povoação 

do Carregado a Oeste, impossibilitam contornar as áreas de RAN, sem resultar numa aproximação 

indesejável a vários tipos de edificação. 
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2.5 PATRIMÓNIO 

Com a finalidade de identificar e salvaguardar ocorrências com interesse cultural Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnográfico foram realizados trabalhos de prospeção arqueológica ao longo dos 

corredores de estudo das linhas elétricas. As metodologias aplicadas encontram-se no Anexo 3 do 

Relatório do EIA. 

Na fase inicial dos trabalhos foi realizada a prospeção dirigida em corredores com uma largura de 

400 metros centrados no eixo da linha, correspondentes a: Linha 1 – Corredor Norte; Linha 1 – Corredor 

Sul com Variantes 1, 2 e 3; Linha 2; Linha 3; e Linha 4. 

A caracterização da situação atual do fator património cultural, imóvel, abrangeu a área do Projeto, 

considerada como área de incidência (AI) direta e indireta acrescida de uma zona envolvente de 

enquadramento (ZE), de modo a evidenciar o potencial arqueológico e arquitetónico da zona, tomada 

até pelo menos 1 km de distância da envolvente externa do Projeto, e apoiou-se exclusivamente em 

pesquisa documental. 

Essa pesquisa visou a elaboração de um inventário de ocorrências, georeferenciáveis, 

correspondentes achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica, elegíveis independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, Planos 

Diretores Municipais (PDM), bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC - Endovélico) e do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), cartografia geológica (CGP) e militar (CMP), páginas web 

diversas, destacando-se as páginas oficiais de municípios e freguesias. 

Previamente efetuou-se a identificação de locais com potencial arqueológico e arquitetónico tendo por 

base a cartografia militar e a fotografia aérea disponível no Google Earth. 

Apenas posteriormente à fase inicial de pesquisa documental, foram efetuados os trabalhos de campo 

que decorreram em janeiro de 2020, e consistiram na prospeção sistemática dos corredores das linhas 

elétricas com 400 m de largura. Nos trabalhos de prospeção foram também alvo de reconhecimento as 

ocorrências previamente identificadas na pesquisa documental localizadas na AI do Projeto. 

Os resultados da pesquisa documental e do trabalho de campo encontram-se listados no Quadro 76 

do relatório do EIA, documentados no Desenho 18 (Anexo 9) em extrato da CMP à escala 1:25 000 e 

caracterizadas com maior detalhe no Anexo 3 do Relatório do EIA. Assim como se remete toda a análise 

patrimonial para o capítulo 6.12 do Relatório do EIA. 
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2.5.1 Síntese 

Da análise patrimonial efetuada conclui-se que esta componente não condiciona nenhum corredor das 

linhas elétricas em particular. 

3 CONCLUSÕES 

1) L1 60 kV Quinta da Cerca – Vila Nova da Rainha 

a) Corredor Norte: 

Vantagens: Diminuição considerável da afetação de áreas de RAN, integração em ambiente 

industrial com menor impacte paisagístico, assim como um traçado mais curto. Sem condicionantes 

de origem geológica, reduzidas áreas de elevada aptidão agrícola, percentagem baixa de classes 

de espaço urbano e urbanizáveis, e ausência de ocorrências com elevado interesse patrimonial. 

Desvantagens: Afetação de área na Mata Nacional das Virtudes, entretanto, minimizada pela 

aproximação da linha a um acesso existente, com redução da área de afetação acordada com o 

ICNF. 

b) Corredor Sul: 

Vantagens: Não afetação da Mata Nacional das Virtudes. Sem condicionantes de origem geológica, 

percentagem baixa de classes de espaço urbano e urbanizáveis, e ausência de ocorrências com 

elevado interesse patrimonial. 

Desvantagens: Corredor praticamente todo em RAN, e impossibilidade de aproximar muito a linha 

das extremas dos terrenos devido à faixa de proteção à linha de comboios e por ser uma zona 

muito plana não é possível vãos muito grandes, o que implicaria instalação de apoios em zonas 

afastadas das extremas dos terrenos e/ou de acessos existentes.  

Havendo alternativa ao uso da RAN, considerou-se abandonar o corredor com maior extensão em 

RAN. 

2) L2 60 kV Paul da Ota – Vila Nova da Rainha 

Corredor: Menor percurso entre as duas subestações, privilegiando o atravessamento da 

autoestrada A1 perpendicularmente. Sem condicionantes de origem geológica, ausência de 

classes de espaço urbano e urbanizáveis, assim como também não foram identificadas ocorrências 

com elevado interesse patrimonial. 

Desenvolvimentos dentro do corredor: compatibilização com áreas de cultivo (RAN e outras), 

compatibilização com outro projeto fotovoltaico em fase de licenciamento. 
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3) L3 30 kV Bemposta – Paul da Ota 

Corredor: Procurou-se o menor percurso possível, mantendo o afastamento necessário face às 

servidões/restrições da Base Aérea n.º 2. Sem condicionantes de origem geológica, ausência tanto 

de edificações habitacionais, como de ocorrências com elevado interesse patrimonial. 

Desenvolvimentos dentro do corredor: Minimização de afetação da RAN. 

4) L4 400 kV Vila Nova da Rainha – Posto de Corte e Seccionamento do Ribatejo 

Corredor: Afastamento dos núcleos urbanos (V. N. Rainha). Não foram identificadas ocorrências 

de elevado interesse patrimonial, nem condicionantes de natureza geológica. 

Desenvolvimentos dentro do corredor: Compatibilização com áreas de cultivo (RAN e outras).  

 

Da análise preliminar efetuada conclui-se que em termos de seleção de alternativas dos corredores 

das linhas elétricas, foi abandonado o corredor sul da Linha Elétrica L1 devido à existência de uma 

extensa área de RAN, que obrigaria a que a quase totalidade dos apoios neste corredor se localizassem 

em RAN, quando se verifica que existe alternativa. Esta decisão implica a adoção como solução final 

do corredor norte da Linha Elétrica L1, sendo que neste caso devido à existência do Adutor de Castelo 

de Bode da EPAL, o seu troço inicial desenvolve-se necessariamente através da sua Variante 1. 

Refere-se ainda apenas, que ao ser adotado na sua totalidade o corredor norte da L1, também 

consequentemente são abandonadas as restantes Variantes 2 e 3 da Linha Elétrica L1. 
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ANEXO 9 

PAISAGEM 
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ANEXO 10 

DESENHOS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DAS SUBESTAÇÕES
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ANEXO 11 

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
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ANEXO 12 

LISTAGEM DE SOBREIROS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 





Listagem de sobreiros que colidem com o Projeto

ÁREA DA 

CENTRAL
ID PAP (cm) DAP (cm) COPA (m) ALTURA (m)

CLASSIFICAÇÃO (de acordo com DL n.º 11/97, de 14 de 

janeiro)  

IDADE 

(J  - JOVEM/V - 

VELHO)

Coord_X (m) Coord_Y (m)

C1 1 94 30 7 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60577,2 -61932,2

C1 2 83 26 5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60577,6 -61937,6

C1 4 106 34 10 9,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60128,8 -61571,2

C1 5 104 33 6,5 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60138,3 -61624,6

C1 6 96 31 7,5 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60133,4 -61668,7

C1 7 95 30 7 9 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60134,0 -61686,1

C1 9 119 38 10 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60035,4 -61809,7

C1 10 118 38 8 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60026,8 -61817,8

C1 11 143 46 11 9,5 PAP superior a 130 V -60009,4 -61832,7

C1 12 130 41 6 5,5 PAP superior a 130 V -59992,9 -61838,1

C1 13 110 35 8 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60028,9 -61765,4

C1 14 115 37 12,5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59963,8 -61780,7

C1 15 82 26 8 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59976,6 -61735,2

C1 16 100 32 6,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59957,3 -61701,3

C1 17 109 35 6 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60016,1 -61689,0

C1 18 93 30 8 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60042,5 -61654,6

C1 19 102 32 8,5 10 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60068,1 -61675,4

C1 20 81 26 8 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60036,1 -61631,5

C1 21 85 27 7,5 5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60043,3 -61621,0

C1 22 96 31 8 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60060,9 -61626,5

C1 23 84 27 4,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59778,6 -61686,1

C1 24 124 39 7,5 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59854,5 -61620,2

C1 25 93 30 7 9,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59865,2 -61604,3

C1 26 161 51 8 9,5 PAP superior a 130 V -59904,6 -61545,3

C1 27 95 30 6,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59897,6 -61531,4

C1 28 140 45 9 7,5 PAP superior a 130 V -59903,4 -61513,8

C1 29 101 32 7 9 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59955,8 -61558,2

C1 30 116 37 7,5 9 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60105,4 -61428,9

C1 31 93 30 7 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59951,3 -61317,7

C1 32 259 82 16 8 PAP superior a 130 V -59787,9 -61440,3

C1 33 99 32 5,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59740,4 -61450,8

C1 34 90 29 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59885,2 -61491,4

C1 35 105 33 7,5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59874,0 -61489,7

C1 36 156 50 6,5 6 PAP superior a 130 V -59870,5 -61496,2

C1 37 81 26 7 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59839,2 -61507,5

C1 38 100 32 8 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59772,7 -61519,1

C1 39 135 43 6,5 8,5 PAP superior a 130 V -59630,0 -61628,1

C1 40 192 61 11 12,5 PAP superior a 130 V -59607,0 -61685,6
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C1 41 216 69 14 12 PAP superior a 130 V -59620,8 -61700,3

C1 42 99 32 6 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59632,8 -61732,0

C1 43 118 38 7 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59678,7 -61710,6

C1 44 175 56 8 7,5 PAP superior a 130 V -59601,1 -61763,3

C1 45 102 32 9 10,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59706,6 -61759,4

C1 46 103 33 6,5 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59739,1 -61714,7

C1 47 108 34 7 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59707,0 -61706,4

C1 48 115 37 5,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59719,7 -61686,4

C1 49 99 32 6 9 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59712,8 -61666,0

C1 50 90 29 7,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59747,4 -61793,9

C1 51 76 24 5,5 6 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59776,5 -61786,7

C1 52 101 32 6 11 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59776,4 -61783,4

C1 53 107 34 6,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59810,7 -61818,9

C1 54 136 43 8,5 5 PAP superior a 130 V -59804,7 -61841,8

C1 55 73 23 6 7 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59830,2 -61794,7

C1 56 119 38 8 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59807,9 -61770,2

C1 57 100 32 7 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59787,4 -61760,4

C1 58 104 33 7,5 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59785,0 -61762,1

C1 59 92 29 8 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59728,6 -61819,6

C1 60 125 40 9 10 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59837,3 -61866,4

C1 61 90 29 8 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59801,9 -61891,9

C1 62 190 60 10,5 11 PAP superior a 130 V -59783,0 -61945,8

C1 65 148 47 4 7 PAP superior a 130 V -59705,9 -61997,5

C1 66 164 52 4,5 9,5 PAP superior a 130 V -59708,8 -61988,4

C1 67 63 20 3 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59670,2 -62017,3

C1 68 75 24 3,5 5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59650,4 -61990,3

C1 69 81 26 4 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59633,5 -62027,0

C1 70 76 24 4,5 6,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59627,2 -62007,6

C1 71 77 25 4,5 6,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59613,1 -61942,4

C1 72 72 23 4,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59816,2 -62185,2

C1 73 105 33 7 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59781,8 -62128,8

C1 74 89 28 4 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59776,4 -62128,1

C1 75 137 44 9,5 7,5 PAP superior a 130 V -59795,8 -62123,7

C1 76 97 31 6,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59795,1 -62104,9

C1 77 129 41 5,5 12 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59813,8 -62105,3

C1 78 84 27 6 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59809,8 -62085,2

C1 79 121 39 11 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59801,5 -62077,9

C1 80 105 33 5,5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59803,3 -62068,2

C1 81 103 33 5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59787,2 -62052,5

C1 82 69 22 5,5 6 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59807,6 -62055,0
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C1 83 70 22 3,5 7 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59809,3 -62018,4

C1 84 85 27 4 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59809,3 -62018,4

C1 85 131 42 10,5 9 PAP superior a 130 V -59795,5 -62000,7

C1 86 67 21 4,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59791,3 -61993,9

C1 87 95 30 6,5 10 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59837,1 -62104,4

C1 88 77 25 4,5 5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59851,5 -62110,8

C1 89 100 32 6 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59856,5 -62107,9

C1 90 91 29 6 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59865,6 -62100,9

C1 92 97 31 6 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59873,4 -62145,5

C1 93 101 32 6 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59890,3 -62050,6

C1 94 165 53 4,5 9 PAP superior a 130 V -59947,6 -62309,6

C1 95 98 31 6,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59971,4 -62261,0

C1 96 134 43 6 6,5 PAP superior a 130 V -59966,3 -62260,5

C1 97 85 27 3 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59991,6 -62239,8

C1 98 84 27 8,5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59868,8 -61953,6

C1 99 74 24 6 6,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59895,5 -61979,3

C1 101 80 25 6,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59917,8 -61921,0

C1 102 111 35 7,5 5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59918,1 -61929,0

C1 103 103 33 5,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59927,8 -61957,6

C1 104 145 46 6 7 PAP superior a 130 V -59950,9 -61948,1

C1 105 129 41 4,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59949,4 -61962,5

C1 106 97 31 4 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59971,3 -61929,6

C1 107 82 26 3,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59822,5 -61921,0

C1 108 125 40 8 10 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59915,7 -61866,2

C1 109 153 49 12 8 PAP superior a 130 V -59949,1 -61885,4

C1 110 129 41 5 10 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60528,7 -62416,0

C1 111 92 29 6 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60514,7 -62440,8

C1 112 56 18 2,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60395,9 -62692,7

C1 113 62 20 2,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60383,1 -62698,7

C1 114 28 9 1,5 4 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -60403,5 -62677,2

C1 115 122 39 6,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60372,1 -62572,2

C1 116 81 26 2,5 5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60368,0 -62587,6

C1 117 75 24 3 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60354,0 -62591,5

C1 118 69 22 3 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60282,5 -63071,6

C1 119 146 46 5 7 PAP superior a 130 V -60294,6 -63067,1

C1 120 94 30 4,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60287,7 -63054,6

C1 121 110 35 4 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60331,0 -63070,7

C1 122 101 32 4,5 3,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60315,0 -63151,3

C1 123 92 29 7 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60230,7 -63307,4

C1 124 79 25 5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60256,1 -63307,5
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C1 125 76 24 6,5 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60263,9 -63299,2

C1 126 112 36 5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60257,5 -63253,9

C1 127 142 45 7,5 6 PAP superior a 130 V -60288,3 -63291,2

C1 128 83 26 6,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60270,7 -63317,5

C1 129 72 23 6 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60282,2 -63318,9

C1 130 55 18 4 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60288,5 -63319,3

C1 131 56 18 3 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60288,6 -63331,4

C1 132 91 29 6,5 5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60311,3 -63317,2

C1 133 78 25 4,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60327,8 -63306,3

C1 134 82 26 4,5 5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60339,6 -63301,1

C1 135 122 39 9 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60347,6 -63300,1

C1 136 135 43 9 7,5 PAP superior a 130 V -60349,7 -63298,5

C1 137 66 21 1,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60347,3 -63334,7

C1 138 57 18 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60338,9 -63276,5

C1 139 54 17 2 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60363,7 -63280,8

C1 140 64 20 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60365,2 -63267,3

C1 141 106 34 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60358,5 -63258,9

C1 142 121 39 7 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60209,1 -63021,2

C1 143 76 24 5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60190,4 -63007,5

C1 144 30 10 1,5 3 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -60195,0 -62908,2

C1 145 74 24 4,5 6,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60164,0 -62932,5

C1 146 63 20 3,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60164,8 -62942,6

C1 147 109 35 7 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60071,6 -62939,9

C1 148 115 37 3,5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60091,2 -62973,4

C1 149 112 36 4 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60108,7 -62988,4

C1 150 67 21 6,5 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60104,1 -62993,7

C1 151 87 28 5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60126,3 -63008,0

C1 152 57 18 3,5 6 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60153,0 -63074,4

C1 153 65 21 3 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60114,7 -63096,9

C1 154 66 21 3,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -60127,5 -63111,0

C1 155 118 38 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -60006,1 -62873,7

C1 156 136 43 4,5 7,5 PAP superior a 130 V -59985,1 -62872,1

C1 157 138 44 5,5 8 PAP superior a 130 V -59893,1 -62977,6

C1 158 82 26 4,5 3,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59864,1 -63009,5

C1 159 65 21 3 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59963,5 -63043,9

C1 160 52 17 2,5 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59963,9 -63055,2

C1 161 105 33 8 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59952,7 -63070,0

C1 162 77 25 3,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59835,2 -63108,7

C1 163 76 24 4,5 6 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59792,8 -63207,4

C1 164 108 34 7 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59788,9 -63201,6
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C1 165 86 27 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59801,0 -63166,1

C1 166 119 38 5,5 8 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59143,0 -63034,1

C1 167 120 38 6 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59074,2 -63117,5

C1 168 137 44 8 7,5 PAP superior a 130 V -59026,3 -63113,3

C1 169 134 43 5,5 6 PAP superior a 130 V -59035,7 -63101,0

C1 170 103 33 2,5 3 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59011,2 -63120,5

C1 171 96 31 4,5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59007,6 -63054,7

C1 172 125 40 6 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59055,3 -63268,4

C1 174 61 19 3 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59079,0 -63321,5

C1 175 59 19 2,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59078,4 -63326,2

C1 176 139 44 4,5 4,5 PAP superior a 130 V -59098,4 -63328,3

C1 177 64 20 1,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59043,9 -63347,4

C1 178 95 30 3 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59047,9 -63351,4

C1 179 82 26 2,5 2,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59038,0 -63364,4

C1 180 99 32 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59049,2 -63385,8

C1 181 100 32 4 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59006,0 -63344,7

C1 182 61 19 2 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59008,4 -63357,1

C1 183 90 29 6,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59155,3 -63099,0

C1 184 89 28 4 3,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59084,7 -62948,0

C1 185 54 17 2,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59076,0 -62951,1

C1 186 90 29 5,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59077,3 -62959,2

C1 187 92 29 5,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59067,7 -62969,6

C1 188 101 32 6 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59054,9 -62946,1

C1 189 95 30 6,5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59118,3 -62888,2

C1 190 178 57 12 7 PAP superior a 130 V -59155,3 -62858,9

C1 191 86 27 7,5 3,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59115,2 -62841,3

C1 192 81 26 4 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59200,7 -62827,4

C1 193 96 31 5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59193,9 -62868,5

C1 194 122 39 4 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59201,3 -62897,6

C1 195 52 17 2,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59196,2 -62916,0

C1 196 105 33 5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59203,3 -62931,0

C1 197 76 24 2,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59201,6 -62949,5

C1 201 84 27 4 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59479,4 -62732,4

C1 202 68 22 3 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59478,1 -62733,4

C1 203 85 27 6 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59485,1 -62736,1

C1 204 89 28 3,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59471,2 -62725,8

C1 205 67 21 4 7 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59466,3 -62731,5

C1 206 60 19 4,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59461,7 -62727,9

C1 207 137 44 5,5 9 PAP superior a 130 V -59701,4 -62490,9

C1 208 91 29 6,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59662,2 -62469,1
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C1 209 134 43 6 8 PAP superior a 130 V -59655,5 -62469,6

C1 210 105 33 4,5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59661,4 -62462,5

C1 211 80 25 4,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59726,0 -62420,2

C1 212 105 33 5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59802,3 -62589,3

C1 213 84 27 4,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59675,7 -62585,4

C1 214 87 28 3,5 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59688,6 -62591,0

C1 215 94 30 3 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59737,5 -62618,1

C1 216 86 27 5,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59504,4 -62607,4

C1 217 146 46 4 4,5 PAP superior a 130 V -59445,2 -62586,9

C1 218 92 29 3,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59458,9 -62590,3

C1 219 154 49 5 6,5 PAP superior a 130 V -59350,6 -62755,0

C1 221 87 28 2,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59480,7 -62582,1

C1 222 70 22 3,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59478,7 -62568,5

C1 223 72 23 3 7 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59481,9 -62572,5

C1 224 69 22 1,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59478,8 -62542,5

C1 225 35 11 2 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59481,4 -62534,6

C1 226 45 14 1,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59480,2 -62526,1

C1 227 65 21 2,5 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59472,1 -62475,8

C1 228 132 42 3,5 6,5 PAP superior a 130 V -59520,6 -62469,0

C1 229 71 23 3 6 PAP superior a 130 V -59537,6 -62458,4

C1 230 79 25 2,5 4,5 PAP superior a 130 V -59574,5 -62451,3

C1 231 63 20 5,5 4,5 PAP superior a 130 V -59542,9 -62372,9

C1 232 49 16 4 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59598,6 -62390,3

C1 233 49 16 5 4,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59629,7 -62423,2

C1 234 109 35 5,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59628,1 -62426,5

C1 235 69 22 4,5 6,5 PAP superior a 130 V -59488,9 -62183,1

C1 236 155 49 9,5 10 PAP superior a 130 V -59518,8 -62153,7

C1 237 81 26 8 8,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59426,9 -62160,1

C1 238 70 22 5,5 5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59340,2 -62245,3

C1 239 61 19 4,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59412,7 -62018,7

C1 240 76 24 3,5 7 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59437,4 -62051,4

C1 241 133 42 6,5 7,5 PAP superior a 130 V -59497,6 -62059,9

C1 242 95 30 5,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59432,2 -62344,2

C1 243 82 26 5 6 PAP superior a 130 V -59405,1 -62344,1

C1 244 83 26 4,5 7 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59391,2 -62350,8

C1 245 90 29 5,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59358,4 -62425,9

C1 246 62 20 4,5 5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -59541,6 -62560,1

C1 247 82 26 4 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59555,0 -62573,8

C1 248 95 30 4,5 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59572,7 -62572,2

C1 250 124 39 5 9,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -59624,3 -62519,4
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C2 1 62 20 4 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71254,8 -64211,5

C2 2 42 13 2,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71259,1 -64217,8

C2 3 47 15 2,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71265,1 -64222,8

C2 4 56 18 2 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71230,0 -64198,1

C2 5 38 12 1,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71388,4 -63641,4

C2 6 39 12 1 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71387,6 -63639,0

C2 7 33 11 1 1,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71386,5 -63634,4

C2 8 44 14 2 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71382,6 -63627,1

C2 9 61 19 3 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71382,8 -63622,3

C2 10 133 42 4,5 5 PAP superior a 130 V -71403,4 -63617,0

C2 11 79 25 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71406,2 -63616,5

C2 12 94 30 7 6,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71458,9 -63600,2

C2 13 42 13 2 1,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71369,9 -63541,8

C2 14 50 16 7,5 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71419,2 -63625,4

C2 15 36 11 1,5 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71471,3 -63717,3

C2 16 51 16 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -70602,1 -65009,4

C2 17 75 24 2,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -70604,4 -65041,8

C2 18 55 18 2 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -70620,8 -65042,3

C2 19 110 35 8 9 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71137,4 -65245,6

C2 20 55 18 2,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71144,4 -65236,4

C2 21 45 14 3 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71145,0 -65234,3

C2 22 46 15 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71158,9 -65232,0

C2 23 67 21 2,5 3,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71160,0 -65234,9

C2 24 87 28 2,5 3 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71180,1 -65231,9

C2 25 91 29 3,5 3,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71190,1 -65254,0

C2 26 73 23 3 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71188,2 -65279,9

C2 27 120 38 9,5 7,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71171,7 -65272,8

C2 28 60 19 1,5 2,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71175,1 -65283,2

C2 29 91 29 4,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71173,9 -65291,5

C2 30 54 17 1,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71108,2 -65351,3

C2 31 173 55 8 6 PAP superior a 130 V -71106,9 -65147,5

C2 32 133 42 4 5,5 PAP superior a 130 V -71100,0 -65146,4

C2 33 246 78 13 11 PAP superior a 130 V -71135,2 -65113,6

C2 34 89 28 3 2,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71139,2 -65102,5



ÁREA DA 

CENTRAL
ID PAP (cm) DAP (cm) COPA (m) ALTURA (m)

CLASSIFICAÇÃO (de acordo com DL n.º 11/97, de 14 de 

janeiro)  

IDADE 

(J  - JOVEM/V - 

VELHO)

Coord_X (m) Coord_Y (m)

C2 35 85 27 3 2,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71134,7 -65102,6

C2 36 80 25 2,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -71134,3 -65066,1

C2 37 36 11 1,5 2 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71185,3 -65002,6

C2 38 50 16 2,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -71207,8 -64966,8

ÁREA DA 

CENTRAL
ID PAP (cm) DAP (cm) COPA (m) ALTURA (m)

CLASSIFICAÇÃO (de acordo com DL n.º 11/97, de 14 de 

janeiro)  

IDADE (J  - 

JOVEM/V - 

VELHO)

Coord_X (m) Coord_Y (m)

C3 1 183 58 12 8,5 PAP superior a 130 V -72758,9 -66796,5

C3 2 66 21 2,5 4 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -72591,1 -67146,8

C3 3 77 25 3 5,5 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -72575,8 -67124,9

C3 4 50 16 3,5 3 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -72570,0 -67150,8

C3 5 71 23 2,5 6 PAP superior a 30 cm e PAP inferior a 79 cm V -72583,8 -67154,2

C3 6 134 43 11 5,5 PAP superior a 130 V -72536,7 -67249,0

C3 7 81 26 3,5 4,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -72541,7 -67254,1

C3 8 120 38 6 5,5 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -72511,4 -67296,5

C3 9 102 32 5,5 6 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -72508,5 -67299,4

C3 10 84 27 3,5 4 PAP superior a 80 cm e PAP inferior a 129 cm V -72489,3 -67321,7

C3 11 27 9 1,5 2,6 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -72473,1 -67196,8

C3 12 27 9 1,5 2,6 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -72476,6 -67196,6

C3 13 27 9 1,5 2,6 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -72494,0 -67172,9

C3 14 27 9 1,5 2,6 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -72498,1 -67185,8

C3 15 27 9 1,5 2,6 Altura superior 1 m e PAP inferior a 30 cm J -72516,5 -67177,0

NOTA:

Todos os sobreiros foram levantados em campo. No tratamento da informação em gabinete verificou-se que em algumas situações os sobreiros levantados 

estava localizados fora das áreas de implantação do projeto ou se encontravam duplicados, pelo que a numeração que se apresenta na listagem acima, não é 

sequencial.
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