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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

das “Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2)”, em fase de projeto de 

execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a empresa Iberdrola 

Renewables Portugal, S.A., enquanto promotor do projeto de “Centrais Solares Fotovoltaicas de 

Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2)”, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma 

do Licenciamento Único Ambiental (PL20200828001189). 

Este procedimento de AIA teve início a 24 de setembro de 2020, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto das centrais solares encontra-se tipificado no Anexo II, “n.º 3 alínea a) - “Instalações industriais 

destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não incluídos no anexo I).  

 Embora o projeto se encontre abaixo do limiar de sujeição obrigatória a procedimento de AIA, procedeu-

se à sua análise à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. Atendendo 

a que existe um projeto já aprovado, na envolvente direta das duas centrais e que a soma das potências 

instaladas ultrapassava o referido limiar, deliberou-se no sentido da sua sujeição a procedimento e AIA.  

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S057203-202010-

DAIA_DAP, de 07/10/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR Algarve), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional 

de Saúde do Algarve (ARS Algarve) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, do Instituto Superior 

de Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA/DAP - Dr.ª Margarida Grossinho e Dr. Nuno Sequeira 

 APA/DCOM –Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Algarve – Arqt. Pais. Fernando Macedo     

 DGPC – Doutor João Marques 

 LNEG – Dr.ª  Susana Machado 

 DGEG - Eng. José Couto / Eng.ª Ana Isabel Costa 

 CCDR Algarve – Arqt.ª Pais. Conceição Calado 

 ARS Algarve - Dr.ª Nélia Guerreiro e Dr.ª Alexandra Monteiro 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama 

 APA/DGAR - Eng.ª Maria João Leite 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 
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Foi ainda nomeado, para integrar a CA, o Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA) da APA, para 
apreciação do fator alterações climáticas. No entanto, face aos impactes ambientais perspetivados, 
considerou esse Departamento não se justificar a sua integração da CA, tendo, no entanto, emitido 
parecer. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela empresa YME, Gestão, Ambiente e Engenharia, 

Lda.  

O Estudo de Impacte ambiental entregue, datado de agosto de 2020 compreendia os seguintes volumes: 

 Volume I - Resumo Não Técnico 

 Volume II Relatório Síntese (inclui Anexos 1 a 8) 

  Volume III – Plano de Acompanhamento Ambiental 

Juntamente com o EIA foi também entregue o projeto que corresponde ao Anexo 8 ao Relatório Síntese. 

Na sequência do pedido de elementos adicionais foi entregue um aditamento, datado de dezembro de 

2020: 

 Volume IV – Adenda (inclui Anexo 4 – Peças Desenhadas) 

Para efeitos de consulta Pública foi solicitada a apresentação de um EIA e RNT consolidados, datados de 

janeiro de 2021. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto aos 

projetos em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião de apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação, no dia 

2 de novembro. 

 Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, relativos aos seguintes 

capítulos e aspetos do EIA: Descrição do Projeto; Fatores Ambientais (Geologia, Geomorfologia e 

Recursos Minerais, Ambiente Sonoro, Clima e Alterações Climáticas, Património Cultural, 

Paisagem, Socioeconomia, Recursos Hídricos e Saúde Humana). Foi ainda solicitada a 

reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi submetida na Plataforma SILiAmb a 31 

de dezembro de 2020. 

 Após análise da documentação apresentada foi emitida a Conformidade do EIA a 19 de janeiro de 

2021. Foram ainda solicitados elementos complementares para os fatores Paisagem e Saúde 

Humana. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de janeiro 

a 9 de março de 2021. 

 No quadro das restrições associadas à situação de pandemia, não foi possível realizar a visita 

presencial ao local do projeto, prevista para o dia 11 de março, tendo o proponente preparado 

uma visita virtual constituída por diversos vídeos e fotografias. 

 Solicitação de pronúncia a entidades externas: Municípios de Albufeira, Instituto de Conservação 

da Natureza e das Florestas, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, EDP Distribuição 

(E-Redes) e Direção-Geral de Energia e Geologia. 
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 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

 A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 

projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento, antecedentes e justificação do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. 

Análise específica do EIA, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas 7. Resultados da 

consulta pública, 8. Conclusão, 9. Condições, elementos a apresentar, medidas de minimização, 

medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ENQUADRAMENTO, ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

No seguimento do procedimento concorrencial, sob a forma de leilão eletrónico, para a produção de 

energia de fonte solar fotovoltaica, lançado por despacho da Secretaria de Estado da Energia, com o n.º 

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

alínea c), do n.º 1 do art.º 5.º-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual redação, foram 

atribuídos à Iberdrola Renewables Portugal, S.A. respetivamente, 10 MVA e 20 MVA) para ligação à 

Subestação da EDP Distribuição de Montechoro, tendo sido emitidos os respetivos títulos de reserva de 

capacidade de receção de energia na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 

O Projeto em avaliação para o desenvolvimento dos Projetos de duas Centrais Fotovoltaicas que se 

enquadram no lote n.º 1 e n.º 2 do referido leilão, abrange também a respetiva Linha Elétrica, a 15kV/60kV, 

que permite a ligação das Centrais Fotovoltaicas ao Sistema Elétrico de Serviço Público (SESP) na 

Subestação acima referida. 

Os projetos das duas centrais contribuem para os objetivos da Política Energética Nacional 

consubstanciada na Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) e detalhada no Plano Nacional de Ação 

para a Eficiência Energética (PNAEE) e no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAEE). 

As centrais solares em avaliação, enquanto fontes de energia alternativa a centrais termoelétricas 

concorrem para o cumprimento das metas estabelecidas de diversificação das fontes de energia primária 

e de redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

3.2. ANTECEDENTES 

Central Fotovoltaica Paderne II 
No local projetado para a Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I, existia um projeto anterior com a 
designação de Central Fotovoltaica de Paderne II, e tendo como proponente a empresa Génese Natural, 
Lda., que foi submetido, em 2018, a verificação da aplicabilidade do regime jurídico de AIA, tendo-se 
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concluiu pela ausência de necessidade de sujeição ao mesmo. No entanto, nos termos do quadro legal 
então em vigor o projeto encontrava-se sujeito a Avaliação de Incidências Ambientais 

De acordo com o Estudo de Incidências Ambientais “o projeto da Central Fotovoltaica de Paderne II 

terá uma potência instalada de 9,24 MWp, envolve a instalação de 33.616 painéis solares fotovoltaicos 

num terreno com cerca de 16,0 ha. A ligação à RESP será feita através de uma linha aérea com uma 

extensão de cerca de 5 km, entre o Posto de Seccionamento da central fotovoltaica e a Subestação da EDP 

Distribuição localizada em Tunes. A central terá vedações envolventes das áreas onde serão instalados os 

painéis fotovoltaicos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 1: Localização da Central Fotovoltaica Paderne II 
(Fonte: RNT do Estudo de Incidências Ambientais, janeiro de 2018) 

Para este projeto foi emitida Decisão favorável Condicionada a 11 de janeiro de 2019 (Título Único 

Ambiental TUA20190111000010). 

 

Central Fotovoltaica de Paderne 3 

A Central Fotovoltaica de Paderne 3, projeto localizado na área da atual a central de Montechoro II, tendo 

como proponente a empresa Insidetheory, Lda., foi submetida, em maio de 2019, a verificação de 

aplicabilidade do regime jurídico de AIA. A decisão, emitida a 26 de junho de 2019, considerou não se 

encontrar o Projeto sujeito a AIA mas, estando integralmente localizado em REN, o projeto poderia estar 

sujeito a Avaliação de Incidências Ambientais. 

De acordo com o documento Estudo de Apreciação Prévia (Anexo IV do Decreto-Lei n.º 152-B/2017), o 

projeto teria uma potência instalada de 14,00 MWp, envolvia a “…instalação de 42.640 painéis solares 

fotovoltaicos num terreno com cerca de 16,6 ha. A ligação à RESP seria feita em média tensão, através de 

uma linha aérea com uma extensão de cerca de 660 m entre a subestação da central fotovoltaica e um 

posto de corte a 60kV situado debaixo da linha LN60 6264 Tunes (REN)-Vilamoura, da RESP, a 60 kV 

localizado a nordeste da central fotovoltaica.  

A central fotovoltaica será ainda equipada com uma subestação de elevação 15kV-60kV que ocupará uma 

área, não impermeabilizada, não superior a 2.500 m2 (50 m x 50 m) que incluirá um posto de comando, 
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que será instalado num contentor pré-fabricado, de um piso, com 150 m2 de área de implantação. A 

subestação incluirá o posto de seccionamento da central fotovoltaica. A área total abrangida pelo projeto 

da Central Fotovoltaica de Paderne 3, incluindo as áreas onde serão implantados os painéis fotovoltaicos 

e a área onde será implantada a subestação, é de 16,6 ha. A central terá vedações envolventes das áreas 

onde serão instalados os painéis fotovoltaicos, com um perímetro total de 3.020 m, a construir.” 

 

 

Figura n.º 2: Localização da Central Fotovoltaica Paderne 3 
(Fonte: Estudo de Apreciação Prévia (Anexo IV do Decreto-Lei nº 152-B/2017), maio 2019) 

 

Em 2020, foi solicitada pronúncia da APA, ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, sobre a 

aplicabilidade do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao projeto da Central Solar 

Fotovoltaica Montechoro I. Atendendo a que projeto não atinge o limiar, previsto para a sujeição 

obrigatória a AIA (50 MW) procedeu-se à sua análise com o objetivo de determinar se o mesmo era 

suscetível de provocar impactes significativos no ambiente.  

Foram identificados na envolvente direta do projeto vários projetos suscetíveis de contribuírem para a 

existência de impactes cumulativos significativos: pedreiras (Escarpão), três linhas elétricas aéreas e a A22 

(Via do Infante) e os seguintes projetos previstos: a Central Fotovoltaica de Paderne, já autorizada 

(potência instalada de 16,55 MW) e a Central Fotovoltaica de Montechoro II (potência instalada de 24,96 

MW). O conjunto destas três centrais (Paderne, Montechoro I e Montechoro II) totaliza uma potência 

instalada de 53,08 MW, valor superior ao limiar definido para esta tipologia de projeto (50 MW). 
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Figura n.º 3 – 3 Centrais, A22 e Pedreiras da Quinta do Escarpão 

Fonte: EIA Anexos, Desenho CF-L0102-EA-002 V4 

 

Em resultado da análise efetuada, considerou-se ser o projeto suscetível de provocar impactes negativos 

significativos no ambiente, o que motivou a sua submissão a avaliação de impacte ambiental. 

Em março de 2021 foi requerida a emissão de parecer sobre a instalação de uma estação meteorológica 

temporária, com o objetivo de recolha de dados reais de um conjunto de parâmetros relevantes, que 

influenciam a produção energética da central fotovoltaica, durante um período de tempo de, pelo menos, 

um ano, para otimização do potencial de aproveitamento solar e localiza-se na área abrangida pelos limites 

do projeto da Central Fotovoltaica de Montechoro II, sita na Quinta do Escarpão, freguesia de Paderne, 

concelho de Albufeira. 

A estação meteorológica, temporária e amovível, tem uma área de 36 m2, com uma pequena fundação 

quadrada, em betão, com um volume total de 0,36m3. A mesma integra-se em áreas incluídas na Reserva 

Ecológica Nacional (REN). 

Após análise da intenção a CCDR Algarve considerou, a 4 de abril de 2021, nada obstar à concretização da 

estação meteorológica temporária em referência, devendo, contudo, demonstrar objetivamente, os 

trabalhos que envolvem o respetivo desmantelamento, sistematizando a implementação e o controlo de 

ações que minimizem, ou mesmo anulem, eventuais impactes negativos causados. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA, no Aditamento 
ao mesmo e restante informação disponibilizada. 

 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se no concelho de Albufeira, distrito de Faro. 
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As duas centrais solares localizam-se na freguesia de Paderne e as linhas elétricas que efetuam a ligação 

entre as centrais e a subestação da EDP – Distribuição de Montechoro atravessam as freguesias de 

Paderne, Ferreiras e Albufeira e Olhos de Água. 

 

Figura n.º 4: Localização do projeto (Fonte: RNT, Jan. 2021) 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto visa a instalação de dois novos centros electroprodutores Central Solar Fotovoltaica (CSF) de 
Montechoro I e Central Solar Fotovoltaica (CSF) de Montechoro II cuja produção se destina à injeção de 
energia na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 
 

Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I 

A Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I terá uma área de 14,3 ha, e uma potência de pico instalada 

de 11,57 MWp e uma potência de ligação à rede de 10 MVA. Será constituída por 26.912 painéis 

fotovoltaicos, com uma potência unitária de 430 Wp. Cada um dos painéis fotovoltaicos tem uma área de 

2167 x 998 mm (2,16 m2 de área) e uma espessura de 40 mm. A área total de painéis fotovoltaicos a instalar 

será de 58.202 m2. 

Os painéis fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas metálicas de suporte, fixas (mesas). As mesas 

são fixadas a perfis metálicos, cravados diretamente no solo, ou a parafusos metálicos de fundação, 

aparafusados ao solo por meios mecânicos, em ambos os casos até uma profundidade de cerca de 1,20 

mm, não sendo necessário efetuar fundação em betão. 

As mesas serão implantadas em fiadas paralelas com um afastamento de 8,5 m (pitch) e um espaçamento 

entre fiadas de cerca de 2,30 m no sentido Norte-Sul. Dado que os painéis são instalados com inclinação 

em relação à horizontal a área, em planta, efetivamente ocupada pela instalação de painéis fotovoltaicos 

é de 55.353 m2 (5,5 ha). 
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Os módulos de painéis fotovoltaicos são ligados, através da rede de cabos de baixa tensão, a blocos 
inversores, estando prevista a colocação de 8 destas estruturas de 1.500 kW, em 4 Centros de 
Transformação. Estes centros estão equipados com um transformador de 3.000 kVA e ocupando cada um, 
uma área de cerca de 126 m2. 
 
A central fotovoltaica será equipada com um Posto de Seccionamento ao qual será ligada a linha de média 
a construir. Este posto consiste num pré-fabricado ondes serão instalados equipamentos de corte, 
comando, proteção e medida. 
 
A interligação da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) será 
efetuada através de uma nova linha aérea de média tensão (15 kV), a construir entre o posto de 
seccionamento da central fotovoltaica de Montechoro I e a subestação, existente, de Montechoro, da EDP 
Distribuição, onde será feita a interligação à RESP, com uma extensão de cerca de 4.497 m. O troço inicial 
da linha, entre o posto de seccionamento e o apoio n.º 1, será efetuado em linha subterrânea com 50 m 
de comprimento. No vão entre os apoios 4 e 5 efetua-se a travessia sobre a A22. A partir do apoio n.º 6, 
esta linha aproveita o trajeto inicialmente previsto para a linha de interligação da Central de Montechoro 
II, passando os apoios a suportar ambas as linhas até à entrada na subestação de Montechoro. 
  
Serão executados apenas acessos internos em tout-venant uma vez que o local é servido por um caminho 
existente, que faz a ligação da Estrada de Paderne (N 395) e da povoação de Cerro do Ouro, às pedreiras 
existentes na Quinta do Escarpão. 
 
Está ainda prevista a instalação de estações meteorológicas, no perímetro vedado, com os equipamentos 

necessários à monitorização dos parâmetros meteorológicos relevantes para a produção, 
designadamente: anemómetro, cata-vento, termohigrómetro, piranómetros, albedómetro e 
pluviómetro.  

 
A área da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I será vedada no seu perímetro exterior, cerca de 
2.455 m, através de uma vedação de proteção com 1,80 m de altura, revestida a rede metálica e fixa a 
postes metálicos dispostos de 3 em 3 metros. Será vigiada por um circuito de videovigilância. 
 
 

Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II 

Esta central, com uma área de 27,3 ha, contempla uma potência de pico instalada de 24,96 MWp e uma 

potência de ligação à rede 20 MVA. Será constituída por 62.400 painéis fotovoltaicos, com uma potência 

unitária de 400 Wp. Cada um dos painéis fotovoltaicos tem uma área de 2015 x 996 mm (2,00 m2 de área) 

e uma espessura de 40 mm. A área total de painéis fotovoltaicos a instalar será de 125.233 m2. 

Os painéis fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas metálicas de suporte, fixas (mesas). As mesas 

são fixadas a perfis metálicos, cravados diretamente no solo, ou a parafusos metálicos de fundação, 

aparafusados ao solo por meios mecânicos, em ambos os casos até uma profundidade de cerca de 1,20m, 

não sendo necessário efetuar fundação em betão. 

As mesas serão implantadas em fiadas paralelas com um afastamento de 8,5 m (pitch) e um espaçamento 

entre fiadas de cerca de 2,30 m no sentido Norte-Sul. Dado que os painéis são instalados com inclinação 

em relação à horizontal a área, em planta, efetivamente ocupada pela instalação de painéis fotovoltaicos 

é de 119.103 m2 (11,9 ha). 

Os módulos de painéis fotovoltaicos são ligados, através da rede de cabos de baixa tensão, a blocos 
inversores, estando prevista a colocação de 16 destas estruturas, de 1.500 kW, em 8 Centros de 
Transformação. Estes centros estão equipados com um transformador de 3.000 kVA e ocupando cada um, 
uma área de cerca de 126 m2. 
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A central compreende ainda uma subestação de elevação de 20,0 MVA (30kV-60kV) à qual será ligada à 
linha de interligação à RESP. Esta subestação ocupará uma área de 1.500 m2 e será equipada com um posto 
de comando, de 1 piso, instalado em contentor pré-fabricado, com uma área coberta de 150 m2. No seu 
interior serão instalados equipamentos de corte, comando, proteção e medida. 
 
A interligação da Central Fotovoltaica de Montechoro II à RESP será efetuada através de uma nova linha 
aérea, a 60 kV, a construir entre a subestação da central fotovoltaica de Montechoro II e a subestação, 
existente, de Montechoro, da EDP Distribuição, com uma extensão total de cerca de 4.115 m. Esta linha 
partilha os apoios com a linha da central Montechoro I, a partir do seu 5.º apoio. O traçado da linha 
atravessa maioritariamente campos agrícolas (alfarrobeiras, amendoeiras. oliveiras), zonas de matos ou 
incultos, aproximando-se de algumas edificações. No vão existente entre os apoios 13/14 e 14/15 são 
sobrepassadas a da Linha de Caminho-de-ferro e a EN 125. Os apoios apresentam alturas diferentes 
oscilando entre os 20 e os 30 m. 
 
O local onde será implantada a Central é servido pela rede de acessos interna da Quinta do Escarpão. Por 
razões de segurança (acesso para combate a incêndios) e para acesso público, pelas equipas da EDP, à 
subestação da CSF Montechoro II, será construído um novo troço de acesso, exterior à vedação da central 
fotovoltaica, em tout-venant, paralelo ao seu limite norte, com cerca de 1.100 m de extensão, que fará a 
separação entre as centrais fotovoltaicas de Montechoro II e de Paderne, esta última localizada 
imediatamente à norte da central fotovoltaica de Montechoro II. 
 
Está ainda prevista a instalação de estações meteorológicas, no perímetro vedado, com os equipamentos 

necessários à monitorização dos parâmetros meteorológicos relevantes para a produção, 
designadamente: anemómetro, cata-vento, termohigrómetro, piranómetros, albedómetro e 
pluviómetro.  
O local de implantação da Central será vedado no seu perímetro exterior, cerca de 3.100 m, através de 
uma vedação de proteção com 1,80 m de altura, revestida a rede metálica e fixa a postes metálicos 
dispostos de 3 em 3 metros. Será vigiada por um circuito de videovigilância. 
 
Fase de Execução da obra 

A fase de construção de cada uma das centrais terá uma duração de 12 meses e compreenderá a seguinte 

sequência de trabalhos: 

 Atividades de corte de vegetação e limpeza do terreno onde será implantada a central 
fotovoltaica. 

 Montagem do estaleiro de apoio às atividades de construção a instalar no interior do terreno onde 
será implantada a central. 

 Execução da vedação periférica da central. 

 Marcação no terreno, por meios topográficos (piquetagem), dos alinhamentos onde serão 
cravados no solo os perfis metálicos de fundação das estruturas de suporte (mesas), dos painéis 
fotovoltaicos. 

 Início da construção das linhas elétricas de interligação à RESP, dos dois projetos. 

 Abertura de rede de caminhos interna da central fotovoltaica, com acabamento em tout-venant e 
das valas onde será instalada a rede de cabos enterrada. 

 Cravação no solo dos perfis metálicos de fixação das estruturas de suporte dos painéis 
fotovoltaicos (mesas). 

 Montagem das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos e fixação aos perfis metálicos de 
fundação ao solo. 

 Instalação e fixação dos painéis fotovoltaicos sobre as estruturas de suporte (mesas). 

 Instalação da rede de cabos nas tubagens colocadas nas valas, procedendo-se seguidamente ao 
seu aterro, reutilizando a terra resultante da sua abertura. 
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 Instalação do Posto de Seccionamento, no caso do projeto da CSF Montechoro I. 

 Instalação do Posto de Comando e da Subestação, no caso do projeto da CSF Montechoro II. 

 Instalação dos inversores/transformadores (Power Blocks). 

 Instalação do circuito de videovigilância.  

 Execução de todas as ligações elétricas. 

 Execução de testes de funcionamento. 

 Desmontagem do estaleiro de apoio, à limpeza do local dos trabalhos, ao acondicionamento do 

terreno e aos trabalhos de recuperação paisagística. 

O Plano de Recuperação Paisagística prevê a execução de ações de recuperação e renaturalização nas 

áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos, locais de depósito de materiais diversos e inertes, zonas 

adjacentes aos novos acessos, envolvente da subestação e do posto de secionamento, envolvente dos 

postos de transformação/centros inversores, zonas das valas de cabos e zonas de instalação da vedação a 

construir em torno da área de implantação das centrais fotovoltaicas, zonas envolventes dos apoios das 

linhas de interligação e área ocupada pelo estaleiro temporário, durante os trabalhos de construção. 

Estima-se que estejam envolvidas 40 pessoas nos trabalhos de instalação das centrais e das linhas de 

ligação à subestação da EDP Distribuição.  

Na fase de exploração prevêem-se apenas ações de manutenção dos equipamentos e de controlo do 

desenvolvimento herbáceo e arbustivo, ao longo do período da sua vida útil, que se estima em cerca de 

25 a 30 anos. As atividades de operação, vigilância e manutenção das CSF Montechoro I e Montechoro II, 

irão criar 4 a 6 postos de trabalho diretos.  

No final do período estimado de vida útil poderá ocorrer a renovação dos equipamentos, iniciando-se um 

novo período de exploração, ou a desativação da Central. 

 

4.2.1. ALTERAÇÕES OCORRIDAS FACE AOS PROJETOS ANTERIORES 

 
Nos antecedentes foram já caracterizados os a projetos das duas centrais, então designadas como Central 
Fotovoltaica de Paderne II e Central Fotovoltaica de Paderne 3 que precederam os projetos agora em 
avaliação. 
 
Uma breve comparação permitiu identificar algumas das alterações ocorridas. 

 
 

Quadro n.º 1 – Alterações ocorridas entre os Projetos da Central Fotovoltaica de Paderne II e o projeto 
da Central Solar Fotovoltaica Montechoro I 

 

Projeto Área 
(ha) 

Potência  
(MWp) 

N.º de 
Painéis 

Linha 
Potência 

(kV) 

Linha 
Extensão 

(km) 

Ligação à 
RESP 

Paderne II 16,0 9,24 MWp 33.616 15 5 EDP - Tunes 

Montechoro I 14,3 11,57  26.912 15 4,497 
EDP - 

Montechoro 

 
Fonte: Relatório Síntese do EIA e Estudo de Incidências Ambientais da Central Fotovoltaica de Paderne II 
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Do quadro podemos ver a evolução do projeto. Verifica-se uma diminuição da área do projeto e do número 
de painéis, embora a haja um aumento da potência instalada. Esse aumento pode estar associado a uma 
melhoria na tecnologia, com uma maior capacidade de produção por painel.  
 

 

 
Figura n.º 5: Layout dos projetos das Centrais Paderne II e Montechoro I 

(Fonte: Estudo de Incidências Ambientais, 2018 e EIA, Anexo 8 – Projetos, 2020) 
 

As diferenças no layout, não são muito significativas e parecem prender-se com a necessidade de garantir 
áreas de defesa, designadamente a linhas de água ou a vias. 
 
No que se refere à linha de interligação no projeto da Central de Paderne II previa-se a ligação à Subestação 
da EDP – Distribuição de Tunes, embora não tivesse sido apresentado nenhum corredor. 
 
 

Quadro n.º 2 – Alterações ocorridas entre os Projetos da Central Fotovoltaica de Paderne 3 
E o projeto da Central Solar Fotovoltaica Montechoro II 

 
Projeto Área 

(ha) 
Potência de 

Pico 
 (MWp) 

Potência 
Ligação 
à rede 
(MVA) 

N.º de 
Painéis 

Linha 
Potência 

(kV) 

Linha 
Extensão 

(m) 

Ligação à RESP 

Paderne 3 16,6 14,00 20 42.640 60 660 

Posto de corte a 
60kV debaixo da 
linha LN60 6264 

Tunes (REN) / 
Vilamoura 

Montechoro II 27,3 24,96 20 62.400 60 4.115 
EDP - 

Distribuição 
Montechoro 

 
O cotejo dos dois projetos mostra um acréscimo da área, que quase duplica, um aumento da potência 
instalada e também do número de painéis. 
 
O layout sofreu também alterações significativas, com o projeto a ocupar a quase totalidade da área, 
como se pode apreciar na figura seguinte: 
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Figura n.º 6: Layout dos projetos das Centrais Paderne 3 e Montechoro II 

(Fonte: Estudo de Apreciação Prévia, 2019 e Relatório Síntese do EIA, 2020) 
 

No que se refere à ligação à Rede Elétrica de Serviço Público 
 
 
Alteração das interligações das Centrais de Montechoro I e Montechoro II 
 

O projeto submetido em setembro de 2020 previa que cada central tivesse a sua própria linha, sendo parte 

dos traçados paralelos. A linha elétrica da Central Montechoro I incluía a execução de 27 apoios e a de 

Montechoro II 22, num total de 49 apoios previstos. 

Em sede de verificação da conformidade do EIA questionou-se se o proponente teria equacionado a 

possibilidade de no troço comum, ser efetuada a partilha dos postes pelas duas linhas.  

No Aditamento apresentado o proponente informou que “apesar de ter sido tempestivamente solicitado, 

à EDP Distribuição, só foi possível obter a resposta ao Parecer sobre as condições de ligação para os 

projetos das CSFs de Montechoro I e Montechoro II em 22.11.2020, já muito posteriormente à submissão 

do EIA. (…) A solução de interligação para os projetos das CSFs de Montechoro I e Montechoro II, 

recentemente aprovada pela EDP Distribuição, contempla efetivamente a partilha dos apoios do troço 

comum das duas linhas de interligação, permitindo deste modo otimizar o traçado e evitar a construção 

de uma segunda linha independente e seus respetivos apoios.” 

Efetivamente, a partilha dos apoios ao longo do trajeto comum, permitiu reduzir o número de apoios a 
implantar ficando a interligação de Montechoro I com 23 apoios (5 dedicados e 18 partilhados) e a de 
Montechoro II manteve os de 22 iniciais (4 dedicados e 18 partilhados). O número total de apoios ficou 
assim em 27. 

  

4.3. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Foi estudada a alternativa zero, ou seja, a ausência do projeto, considerando-se que sem a intervenção 

proposta, a situação atual de deposição mais ou menos descontrolada de entulhos e outros resíduos de 

construção e demolição por toda a área dos terrenos, sobretudo junto aos acessos existentes, irá continuar 

a agravar-se. 

Poderá ainda ser retomada a exploração das pedreiras uma vez que a Central de Montechoro II 

corresponde a uma área de recursos geológicos. 

Foi apresentada também a fundamentação para a escolha dos locais propostos para a implantação das 
duas centrais. Para a definição das linhas de elétricas de interligação à subestação da EDP - Distribuição de 
Montechoro foi estudado um corredor de 400 metros de forma a permitir compatibilizar as caraterísticas 
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técnicas do projeto com o cumprimento de todas as faixas de proteção, distância a habitações e restrições 
de utilidade pública, de acordo com a regulamentação aplicável. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Ordenamento do 

território, População e Socioeconomia, Flora, Fauna, Geologia e Geomorfologia, Solo, Água, Qualidade do 

Ar, Fatores Climáticos, Ambiente Sonoro, Saúde Humana, Paisagem, Património, Resíduos e Risco. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 

noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação 

efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

 

Do ponto de vista do projeto elétrico e condições de ligação obtidas junto do operador de rede, esta reúne 

condições para emissão parecer favorável. 

 

5.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

O descritor alterações climáticas inclui a vertente de mitigação e adaptação às Alterações Climáticas. 

O EIA faz referência ao Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho. De referir que a 

mesma RCM contempla também a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 

2020), documento que não foi mencionado no relatório. 

Refere o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 

de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os 

principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia 

nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e 

outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais.  

Igualmente faz alusão ao Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030). A RCM n.º 53/2020, de 10 

de julho aprovou o referido plano, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de 

fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país 

na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de 

atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas 

o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter 

em conta em função da tipologia do projeto. 

De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 2020/2030, 

aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 
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(PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM nº 

20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

Importa salientar também que foi aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, o Programa de Ação 

para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que complementa e sistematiza os trabalhos 

realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar 

medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como o 

uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As 

medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações 

climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de 

eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

O projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II enquadra-se no 

cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativa à promoção das energias de fontes 

renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 

âmbito do combate às alterações climáticas. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas (AC) é de referir o seguinte: 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 

exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. 

Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 

de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas sempre 

que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) e as 

metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report) 

que pode ser encontrado no Portal da APA em: https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf 

Acresce que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve o proponente 

apresentar a justificação dessa opção.  

O estudo identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo na fase de 

construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento temporário de tráfego de veículos 

pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação das Centrais Solares 

Fotovoltaicas, considerando pouco significativo o seu impacto. 

Ao produzir anualmente cerca de 50,2 GWh, o projeto Centrais Solares Fotovoltaicas Montechoro I e II irá 

contribuir para evitar a emissão de 7.795 t CO2 e 15 214 t CO2, respetivamente, considerando outras 

alternativas de produção de energia em centrais térmicas. 

Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, não 

foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. No 

entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um impacte negativo 

significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos benefícios que advêm da 

implementação do projeto. 

A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é uma medida relevante para a 

recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das áreas 

a intervencionar. 

https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf
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O EIA carecia inicialmente de informação relativa ao gás fluorado SF6 a utilizar nos comutadores elétricos. 

No Aditamento ao EIA foram estimadas em cerca de 215 Ton CO2, as emissões cumulativas de CO2 

equivalente, ao logo dos 25 anos de vida útil dos projetos, com origem nas fugas previsíveis de gás SF6, a 

utilizar nos comutadores elétricos dos projetos das CSFs de Montechoro I e II. Comparando este valor com 

a redução das emissões que o funcionamento das centrais pressupõem (CSF Montechoro I: 179.881 t CO2 

e CSF Montechoro II: 351.090 t) obtém-se um saldo de redução de emissões de 530.756 t CO2. 

Na fase de desativação “Os materiais a remover deverão ser transportados e encaminhados para 

operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que os resíduos sejam integrados em 

processos adequados de reciclagem”, o que se considera pertinente. 

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte: 

No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às AC, na 

fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e 

eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de 

aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação 

destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro 

para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

Neste seguimento importa ainda destacar que, o Portal do Clima, disponível em http://portaldoclima.pt, 

disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do 

vento, evapotranspiração, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes 

períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal continental 

com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos 

radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

A vertente adaptação não foi englobada no EIA com a identificação das vulnerabilidades do projeto ao 

clima futuro (fase de exploração) tendo em consideração os cenários climáticos no horizonte do projeto 

(ano 2045). No entanto, o proponente indicou estratégias que devidamente aplicadas e acauteladas se 

consideram relevantes para minimizar alguns riscos que possam ocorrer, essencialmente associados ao 

aumento do risco de incêndio e ao aumento da erosão do solo, tais como:  

a) Medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente 

e na estabilidade das margens nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as 

linhas de água; 

b) Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não seja afetado em todas as fases de 

desenvolvimento da obra; 

c) Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Albufeira, 

nomeadamente assegurar uma adequada gestão de combustíveis na faixa de servidão da linha. 

Complementariamente, o projeto prevê a adoção de medidas minimizadoras relativas à 

prevenção do risco de incêndio e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

âmbito das próprias medidas de vigilância e segurança da Central Fotovoltaica. 

Considera-se relevante a concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas como 

medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto. 

 

5.2.3. CONCLUSÕES 

O projeto não apresenta impactes relevantes em matéria de alterações climáticas. 

 

http://portaldoclima.pt/
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5.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Relatório do EIA do projeto e o seu aditamento apresentam uma informação que caracteriza de modo 

adequado e aprofundado a situação de referência em termos de geologia, geomorfologia e recursos 

minerais. 

A síntese da caracterização destes fatores ambientais efetuada no âmbito deste parecer tem por base o 

relatório de EIA e aditamento bem como as Notícias Explicativas da folha 52B-Albufeira (Rochas et al., 

1989) da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 e da carta geológica do Algarve na escala 1:100 

000 (Manuppella et al., 1992), Dias et al. (2013) e informação interna do LNEG. 

Geomorfologia 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I e II situa-se no setor oeste do Bacia do Algarve 

na transição entre o barrocal e a faixa litoral, que é constituído por formações meso-cenozóicas. As 

formações do barrocal são essencialmente de constituição carbonatada formando elevações de direção 

média E-W, que raramente ultrapassam os 400m de altitude, e que se denominam localmente por 

“barrocos”. Na região a norte de Albufeira, onde se situa o projeto em causa, afloram calcários do Jurássico 

Superior que, pela sua constituição menos compacta, formam relevos menos acentuados que os do 

Jurássico Médio aflorantes mais a norte. A área do projeto situa-se no denominado planalto do Escarpão 

que se apresenta a cotas entre os 104 e os 116 m, segundo o relatório de EIA. O relevo é aplanado e o solo 

coberto por solos de terra rossa derivado da alteração dos calcários, ou por afloramentos rochosos. 

O modelado cársico do planalto do Escarpão resulta da dissolução dos calcários pela água, que, em termos 

gerais, pode gerar formas de superfície (exocarso), tais como campos de lapiás, dolinas, uvalas, ou 

subterrâneas (endocarso) como cavidades do tipo algar ou lapa. Estas formas caracterizam a 

geomorfologia dos maciços constituindo frequentemente património geológico com interesse de 

conservação pelo seu valor científico e didático e também, em particular no que respeita às formas 

endocársicas, pela vulnerabilidade que possuem em termos de contaminações dos aquíferos. 

Na área do projeto observa-se um modelado cársico do tipo lapiás enterrado que não aparenta constituir 

património com valor científico. 

O relatório de EIA refere que podem ocorrer pequenas movimentações de terras localizadas na fase de 

construção envolvendo atividades de escavações para abertura de valas de cabos, sobretudo associadas à 

abertura da rede interna de acessos das centrais fotovoltaicas. 

Geologia 

O local de implantação do projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I e II situa-se na Bacia do 

Algarve, como referido, de idade meso-cenozoica. Nesta bacia de orientação E-W, depositaram-se mais 

de 4000 m de sedimentos num regime tectónico de estiramento e adelgaçamento litosféricos associados 

à abertura do Atlântico central e do mar de Tétis. Esta bacia dividiu-se em três sub-bacias após um periodo 

de sedimentação uniforme até ao Sinemuriano (Jurássico Inferior), situando-se a área do projeto na sub-

bacia oriental.  

Em termos de litostratigrafia, na área de implantação do projeto das centrais incluindo as linhas elétricas, 

afloram maioritariamente rochas sedimentares carbonatadas com idades desde o Jurássico Superior ao 

Cretácico Inferior que a seguir se descrevem sucintamente: 

 Calcários do Escarpão, de idade Kimerigdiano-Titoniano (Jurássico Superior). Afloram na 

totalidade da área das duas centrais, sendo constituídos por calcários compactos alternantes com 

calcários margosos com microfauna abundante. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3375 

 

 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) 

21 

 Formações do Cretácico Inferior (Calcários com Choffatella pirenaica, Arenitos do Sobral, Calcários 

com Trocholina e margo-calcários de fácies purbeck) constituídos por diversas litologias desde os 

arenitos aos calcários e margas. 

 Formações do Cretácico Superior (Margas e calcários de Porto de Mós, Margas da Luz, Calcários e 

margas com Palorbitolina, Margas com Choffatella decipiens) constituídos por margas e calcários. 

A estrutura desta região da Bacia do Algarve é feita por monoclinais simples, sub-horizontais com pouca 

interferência de estruturas frágeis.  

A Bacia do Algarve, derivado do seu contexto geotectónico de unidade geológica adjacente ao limite de 

placas litosféricas Eurásia-África, é uma área com uma importante sismicidade histórica, localizando-se a 

área de estudo na zona de intensidade X (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), 

escala de Mercalli Modificada de 1956). No que concerne ao zonamento sísmico, definido no Anexo 

Nacional ao Eurocódigo 8, o local de implantação do presente projeto encontra-se nas zonas 1.2 e 2.3 para 

a sismicidade intraplaca e interplaca, respetivamente. Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a área de implantação do projeto está na zona A 

correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um 

coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. 

Em termos de Património Geológico, apesar do modelado cársico que ocorre na zona poder dar origem a 

estruturas endo ou exocarsicas com valor científico e/ou didático de interesse conservacionista, não são 

conhecidas ocorrências que justifiquem a sua classificação como geossítio. 

Recursos Minerais 

A área do projeto das centrais fotovoltaicas de Montechoro localiza-se num espaço destinado à indústria 

extrativa, conforme previsto no âmbito do Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural do 

Escarpão, que atualmente não se encontra a ser explorado. Não obstante o pedido de alteração do uso do 

solo atual para a área do projeto derivado deste Plano de Pormenor, a potencialidade da área para 

exploração dos referidos recursos minerais persiste. 

A área afeta ao projeto apresenta potencialidade para a exploração de calcários para a produção de 

agregados (britas) que se encontram atualmente a ser exploradas no Núcleo do Escarpão, situado 

imediatamente a sul do projeto. 

Segundo os esclarecimentos feitos pelo proponente em fase de aditamento, a procura de agregados 

calcários no Núcleo do Escarpão não excedeu as 300.000 t/ano, sendo possível que possa aumentar para 

as 1.200 000 t/ano. Esclarece ainda que as reservas de calcários comercializáveis e licenciadas existentes 

no atual Núcleo do Escarpão serão suficientes para satisfazer o mercado durante mais de 30 anos.  

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes a considerar, em termos do fator geomorfologia, são os associados a alterações da morfologia 
do relevo que poderão ocorrer decorrentes das atividades de adequação de irregularidades topográficas 
pontuais, na regularização e pequenas correções para execução dos acessos. Estas atividades envolverão 
uma movimentação de terras aparentemente diminuta, cujo volume não foi indicado no relatório de EIA, 
mas que consideramos como criando um impacte pouco significativo, também pela intenção do projeto 
ter um balanço de terras nulo. 
 
Relativamente aos impactes na Geologia, consideramos que as atividades de furação do substrato rochoso 
para implementação dos painéis e das linhas elétricas, dão origem a impactes pouco significativos na 
geologia. 
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Em termos de Recursos Minerais, considerando que a área afeta ao projeto terá uma utilização temporária 
com a duração do tempo de vida da central fotovoltaica, que as reservas de calcário não serão afetadas 
pelo projeto e que o Núcleo do Escarpão satisfaz as necessidades do mercado atuais e por um considerável 
espaço de tempo futuro, considera-se que o impacte sobre as reservas de calcários existentes é nulo. 
 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento do 

das medidas de minimização referidas neste parecer. 

 

5.4. RECURSOS HÍDRICOS 

A análise efetuada incidiu nas vertentes recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos. 

 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Verificou-se na análise do projeto e respetivo EIA, a sua total inserção em área de recarga de aquíferos, 

relativamente aos recursos hídricos subterrâneos e à respetiva situação de referência, considera-se que a 

caracterização geológica e hidrogeológica a nível local foi efetuada corretamente e com detalhe adequado.  

As formações geológicas presentes no local da pretensão são os calcários do Escarpão, constituídos por 

calcários biomicríticos, mais ou menos argilosos, por vezes oncolíticos, com intercalações margosas, por 

vezes dolomitizados e os calcários de Fontaínhas constituídos por calcários compactos frequentemente 

intraclásticos e oolíticos, com alguns níveis de calhaus negros dolomitizados. Na zona do Escarpão, estes 

calcários apresentam uma carsificação desenvolvida com a existência de várias cavidades cársicas (dolinas, 

algares, sumidouros, etc.).  

Do ponto de vista hidrogeológico a área da pretensão insere-se na zona de recarga do sistema aquífero 

Albufeira – Ribeira de Quarteira. As principais formações aquíferas são de natureza detrítico-carbonatada 

e calcária, datadas do Miocénico e do Jurássico superior, dando origem a um sistema poroso/cársico (livre 

a confinado). A recarga ocorre essencialmente por infiltração direta da precipitação sobre as formações 

carbonatadas carsificadas aflorantes, e ainda sobre as formações porosas, sendo estas de permeabilidade 

mais baixa. O fluxo dirige-se para Este em direção à ribeira de Quarteira e para Sul, indo recarregar as 

formações miocénicas a Sul. A principal zona de descarga situa-se junto ao litoral onde existem várias 

nascentes (praia de Olhos D’Água e outras submarinas). 

 
 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Relativamente aos impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos estes serão negativos e significativos, 

caso ocorra a destruição das formas cársicas relevantes na infiltração da água e consequente recarga do 

aquífero, como consequência dos trabalhos a executar, nomeadamente a construção das zonas a 

impermeabilizar (edifícios de apoio), construção de caminhos e valas para instalação dos cabos.  

Considerando, numa primeira aproximação, ser conveniente o levantamento das estruturas de infiltração 

natural existentes, previamente ao licenciamento do projeto, julga-se que este impacte poderá ser 

minimizado através da implementação das medidas de minimização previstas no capítulo 9 deste Parecer. 
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Recursos Hídricos Superficiais (e defesa contra a Erosão) 

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais e da defesa do solo contra a potencial erosão hídrica 

do mesmo, o ponto 8.5.4 do relatório síntese do EIA refere para a fase de construção “Não são previstas 

movimentação de terras, nem a produção de terras sobrantes necessárias à implantação dos projetos, já 

que a área de implantação apresenta no geral relevo suave e os projetos pela sua natureza adaptam-se 

facilmente às condições de relevo existentes. Será efetuada a limpeza e decapagem de solo superficial, a 

modelação do terreno será reduzida não originando uma alteração significativa do relevo original, já que 

os projetos na sua conceção preveem soluções de adaptação às formas naturais do relevo. O impacte é 

classificado como negativo, local, direto, certo, permanente e de magnitude reduzida. 

As atividades de construção para instalação das mesas dos painéis e posto de seccionamento e 

transformação (pré-fabricado), não constituirá alteração na morfologia local, dado que a conceção dos 

projetos teve como princípio base adaptar os projetos ao relevo do terreno, como já referido. 

A preparação dos terrenos para a instalação das Centrais Fotovoltaicas, irão envolver apenas atividades 

de limpeza e corte de vegetação, não sendo necessárias quaisquer movimentações de terras, pelo que esta 

ação não irá determinar um aumento da erosão do solo, não se prevendo assim impactes negativos.” 

Face à reiterada declaração de que não irá ser operada uma alteração significativa no relevo original, é 

expectável que não venham a ocorrer alterações significativas nos padrões de drenagem superficiais da 

situação de referencia, situação que evita uma análise aprofundada dos potenciais impactes na rede 

hidrográfica local. 

Face à descrição dúbia da forma como irão decorrer os trabalhos de preparação do terreno (recurso a 

decapagem ou apenas a corte da vegetação), importa evidenciar que só a segunda opção garante a 

manutenção do relevo original e a devida resiliência à erosão hídrica, pelo que deverá ser completamente 

afastado o recurso à decapagem, com exceção para os acessos e instalação de equipamentos. 

Tratando-se de áreas sem floresta consolidada dominada exclusivamente por comunidades arbustivas, o 

impacte nas funções de interceção, armazenamento e regulação hídrica pela eliminação do coberto 

vegetal são acomodáveis, no sentido em que a perturbação é temporária pela rápida recuperação do 

raizame salvaguardado com o recurso exclusivo à técnica de corte da vegetação. 

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado à implementação e cumprimento 

das medidas previstas no ponto 9 deste Parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O estudo observou as propostas e orientações previstas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) ao 

nível nacional (Plano Nacional da Água, Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território e 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – RH8), regional (Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Algarve e Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve) e municipal 

(Plano Diretor Municipal de Albufeira e Plano de Pormenor na Modalidade de Plano de Intervenção no 

Espaço Rural do Escarpão – PP do PIER do Escarpão) e identificou as servidões administrativas e restrições 

de utilidade pública, na área de intervenção designadamente a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva 

Ecológica Nacional (REN), o Domínio Hídrico e as várias Servidões existentes (de infraestruturas, 

equipamentos e recursos). 
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Foi feito ainda o enquadramento a nível da estratégia nacional para o sector energético e para o alcançar 

da neutralidade carbónica, nomeadamente a Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), o Plano 

Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050). 

Nível regional - Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

Ao nível regional, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve define, em termos 

estratégicos no âmbito da Valorização e Requalificação Ambiental, o fomento de novas atividades 

associadas às energias renováveis e aos modelos de desenvolvimento económico. Considerando as 

orientações do PROT Algarve, verifica-se que, no seu Capitulo 4. Normas específicas de carácter setorial, 

ponto 4.5- Energias renováveis, há uma referência particular ao encorajamento para o uso eficiente da 

energia e gestão racional da procura energética na Região, minimizando os níveis de desperdício e a 

dependência de energias não renováveis, “em especial nas áreas onde as redes de distribuição 

representem custos de instalação mais elevados, recomendam uma nova política que promova a sua 

utilização extensiva.” 

Refere especificamente “que é fundamental promover o aproveitamento e utilização em todo o Algarve 

assegurando a sua correta inserção no território e nos sistemas de transporte e distribuição de energia” e 
estabelece orientações específicas para a sua instalação, salvaguardando as questões sociais e ambientais 

face aos impactes associados, bem como a indicação das zonas mais aptas para a sua instalação. 

Este plano estabelece que a administração central e local devem promover o recurso à utilização da 

energia solar e a eficiência energética, em edifícios e equipamentos públicos, em particular piscinas, 

pavilhões desportivos, sedes de municípios, entre outras, bem como o cumprimento da legislação 

existente relacionada com utilização e conservação de energia em edifícios. Por outro lado, deve também 

incentivar-se fortemente a utilização da energia solar para o aquecimento de água no sector habitacional, 

na hotelaria e no alojamento turístico em geral. 

O projeto é abrangido por áreas nucleares integradas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental (ERPVA) que agrega áreas nucleares de elevado valor conservacionista e corredores ecológicos 

que asseguram a continuidade dos processos ecológicos entre as áreas nucleares e os territórios do 

interior e do litoral. A área de estudo atravessa um Corredor Ecológico Meridional - que liga a faixa costeira 

meridional às áreas nucleares da Serra e do Barrocal, através de vales fluviais e de alinhamentos de 

afloramentos rochosos. 

 O projeto não abrange áreas da Rede Natura2000, nem áreas classificadas. 

As áreas vedadas das Centrais Solares Fotovoltaicas são abrangidas pelo Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Algarve - Sub-Região Homogénea Barrocal, devendo aplicar-se as orientações de gestão 

florestal preconizadas pela aplicação de medidas definidas para esta sub-região, no que à gestão florestal 

diz respeito. O restante traçado das duas linhas de interligação, fica já localizado na Sub-Região 

Homogénea Litoral. A instalação de linhas aéreas potencia uma forte barreira à propagação dos incêndios 

florestais, e como tal, poderá contribuir para a diminuição dos incêndios e consequentemente de área 

queimada. 

Nível Local: Plano Diretor Municipal 

Ao nível municipal foi analisado o regulamento do PDM de Albufeira (Resolução do Conselho de Ministros, 

n.º 43/95, de 4 de maio, republicado pelo Aviso n.º 12779/2015, de 2 de novembro), sendo que a área das 

duas centrais solares fotovoltaicas abrangem maioritariamente Espaços de Recursos Naturais e Equilíbrio 

Ambiental, em Zona de Proteção de Recursos Naturais. Da análise feita resulta que as infraestruturas em 

análise podem enquadra-se na alínea h) do n.º 3, artigo 2.º do Anexo IV do regulamento do PDM, não 

resultando assim impedimento ao desenvolvimento do projeto. 

A CSF Montechoro II encontra-se ainda abrangida pelo Plano de Pormenor - Plano de Intervenção do 

Espaço Rural do Escarpão (PP-PIER Escarpão) (Deliberação n.º 723/2012, de 24 de maio, atualmente em 
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procedimento de alteração), e incide em Espaços afetos à exploração de recursos geológicos, na 

subcategoria de Espaços destinados à indústria extrativa e em Espaços Naturais na subcategoria de 

Espaços de recuperação paisagística. 

De acordo com a planta de condicionantes do referido PIER, esta Central Solar Fotovoltaica incide em áreas 

de Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Domínio Hídrico e Rede Elétrica. 

A linha de interligação atravessa Zona agrícola e Zona de proteção de recursos naturais. 

Condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Foram identificadas as principais condicionantes existentes, e servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública: Domínio Público Hídrico (DPH), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), e Servidões da rede elétrica, Estradas e Caminhos municipais, Perigosidade e risco de 

incêndio florestal. 

Reserva Ecológica Nacional  

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN), em vigor para o concelho de Albufeira 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/96, de 05 de junho com as alterações da Portaria n.º 85/2012, 

de 29 de março e da Portaria n.º 6/2016, de 26 de janeiro), a totalidade da área de implantação das duas 

Centrais Solares Fotovoltaicas incide nas tipologias “Áreas de infiltração máxima” que corresponde à nova 
categoria de área integrada na REN de “Áreas Estratégicas de infiltração e de Proteção e Recarga de 
Aquíferos”. 

A linha aérea de interligação atravessa igualmente áreas afetas à REN, nas categorias de Áreas de 

infiltração máxima e Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias, encontrando-se 16 dos 

seus 27 apoios localizados nesta restrição. No entanto o estudo considera que se trata de linhas de média 

tensão, a 15 kV/60 kV, pelo que a área de REN ocupada pelos apoios será bastante reduzida, prevendo 

que a ocupação total de áreas de REN seja de cerca de 20,0 m2. 

Assim, as infraestruturas em apreço estão sujeitas às disposições estabelecidas pelo Regime Jurídico da 

REN (RJREN). 

De acordo com este regime jurídico, o Anexo II identifica um conjunto de “usos e ações compatíveis com 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN”, em função das categorias de áreas integradas em REN, constando no Anexo I da 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, as condições para a sua viabilização. 

Analisada a pretensão, verifica-se que as ações propostas poderão ser admitidas nas tipologias REN em 

presença, ao abrigo do previsto no ponto II - Infraestruturas, alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime legal aplicável, sem que lhes 

sejam aplicáveis requisitos específicos. 

Na área abrangida pelo projeto existem pequenas áreas em Reserva Agrícola Nacional (RAN) que 

correspondem a solos com potencial capacidade de uso agrícola. As utilizações com finalidade não 

agrícola, só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos 

a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita 

às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas 

terras e solos classificados como de menor aptidão, situação a avaliar pela entidade regional da RAN. 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente aos IGT em vigor, não se verificam impactes significativos, tendo em conta que a afetação 

de usos corresponde apenas aos locais dos apoios, não havendo interferências ao nível das funções 

subjacentes aos corredores ecológicos nem ao nível das funções subjacentes às sub-regiões onde se 
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localizam. 

Pode considerar-se, e de acordo com o parecer emitido pelo Município de Albufeira, (cuja matéria em 

avaliação é da sua competência), que a CSF de Montechoro I é compatível com o uso previsto pelo Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Albufeira (na versão republicada pelo Aviso n.º 12779/2015, de 2 de 

novembro), sendo “A infraestrutura é enquadrável no previsto na alínea h), do n.º 3, do art.º 2.º do Anexo 

IV do regulamento do PDM”. 

Da mesma forma a CSF de Motechoro II, pode enquadrar-se nas ações propostas na alteração em curso 

ao PP-PIER Escarpão, “(…) condicionado à publicação da alteração ao PP-PIER Escarpão, bem como ao 

cumprimento de todas as condicionantes que abrangem o prédio.” (parecer emitido pela Câmara 

Municipal de Albufeira - vide ponto 6). 

A implantação dos apoios e fundações deverá ocorrer preferencialmente fora de áreas afetas à REN e à 

RAN devendo igualmente ser salvaguardado o devido afastamento a aglomerados populacionais ou 

habitações e apoios agrícolas, que deverão ficar a mais de 1km de distância. 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 

No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial, e tal como já referido, o projeto 

tem enquadramento nos objetivos estratégicos do PROT Algarve e é compatível com o PDM de Albufeira, 

sendo que a CSF de Montechoro II, pode enquadrar-se nas ações propostas na alteração em curso ao PP-

PIER Escarpão, “(…) condicionado à publicação da alteração ao PP-PIER Escarpão, bem como ao 

cumprimento de todas as condicionantes que abrangem o prédio.” (parecer CM Albufeira). 

As ações propostas são elegíveis no quadro de usos e ações compatíveis com o Anexo II do regime jurídico 

da REN e cumprem os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 419/2012, no ponto II - Infraestruturas, 

alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do 

regime legal aplicável. 

Para mitigar os principais impactes negativos identificados foram propostas medidas de minimização e 

compensação, e previsto um Programa de Acompanhamento Ambiental para controlar os efeitos do 

projeto sobre os vários fatores ambientais. Está previsto um plano de monitorização para a flora e 

vegetação. 

 

5.6. SOLO E USO DO SOLO 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A metodologia de trabalho teve em conta a natureza e características dos solos e o uso atual ocorrentes 

na zona do projeto e envolvente, tendo sido utilizada a Carta de Solos de Portugal (escala 1:25 000) da 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e a Carta da Capacidade de Uso do Solo, da mesma 

entidade e à mesma escala. 

A caraterização da ocupação do solo teve ainda por base os resultados do levantamento efetuado, através 

da análise de ortofotomapas à escala 1:10 000 e reconhecimento de campo. Foi efetuada análise para 

cada uma das Centrais Solares Fotovoltaicas e para o Corredor da Linha Elétrica. 

No que respeita aos solos, a área de implantação da CSF Montechoro I assenta sobre um único tipo de 

solo correspondendo a “Luvissolos rodocrómicos cálcicos” e a área de implantação da CSF Montechoro II 
assenta também, na quase totalidade sobre “Luvissolos rodocrómicos cálcicos”, e numa pequena área a 
sudeste, sobre “Cambissolos crómicos calcários” C+. 

Na análise à capacidade de uso do solo, a área de estudo das duas Centrais Solares Fotovoltaicas apresenta 

solos de classes “C+D” ou “E”, em 50% da área de Montechoro I e 100% da área de Montechoro II e solos 
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da classe “A ou B+C”, nos restantes 50% da área de Montechoro I. 

No que respeita à ocupação atual do solo no local de implantação da CSF Montechoro I o terreno encontra-

se coberto por matos esparsos, com coberto arbóreo disperso, sem qualquer aproveitamento agrícola, 

florestal ou outros. No local de implantação da CSF Montechoro II o terreno encontra-se coberto por 

matos esparsos, com coberto arbóreo disperso e por vezes degradado, com deposição dispersa de 

entulhos e outros resíduos de construção e demolição, não existindo outro tipo de aproveitamento 

agrícola ou florestal. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Durante a fase de construção, o estudo considera não haver alterações significativas na morfologia, no 

aumento da erosão e transporte de sedimentos, nem alteração das condições originais de aptidão dos 

solos, no local e na envolvência. No entanto na fase de obra irão ocorrer alterações resultantes da 

desmatação e corte de vegetação nas áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos e restantes 

equipamentos dos projetos.  

No que diz respeito aos solos e uso dos solos, à exceção das zonas onde serão instalados os PT (contentores 

pré-fabricados cada um com 60 m2 de área) não haverá ocupação de solos, nem áreas impermeabilizadas 

com construções. Os acessos principais às CSF ocorrem na sua maioria sobre caminhos já existentes, sendo 

apenas criados acessos interiores e junto à vedação, para manutenção e segurança.  

Apenas, para o projeto da CSF Montechoro II está prevista a construção de um novo troço de 
acesso,  exterior à vedação da central fotovoltaica e paralelo ao seu limite norte, com cerca de 1.100 m de 
extensão, que fará a separação entre as centrais fotovoltaicas de Montechoro II e de Paderne. Os acessos 
serão permeáveis, em tout-venant compactado, sem revestimento betuminoso. Uma vez que os mesmos 
já se encontram previstos no PPIER do Escarpão (Planta de implantação), não se preveem impactes 
significativos determinados pelas alterações de usos e transformação dos solos, ou por ações de 
impermeabilização dos solos. 

A maioria dos solos apresentam uma capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de 

erosão muito elevados, não suscetíveis de uso agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, 

explorações de matos ou florestal, pelo que face aos valores de afetação envolvidos e ao valor agrícola do 

solo, o impacte durante a fase de construção é negativo, direto e permanente no local de instalação dos 

apoios, mas não significativo, sendo inexistente na fase de exploração e negativo mas não significativos 

na fase de desativação. 

As alterações ao uso dos solos ocorrem aquando da construção dos apoios dos painéis e das valas de 

cabos. O posto de seccionamento será instalado em terreno natural, sem necessidade de plataforma 

betonada, pelo que não determina a impermeabilização dos solos. 

Podem considerar-se genericamente estes impactes negativos, certos, permanentes e de magnitude 

reduzida, devido às reduzidas áreas necessárias à fixação dos painéis e à dimensão reduzida das valas de 

cabos. 

Não são previstos impactes significativos na alteração das características físicas, químicas e biológicas dos 

solos, designadamente alterações na estrutura, densidade aparente, capacidade de armazenamento e 

retenção da água, permeabilidade, bem como alterações na atividade da própria fauna e microfauna do 

solo, dadas as características e as reduzidas áreas de ocupação dos equipamentos. 

Durante a fase de construção, a circulação de máquinas e equipamentos poderá promover a compactação 

dos solos, reduzindo assim a sua porosidade, pelo que os impactes serão potencialmente negativos, de 

significância local, diretos, secundários, prováveis, temporários e de magnitude/importância reduzida. 

A poluição pontual do solo pelo derramamento de óleos e combustíveis, através de tarefas de manutenção 
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da maquinaria afeta à obra, podem traduzir-se em impactes negativos, locais, diretos, secundários, 

incertos, de curto prazo, permanentes e de magnitude/importância elevada, que podem ser minimizados 

pela implementação das medidas propostas. 

Na Fase de Exploração, os impactes esperados serão positivos uma vez que as soluções encontradas 

permitem compatibilizar a exploração das Centrais Solares Fotovoltaicas com o crescimento da vegetação 

herbácea e arbustiva de baixo porte, e os painéis serão instalados a uma altura mínima acima do solo de 

60 cm, não originando novas áreas impermeabilizadas. 

Assim, em relação ao uso dos solos e estando os impactes essencialmente associados à instalação dos 

apoios e à necessidade de abertura pontual de troços de acesso à construção dos mesmos, no que se 

relaciona com a instalação de novos apoios, os impactes são considerados diretos, negativos e não 

significativos. 

Os impactes no território e no uso do solo, associados à implantação das Centrais Solares Fotovoltaicas, 

ao corredor proposto e à instalação das fundações e apoios, serão globalmente negativos, mas não 

significativos, permanentes e diretos. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, no âmbito do fator Uso do Solo propõe-se parecer favorável condicionado ao cumprimento 

das medidas de minimização preconizadas no capítulo 9 deste Parecer. 

 

5.7. AMBIENTE SONORO 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do ambiente sonoro atual junto dos recetores sensíveis localizados na envolvente da área 

do projeto da central foi realizada por ensaio acústico. Foram monitorizados 5 pontos e em fase de 

Aditamento foi acrescentado mais um (P06) por ser o que dista menos a fontes emissoras do projeto (no 

caso, dista 71 m do posto de transformação CT01).  

Todos os pontos estão incluídos em zona classificada como mista na aceção do Regulamento Geral do 

ruído, exceto P03 e P06 que estão inseridos em zona sensível. Face aos valores medidos, em todos os 

pontos é cumprido o valor limite de exposição exceto em P06; em P06, os valores citados para 

caracterização da situação de referência (Lden=59.4 e Ln=53 dB(A)) parecem estar sobrestimados face à 

distância de 400m deste à A22, principal fonte sonora, por comparação com P01 a 230 m da A22; por 

consulta do mapa de ruído da A22 para o ano de 2016, tem-se para P06 Lden<<55 e Ln<<45 dB(A). 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A duração da fase de construção está estimada em cerca de 12 meses, prevendo-se que nos primeiros 6 

meses decorrerão, em período diurno, as atividades mais ruidosas as quais podem gerar 75 dB(A) a 100 

metros de distância.  

Importa assim garantir que a preparação do terreno e montagem do equipamento se restrinja ao período 

diurno de dias úteis (o que implica reformulação da medida C5 do EIA) e que sejam adotadas medidas de 

boa prática durante a obra para que os impactes negativos não sejam significativos. 

Para avaliar os impactes decorrentes da exploração da central foram simuladas, sob opções de cálculo 

consideradas adequadas, as emissões sonoras geradas pelos vários postos de transformação (cujo nível 

de potência sonora é Lw=72dB(A)) a instalar na área da central bem como pela subestação interna 

(Lw=68dB(A)), e a sua propagação até aos recetores. Os níveis sonoros de ruído particular previstos são 
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iguais ou inferiores a 32 dB(A) (32 dB(A) junto a P06, com um posto de transformação a instalar a 71m), e 

são restritos ao período diurno uma vez que o equipamento da central só funciona enquanto há irradiação 

solar. As possíveis tonalidades dos transformadores, a 100 e 200 Hz, não serão suscetíveis de causar 

incomodidade dados os baixos valores de pressão sonora previstos. 

Ainda que se admita possível uma incerteza de ±3-4 dB(A) nos resultados da simulação, valida-se a 

conclusão do EIA de que o projeto da central solar fotovoltaica não terá impactes negativos nos recetores 

identificados, cumprindo-se os requisitos acústicos estabelecidos no RGR. Assim, não são propostas 

medidas de minimização de ruído para a fase de exploração, não se considerando também necessária a 

monitorização. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, valida-se a conclusão do EIA de que o projeto da central solar fotovoltaica não terá 

impactes negativos nos recetores identificados, cumprindo-se os requisitos acústicos estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído. 

 

5.8. SOCIOECONOMIA 

No que se refere à socioeconomia, na Fase de Construção, está prevista a criação de cerca de 40 postos 

de trabalho, o que terá um efeito positivo a nível local se a mão-de-obra for contratada no concelho, 

nomeadamente na freguesia. Este aumento de postos de trabalho induzirá positivamente o comércio 

local, nomeadamente a restauração. Estes impactes serão positivos e terão duração limitada ao período 

de 12 meses, prazo aproximado de duração da obra. 

Considerando o impacto cumulativo da construção e entrada em exploração da Central Fotovoltaica de 
Paderne, localizada na envolvente direta dos projetos estima-se, na fase de execução da obra a criação 
de 60 postos de trabalho com uma duração de cerca de 12 a 18 meses atendendo ao desfasamento da 
construção das 3 centrais fotovoltaicas e 8 a 10 postos de trabalho durante os 25 a 30 anos da fase de 
exploração. 

Na Fase de exploração o grande impacte positivo será a própria produção de energia, embora ao contrário 

do que é referido, de magnitude pouco elevada a nível local, por não haver vantagens/redução de tarifas 

para os consumidores de energia. 

Na fase de desativação se respeitarem as condicionantes do terreno na fase de construção e exploração 

os impactes esperados serão significativamente menores, permitindo, com facilidade, o ressurgimento de 

novos “habitats”. 

Nesta fase a necessária mão-de-obra para remover o equipamento instalado e promover a sua reciclagem 

induzirá algum impacte positivo para a economia pela necessidade de mão-de-obra enquanto os trabalhos 

de desativação perdurarem. O principal impacte negativo que está previsto existir vai resultar da extinção 

dos postos de trabalho que foram criados durante a Fase de exploração. 

A sugestão de sensibilização e divulgação dos “circuitos de energia” (produção, distribuição e consumo) 
no âmbito da educação ambiental com as escolas e comunidade, deve ser planeada e implementada pelo 

menos uma vez por ano, desde que devidamente enquadrada com os estabelecimentos de ensino. 

Importa ainda referir que se deve salvaguardar os elementos abióticos, nomeadamente os afloramentos 

rochosos, optando-se preferencialmente por evitar a fixação de mesas fotovoltaicas, ou em alternativa a 

sua fixação por perfuração. 
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Por fim, refira-se que os elementos patrimoniais mais evidentes, muros de pedra solta existentes devem 

ser reconstruídos, aproveitando-se muitos dos elementos pétreos que se encontram soltos ou que 

resultam da abertura de valas para instalação de cabos. 

Se respeitarem as condicionantes do terreno na fase de construção e exploração os impactes esperados 

serão significativamente menores, permitindo com facilidade o reaparecimento de novos “habitats 
agrícolas”. 

 

5.8.1. CONCLUSÃO 

Em face do acima exposto, concorda-se com o EIA e a avaliação dos impactes que são esperados no fator 

socioeconomia, na fase de construção, exploração e desativação. Considerando-se que o projeto da duas 

Centrais poderá ser objeto de parecer favorável, condicionado aos planos e medidas de minimização 

previstos neste Parecer. 

 

 

5.9. SAÚDE HUMANA 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Estudo de Impacte Ambiental final apresenta uma adequada caracterização da situação de referência 

do descritor Saúde Humana, abordando o perfil de saúde da população na área de influência do Projeto, 

sempre que possível ao nível concelhio e/ou ao nível do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento. 

Na situação de referência para o fator saúde humana são referenciados e analisados os diversos 

indicadores do estado de saúde da população e dos seus determinantes (geográficos, administrativos, 

demográficos, morbi-mortalidade, fatores de risco ambientais e serviços de saúde). 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Apesar de não existirem ainda orientações ou metodologias reconhecidas para avaliar o significado dos 

efeitos na Saúde, e dos condicionamentos existentes na descrição e caracterização, com a especificidade 

devida, da relação de atividades do projeto, das alterações num determinante da saúde e dos efeitos na 

saúde resultantes dessa alteração, considera-se que a metodologia de avaliação/classificação dos 

impactes empregue no EIA se encontra adequada, contemplando os fatores que direta e indiretamente 

influenciem a População e Saúde Humana. O EIA identifica e avalia os principais impactes suscetíveis para 

o descritor População e Saúde Humana. 

Na fase de construção são identificados os impactes negativos encontrando-se classificados de baixa 

magnitude, pouco significativos e mitigáveis, relacionados com a degradação da qualidade do ar ambiente 

local (pelo aumento de emissões associado à movimentação de terras, à circulação de veículos pesados e 

maquinaria e aumento temporário do tráfego rodoviário na envolvente), à incomodidade para a 

população residente na envolvente pela geração de ruído, pelo risco de proliferação de vetores 

transmissores de doenças como resultado da acumulação de resíduos produzidos nos estaleiros. 

Poderiam ter sido identificados nesta fase os impactes positivos dos determinantes socioeconómicos da 

saúde, relacionados com a geração de emprego em obra. Refira-se que o EIA identifica impactos positivos 

cumulativos no descritor socioeconomia, relativos à criação de emprego (nas fases de construção e 

exploração) das CSF Montechoro 1, cerca de 60 postos de trabalhos durante as fases de construção, com 

uma duração de cerca de 12 a 18 meses (considerando o desfasamento no tempo da construção das 3 

centrais fotovoltaicas) e 8 a 10 postos de trabalho durante a fase de exploração com uma duração de 25 

a 30 anos. 
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Na fase de exploração, os impactes negativos identificados e previstos no Projeto são os relacionados com 

a geração e exposição ao ruído pela circulação de veículos afetos a atividades de monitorização associadas 

ao funcionamento da central, subestação e respetiva linha, no entanto são classificados como pouco 

significativos e temporários.  

É identificado também impacte positivo e indireto que o projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade 

do ar. É ainda identificado como fator impactante negativamente na saúde, ainda que avaliado como 

indireto e pouco significativo, o fator perceção de risco associado à exploração da linha elétrica, não se 

considerando impactes na saúde humana resultantes da exposição aos campos eletromagnéticos. 

As medidas de minimização consideradas no EIA, nas fases de construção e exploração, para fazer face 

aos impactes negativos identificados na Saúde Humana, consideram-se as adequadas e correspondem 

sobretudo a medidas relacionadas com os determinantes ambientais, como o ambiente sonoro, gestão 

de resíduos, vetores e perceção de risco social à exposição a campos magnéticos. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, à luz das referidas considerações, no que respeita aos fatores suscetíveis e aos aspetos 
concorrentes do impacte do projeto na População e Saúde Humana, considera-se que poderá ser 
viabilizada a concretização do projeto em apreço. 
 

 

 

5.10. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a elaboração do fator ambiental Património Cultural (Bens Materiais e Património Arquitetónico e 

Arqueológico), foram desenvolvidos, numa primeira fase, trabalhos de pesquisa documental, a que seguiu 

a prospeção arqueológica.  

De acordo com o EIA, a metodologia empregue seguiu a Circular de 10 de setembro de 2004 sobre os 

“Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A Área de Estudo (AE) é o conjunto territorial formado pelas Áreas de Incidência (AI) do Projeto e por uma 

Zona de Enquadramento (ZE). 

Foi efetuada a pesquisa documental à Área de Estudo (AE) do fator ambiental e efetuada a prospeção 

sistemática das Áreas de Incidência (AI) do Projeto. A Área de Estudo (AE) corresponde à localização das 

Centrais Fotovoltaicas (CF) e das respetivas ligações elétricas – Linhas de Transporte de Energia (LTE). 

Saliente-se que já no decurso do procedimento de AIA que a solução de interligação comum para os 

projetos destas duas centrais foi aprovada pela EDP Distribuição, numa solução que contempla a partilha 

dos apoios do troço comum das duas linhas de interligação, permitindo deste modo otimizar o traçado e 

evitar a construção de uma segunda linha independente e seus respetivos apoios.  

As Áreas de Incidência (AI) correspondem ao polígono de implantação das CSF, em fase de Projeto de 

Execução (PE) e ao corredor de 100 m de largura em torno do eixo dos traçados das LTE. A AI foi objeto de 

pesquisa documental e prospeção arqueológica sistemática. Como AI direta (AId) foi considerado o 

conjunto de posições correspondentes à implantação de todas as infraestruturas do Projeto, incluindo as 

áreas funcionais da respetiva obra (acessos, estaleiros, áreas de depósito e áreas de empréstimo). A AI 

indireta (AIi) corresponde aos espaços situados entre as referidas implantações e o limite exterior da AI. A 

Zona de Enquadramento (ZE) consiste numa faixa envolvente das AI situada até, pelo menos, 1 km de 

distância do limite daquelas áreas e dos corredores das LTE, sendo apenas objeto de pesquisa documental. 
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Quadro n.º 3 – Inventário sumário das ocorrências identificadas na AE das CF Montechoro I e II   

 

Fonte: EIA, Relatório Síntese, Anexo 4, Quadro 2 

A partir da pesquisa documental foi determinada uma situação de referência base, tendo sido identificadas 

com catorze ocorrências, referenciadas pelo EIA com as letras A a O. Destas, onze são de cariz 

arqueológico, encontrando-se inventariadas pela DGPC (Endovélico), apresentando quatro destas 

também valor arquitetónico: duas torres de vigia e um castelo (oc. D, E, F e N).  

Uma destas ocorrências tem valor cultural superior sendo dotada de zona especial de protecção (oc. E). 

As ocorrências situam-se maioritariamente na ZE do Projeto com exceção da oc. A, situada na AI da Central 

Fotovoltaica de Montechoro II, e das oc. I e J que se encontram na AI (corredor de 100 m de largura) da 

LTE de ambos os projetos. 

A análise toponímica não revelou indícios de interesse arqueológico no interior da AE, destacando que na 

envolvente próxima, a designação Cerro do Ouro poderá ser indicativa de atividade ligada à mineração. O 

topónimo Torre da Mosqueira, que corresponde a uma povoação foi inventariado como a oc. N, 

considerando o EIA que uma torre de vigia medieval que terá dado o nome ao sítio.  
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Convém salientar que sem outros trabalhos e evidências materiais que validem essa asserção, a 

incorporação de topónimos enquanto ocorrências ou sítios arqueológicos, corresponde a um critério 

discutível.  

Refere-se a ausência do registo de ocorrências arqueológicas na AE, que poderá traduzir uma situação 

real, mas também se pode dever, à insuficiência ou assimetria espacial de investigação. 

Apresenta-se o enquadramento histórico possível, referindo que não se conhecem as origens históricas 

da cidade de Albufeira, mas que os vestígios da presença humana na região remontam ao Paleolítico 

Inferior.  

No Aditamento ao EIA encontra-se explicitada a rede de acessos à obra, designadamente no que se refere 

às linhas elétricas, tendo-se procedido à respetiva prospeção/caraterização. 

Os trabalhos de campo permitiram identificar doze ocorrências, referenciadas pelo EIA com os números 1 

a 12, sendo que quatro correspondem a reconhecimentos de pré-existências documentadas em diferentes 

fontes de informação (oc. 1A, 2A, 3I e 4J). A maioria destas ocorrências corresponde a construções 

contemporâneas de baixo valor cultural.  

Quanto às duas ocorrências arqueológicas (oc. 3I e 4J), referenciadas nos corredores das LTE, não foi 

possível identificá-las nas posições georreferenciadas anteriormente conhecidas. 

Em síntese, apenas as oc. 1A, 2A, 6 e 7 se situam na AI da CSF de Montechoro II, não tendo sido 

identificadas ocorrências de interesse cultural na AI da CSF de Montechoro I. As oc. 3I, 4J, 9 e 11 

encontram-se nos corredores de 100 m de largura das LTE das duas Centrais Solares Fotovoltaicas. 

Quanto ao plano de acessos à obra de construção da linha elétrica face às ocorrências patrimoniais 

(Desenho CF-L0102-EA-032_V1, à escala 1:2000, Anexo 4), os apoios das linhas de interligação foram 

localizados essencialmente junto a acessos existentes e nas estremas das propriedades, informando o EIA 

que serão utilizados, sempre que possível, acessos existentes de modo a minimizar a necessidade de 

construção de novos troços. A prospeção dirigida aos acessos a construir e/ou beneficiar para a obra de 

construção das linhas de interligação (Aditamento ao EIA, Anexo 8) não levou ao reconhecimento de 

interferências diretas com as ocorrências patrimoniais identificadas, referindo terem existido algumas 

limitações nos trabalhos de campo desenvolvidos. 

Na incidência dos novos acessos constatou-se existir, no presente, um grau de visibilidade variável, ao 

nível do solo, para deteção de materiais arqueológicos, entre elevado a médio nos lavradios e reduzido a 

nulo nas áreas, maioritárias, ocupadas com vegetação herbácea e arbustivas densas e arvoredo 

maioritariamente disperso ou em alinhamentos regulares.  

Tendo como referência os apoios da Linha da CF de Montechoro 1, O EIA refere que os apoios 2, 3, 6, 7, 9, 

12, 13 e 17 encontram-se a curta distância (<10 m) de muros de divisão de propriedade, mas não 

interferem diretamente com estes, sendo as distâncias superiores a 20 m nos restantes casos. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA refere que são passíveis de gerar impacte negativo, direto ou indireto, sobre as ocorrências de 

interesse cultural, as ações de preparação do terreno e de construção do projeto, como a desmatação e a 

mobilização de solo, a escavação de valas e fundações e a circulação da maquinaria. 

Na CF de Montechoro I não foram identificadas ocorrências pelo neste não são reportados pelo EIA 

impactes negativos decorrentes da execução do Projeto. Quanto à CF de Montechoro II, foram 

identificadas duas situações distintas em termos de impactes negativos sobre as ocorrências identificadas 

na AI ou na ZE adjacente. 
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Foram identificadas diversas construções rurais identificadas na AI da CF de Montechoro II (oc. 1A, 2A, 6 

e 7), duas ocorrências arqueológicas (oc. 3I e 4J) e as duas outras construções (oc. 9 e 11) nos corredores 

das LTE das CF de Montechoro I e Montechoro II.  

As oc. 1A, 2A e 7 encontram-se fora da área de incidência direta, mas em posição adjacente às 

infraestruturas do Projeto, pelo que no decurso da obra poderão vir a ocorrer impactes indiretos, 

negativos, prováveis, de magnitude indeterminada, mas pouco significativos.  

A oc. 6 situa-se em área destinada a painéis sujeita a um impacte direto, negativo, certo, de magnitude 

elevada, mas pouco significativa, atendendo ao seu baixo valor cultural. 

A oc. 9 situa-se a 29 m de distância do apoio 7 da LTE da CF de Montechoro II e a oc. 11 situa-se a 20m do 

apoio 16 da LTE da CF de Montechoro II, pelo que no decurso da obra poderão vir a ocorrer impactes 

indiretos, negativos, prováveis, de magnitude indeterminada, mas pouco significativos.  

A oc. 11 situa-.se a 0 m de distância do apoio 20 da LTE da CF de Montechoro I configurando um impacte 

direto, negativo, certo, de magnitude elevada, mas pouco significativo. 

No caso das oc. 3I e 4J os impactes negativos são considerados nulos nas posições correspondentes aos 

apoios mais próximos ou indeterminadas, pois nas georreferências atribuídas não foram identificados 

vestígios. Foi assim considerada indeterminada a respetiva afetação, apesar de referenciadas às AI das 

LTE. 

O EIA salienta que os acessos aos apoios da LTE foram desenhados de modo a minimizar as interferências 

com estruturas murárias, excetuando o caso do curto caminho que se pretende instalar entre um estradão 

existente e a posição do apoio 13 e os caminhos, mais extensos, de acesso aos apoios 3 e 6. Os acessos 

aos apoios 7 e 8 aproveitam passagens já existentes em extensos muros de divisão de propriedade. As 

afetações pontuais de estruturas murárias para instalação dos novos acessos devem ser reduzidas ao 

mínimo e previamente documentados com registo fotográfico e memória descritiva do aparelho 

construtivo utilizado nestas construções tradicionais. 

Não se identificaram impactes negativos nas remanescentes ocorrências situadas na ZE (oc. 5, 8, 10, 12, B 

a H e L a O). 

O EIA refere que os impactes em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, não detetadas nesta fase 

de avaliação, são qualificados como indeterminados. 

Salienta o EIA que as ocorrências de maior valor cultural, de natureza arqueológica, situam-se na ZE do 

Projeto, nomeadamente a oc. E, correspondente ao Castelo de Paderne, (IIP - Imóvel de Interesse Público 

- Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-1971, ZEP - Portaria n.º 978/99, DR, II Série, n.º 215, 

de 14-09-1999), localizado a cerca de 1 km a nordeste. 

No Anexo 9 do Aditamento ao EIA foi apresentada uma análise da visibilidade dos projetos das CSF de 

Montechoro I e II a partir do Castelo de Paderne, bem como bacias visuais (Desenhos CF-L0102-EA-018_V2 

e CFL0102-EA-024_V2, Anexo 4 do Aditamento ao EIA), que permitem concluir que a CSF Montechoro II 

não é visível a partir do Castelo de Paderne, mas que no caso da CSF Montechoro I, apenas do alto da 

Torre Albarrã do Castelo de Paderne, que não se encontra acessível ao público, é que será potencialmente 

visível, a mais de 1.346 m de distância, uma zona pequena área de implantação desta central. 
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Quadro n.º 4 – Distâncias das ocorrências aos apoios de linha e respetivos acessos  
a construir na CF de Montechoro I e CF de Montechoro II 

 

Fonte: Fonte: Aditamento ao EIA, Anexo 8, Tabela 1 

 

Para a fase de exploração considera que a intrusão do Projeto na envolvente espacial das ocorrências com 

maior valor cultural, e em especial da Oc. E, Castelo de Paderne (IIP), pode configurar um impacte indireto, 

negativo, certo, de magnitude e significância baixas, atendendo à morfologia do Projeto, com reduzido 

desenvolvimento vertical, e à distância que o separa daquela ocorrência. 

Para a fase de desativação considera que não se dispõe de informação que permita caracterizar os 

eventuais impactes negativos. 

Quanto a medidas de minimização gerais, preconiza essencialmente o acompanhamento arqueológico da 

fase de construção, a ser executado com redobrada atenção nas proximidades das oc. 3I e 4J. 

Refere a necessidade de «balizar» as ocorrências situadas a menos de 50 m de distância das componentes 

do Projeto, de modo a evitar a respetiva afetação. Identifica uma medida para a reprospeção dos locais 

de incidência do Projeto após desmatação, sobretudo nas áreas que ofereciam visibilidade mais reduzida 

na fase de avaliação ambiental. 

Como medidas específicas relativas aos elementos patrimoniais, preconiza a inclusão na carta de 

condicionantes das ocorrências sem afetação prevista, mas que se situam na proximidade imediata das 

áreas de incidência das várias componentes do projeto, designadamente as oc. 1A, 2A, 7, 9 e 11. Indica 

ainda que deverá ser aplicado o registo documental às estruturas rurais com demolição prevista, caso da 

oc. 6, ou que estão adjacentes ao Projeto da CFS de Montechoro II, caso das oc. 1A, 2A e 7. 
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Considera-se que as medidas apresentadas são adequadas, mas que ainda deverão ser complementadas 

por outras para as diversas fases do projeto. 

No Volume III apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra, que prevê o 

acompanhamento arqueológico da obra. Verifica-se que este apresenta como referência a Lei n.º 13/85, 

de 6 de julho, que foi revogada pela também citada Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (C17 e C18) e 

onde, genericamente, se encontram as principais mediadas preconizadas pelo EIA, faltando, no entanto, 

medidas específicas. A Planta de Condicionamentos (Anexo I) não integra as linhas elétricas de transporte 

de energia, bem como as ocorrências patrimoniais. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

De acordo com o EIA, no que diz respeito a património arqueológico e arquitetónico, não foram 
identificados valores com interesse cultural na área prevista para a construção das Centrais Solares 
Fotovoltaicas e das linhas elétricas de transporte de energia. 

Não foram assim identificados impactes diretos significativos, e os que foram identificados serão 
minimizáveis através da implementação das medidas de minimização preconizadas. 

Durante a obra, e no âmbito do acompanhamento ambiental da obra, deverão ser implementadas 
medidas cautelares, caso se identifiquem elementos patrimoniais ou se verifique a afetação dos que se 
encontram inventariados no EIA.  

Deste modo, e da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se que estão reunidos os 
elementos indispensáveis para emissão de parecer favorável condicionado ao Projeto das Centrais Solares 
Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes I e 2) e respetivas Linhas de Interligação. 

 

5.11. PAISAGEM 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

Área de Estudo 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 

em Portugal Continental”, a Área de Estudo está inserida no Grande Grupo de Unidades de Paisagem “V – 

Algarve” e nas Unidades de Paisagem n.º 125 “Barrocal Algarvio” e n.º 126 “Litoral do Centro Algarvio”. 
Dentro desta unidade foram ainda identificadas Subunidades de Paisagem: “Cerro”; “Barrocal Algarvio”; 
“Vale”; “Plataforma Litoral Oriental ou de Albufeira”; “Espaço Natural da Arriba e Praia” e “Mar”. 

Descrevem-se a Unidade e as respetivas Subunidades que lhe estão associadas: 

 

 Unidade de Paisagem n.º 125 “Barrocal Algarvio” 

Corresponde a uma faixa, de largura variável entre a serra algarvia e o litoral, que se estende desde 

Castro Marim até junto do promontório de Sagres e cabo de S. Vicente. Esta paisagem é 

interrompida pela presença de importantes zonas húmidas - ria de Alvor, Arade/Odelouca - que 

lhe conferem características algo distintas. 

O barrocal distingue-se pela particularidade do seu relevo, o vermelho escuro forte dos solos, e a 

frequente presença de afloramentos rochosos calcários que têm grande realce na paisagem pelo 

contraste das cores relativamente às tonalidades barrentas de onde emergem. Os vales abrem-se 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3375 

 

 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) 

37 

largamente e as ribeiras sulcam a sub-região como uma rede arterial. A presença de muros de 

pedra como resultado da despedrega, delimitam os pomares de sequeiro, que expressam uma 

imagem identitária do barrocal Algarvio. 

O barrocal apresenta-se rico em plantas aromáticas e, nas situações de elevada fertilidade dos 

solos, a azinheira que era uma predominância natural, foi substituída por pomares de sequeiro, 

onde se incluem a oliveira, a figueira, a alfarrobeira e a amendoeira, no caso do regadio, por 

citrinos e hortas. Atualmente, em grande parte do Barrocal alternam, sobre um relevo 

suavemente ondulado, os matos (carrascais ou carrascais evoluídos) e os pomares de sequeiro em 

exploração ou abandonados, resultando num mosaico paisagístico muito característico.  

O povoamento no Barrocal é relativamente denso e disperso, distribuindo-se tradicionalmente ao 

longo das estradas. A ocupação urbana impulsionada pelo turismo, que se têm verificado no litoral 

não se propagou de igual forma ao Barrocal, mas, ocorrem de forma disseminada, pelas encostas 

viradas ao mar, inúmeras moradias. 

Destacam-se alguns elementos/situações mais singulares, designadamente escarpas de grande 

envergadura, sendo a mais vigorosa a Rocha da Pena, ou ainda pontos notáveis e linhas 

panorâmicas, tais como Serro da Picavessa, Serro de S. Miguel, o Castelo de Silves e mais próximo 

do Projeto, a cerca de 1,3km, o castelo de Paderne. 

 

 Unidade de Paisagem n.º 126 “Litoral do Centro Algarvio” 

Caracteriza-se por apresentar um relevo bastante plano. O meio rural começa a surgir a partir do 

litoral, em direção a norte, onde os mosaicos formados pelas culturas de sequeiro e regadio são 

importantes construtores da identidade desta paisagem. Regista-se a presença de amendoeiras, 

figueiras e alfarrobeiras, que ainda sobrevivem em alguns locais que se mantiveram imunes ao 

crescimento urbano desordenado. A agricultura, em certos locais, é expressa de forma mais 

humanizada, com a presença das estufas entre Faro e Olhão. 

Apresenta as características de espaços edificados de natureza e tipologias diversificadas, típicas 

da região do algarve e acusa um excesso de ocupação que levou a um crescimento urbano 

acelerado e desordenado.  

A “riqueza biológica” circunscreve-se assim a locais muito limitados, sendo no geral baixa, e em 

termos de ocupação do solo, predominam os matos de regeneração em evolução, resultantes de 

áreas agrícolas abandonadas. 

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação as mesmas localizam-se de acordo 

com o seguinte: Grande Grupo de Unidades de Paisagem “V – Algarve” e na Unidade de Paisagem n.º 126 
“Litoral do Centro Algarvio”. Dentro desta unidade sobrepõem-se às seguintes Subunidades de Paisagem: 

“Barrocal Algarvio” (Montechoro I e extensão com cerca de 1km da linha elétrica aérea) e “Plataforma 
Litoral Oriental ou de Albufeira” (Montechoro II e extensão maioritária da linha). 

 

Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para uma faixa de 5km e caracterizada 

com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita 

a esta análise, e de acordo com a cartografia apresentada, a Área de Estudo define-se da seguinte forma: 

Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por se inserir, predominantemente, na classe de Qualidade Visual 

“Elevada”, representando esta uma área total com cerca de 8.214ha, correspondendo a cerca de 64%, da 
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mesma. Está associada a uma parte significativa do mar, intercetado pela Área de Estudo, e a áreas mais 

características do barrocal – pomares de sequeiro – ao vale e encostas da ribeira de Quarteira, ribeira de 

Paderne e ribeira de Algibre. 

A segunda classe predominante é a  “Média” com cerca de 4.381ha, representando cerca de 34% da Área 
de Estudo, de que se destacam as áreas de matos. A classe de “Baixa” surge com cerca de 291ha, 
correspondente a cerca de 2% da Área de Estudo. Surge associada à rede rodoviárias e ferroviária e a áreas 

de extração de inertes. 

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação - Montechoro I Montechoro II e 

Linha Elétrica Aérea - as mesmas localizam-se em áreas das classes de Qualidade Visual “Média” e 
“Elevada”. No caso do corredor da linha, o mesmo sobrepõe-se, maioritariamente, a áreas da classe 

“Elevada”. 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A Área de Estudo situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade de Absorção Visual “Elevada” 
seguida da de “Média”. A classe de “Elevada” tem uma distribuição por toda a Área de Estudo e, no caso, 
da classe de “Média” a mesma tem uma maior dominância metade poente da Área de Estudo e também 

na zona norte desta. A classe de “Baixa” tem uma distribuição por toda a Área de Estudo, embora pontual 
e expressa-se em áreas de menores dimensões quando comparativamente às duas classes acima referidas. 

No entanto, no quadrante Este-Sul esta classe tem uma reduzida expressão. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 

visual (Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente, de alterações 

que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, inferir o mesmo, para 

perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o 

desenvolvimento vertical e escala que os apoios da linha elétrica apresentam. Igualmente, não significa 

que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são 

áreas expostas a uma presença humana menos representativa da Área de Estudo.  

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação - Montechoro I Montechoro II - as 

mesmas localizam-se em áreas das classes predominantemente de “Elevada” e, pontualmente, “Média”. 
No caso do corredor da linha, o mesmo sobrepõe-se, maioritariamente, na primeira metade a áreas da 

classe de “Elevada” e na metade sul, predominantemente à classe de “Média” e, pontualmente, “Baixa”. 

 

Sensibilidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, maioritariamente, na classe de Sensibilidade Visual “Média”, 
seguida da de “Baixa”. A classe de “Baixa” tem uma distribuição por toda a Área de Estudo, através de 
áreas que apresentam alguma dimensão territorial, embora, surjam de forma fragmentada e sem 

conectividade entre elas, com exceção da área mais urbana que se desenvolve ao longo da costa, entre 

Albufeira e Olhos de Água e onde esta classe se torna predominante, face às restante classe e Área de 

Estudo. 

A classe de “Elevada” tem uma distribuição pontual e tem reduzida expressão no quadrante Este-Sul e 

apresenta-se em áreas de pequena dimensão e sem continuidade territorial ou conectividade entre estas. 

No que se refere às diferentes componentes do Projeto em avaliação - Montechoro I Montechoro II - as 

mesmas inserem-se em áreas das classes, maioritariamente, “Média” e, pontualmente, “Baixa”. No caso 
do corredor da linha, o mesmo sobrepõe-se, maioritariamente, a áreas das classes, maioritariamente, 

“Média” e, pontualmente, “Baixa” e, muito pontualmente, “Elevada”. 
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5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz, necessariamente, a 

ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no 

território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera 

intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas componentes que, por si só, se destaque, ou pode, em 

simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre 

que as mesmas se revistam de um impacte visual. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 

seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, determinando também um uso permanente e 

condicionado do solo, e indiretas, em termos visuais, com consequência no aumento do nível de 

artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim, negativamente, a 

leitura da Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da 

intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em 

presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente 

para a área de intervenção. 

São impactes que podem, inclusive, transitar para a Fase de Exploração, e permanecer para além desta, 

no caso dos irreversíveis, quer como impactes estruturais de natureza residual quer como, em simultâneo, 

impactes visuais a par do também impacte visual imposto pela presença permanente dos painéis 

fotovoltaicos e de outras componentes do projeto, como os postos de transformação, inversores, a 

subestação e a linha elétrica aérea a 15kV, sobretudo, os respetivos apoios.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. Os Impactes na Paisagem 

identificados são os seguintes: 

Durante a Fase de Construção  

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

Os impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e da 

morfologia natural do relevo. São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro, áreas 

de armazenagem, acessos internos, sectores dos painéis fotovoltaicos – Montechoro I e Montechoro II -, 

Subestação, Posto de Comando, Posto de Seccionamento, Posto de Controlo, Posto de Transformação, 

rede interna subterrânea de cabos, faixa efetiva de proteção da linha elétrica aérea, a 15kV -, que se 

refletem numa alteração/transformação física do existente. Contudo, nem todas as referidas 

componentes têm igual impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação.  

Centrais Fotovoltaicas, Subestação, Estaleiro, Áreas de Armazenamento e Linha 

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo:  

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento e acessos a 

desativar) a permanente (acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; 

subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), reversível (estaleiro; áreas de 

armazenamento e acessos a desativar) a irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação de 

painéis; valas de cabos; subestação, apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), baixa 

(estaleiros; acessos permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha 

elétrica aérea) a média (área de implantação dos painéis) magnitude e pouco significativo (estaleiro; 

acessos permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica 

aérea) a Significativo (área de implantação dos painéis, sobretudo em Montechoro II). 

 

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo   
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Incide, sobretudo, na área de implantação dos painéis das centrais fotovoltaicas, mas com maior 

relevância na área da Central de Montechoro I. Na faixa de proteção legal de linha elétrica aérea 

a afetação não se apresenta como sendo relevante, dado atravessar áreas, sobretudo, de cariz 

agrícola/pomares de sequeiro.  

 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos a 

desativar; acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; apoios e 

faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), reversível (faixa de proteção legal das linhas elétricas 

aéreas) a irreversível (estaleiros; áreas de armazenamento; acessos a desativar; acessos permanentes; 

áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; apoios da linha elétrica aérea) baixa 

(estaleiros; áreas de armazenamento; acessos a desativar; acessos permanentes; valas de cabos e 

subestação) a média magnitude (áreas de implantação de painéis) e pouco significativo (estaleiro; áreas 

de armazenamento; acessos permanentes; acessos permanentes; valas de cabos; subestação; apoios e 

faixa de proteção legal das linha elétrica aérea) a Significativo (área de implantação dos painéis no 

conjunto das duas áreas mas mais relevante na área de Montechoro I). 

 

 Alteração da Morfologia Natural  

 

Incide em toda a área de intervenção, sobretudo, na área de implantação das centrais 

fotovoltaicas e respetivas componentes, diretamente associadas. No caso da maioria das áreas de 

implantação direta dos apoios da linha elétrica aérea não se considera terem relevância. 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; valas de cabos; 

acessos a desativar; área de implantação dos painéis e apoios da linha elétrica aérea) a permanente 

(acessos permanentes, área de implantação dos painéis e subestação), reversível (estaleiro; áreas de 

armazenamento; valas de cabos; acessos a desativar; área de implantação dos painéis e apoios da linha 

elétrica aérea) a irreversível (acessos permanentes; área de implantação dos painéis – áreas de 

afloramentos rochosos -; subestação e apoios da linha (pontualmente)), baixa (estaleiro; áreas de 

armazenamento; acessos temporários/desativar; acessos permanentes; área de implantação dos painéis; 

subestação e apoios da linha) a média (área de implantação dos painéis – áreas de afloramentos rochosos) 

magnitude e pouco significativo (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos temporários/desativar; 

acessos permanentes; área de implantação dos painéis; subestação e apoios da linha) a Significativo (área 

de implantação dos painéis, sobretudo, nas áreas de afloramentos rochosos). 

 

 

 

Impactes de Natureza Visual 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, máquinas, equipamentos e 

materiais diversos).  

Posteriormente, num segundo momento, os impactes visuais devem-se também às ações que iniciam as 

alterações ao nível dito estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de morfologia natural 

(decapagem da terra viva, escavações e aterros) –, desempenhadas pelas referidas máquinas, bem como 

à expressão visual das alterações que vão gerando, com maior ou menor relevância, função da magnitude 

da disrupção física imposta, sobre os valores/atributos visuais - naturais, culturais e patrimoniais - em 

presença, sobre as classes de qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número de 

observadores, assim como da proximidade a estes. 
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As referidas alterações físicas, que vão tendo progressivamente maior expressão/magnitude, têm também 

associadas, em simultâneo, não só os impactes de natureza visual gerados pela presença das referidas 

máquinas como pela montagem progressiva dos painéis solares e presença em sucessiva maior área até à 

sua ocupação total. 

Ao nível dos impactes visuais mais relevantes consideram-se como impactes a expressão visual do 

desenvolvimento das diversas ações que vão decorrendo durante a Fase de Construção e que, no seu 

conjunto, se expressam num impacte visual que se designa, habitualmente, por “Desordem Visual”. Esta 
é decorrente das diversas ações - circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos no 

transporte de equipamento, transporte de materiais, desmatação, desflorestação, transporte de resíduos 

florestais, movimentos de terra – aterros, escavação e nivelamentos - montagem dos equipamentos, 

estruturas e infraestruturas - que terão lugar, de forma dispersa, pelas áreas de intervenção, podendo as 

mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente e espacialmente. Dentro deste 

destaca-se, sobretudo, a formação de poeiras, geradas pelas ações acima referidas, percetíveis a maiores 

distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade. A formação destas poeiras será, sobretudo, 

decorrente, da compactação e, consequente, pulverização do solo vivo devido a inúmeras e repetidas 

passagens de máquinas e veículos sobre os mesmos locais. Se se realizarem várias frentes de obra, a par 

de uma não gestão cuidada da circulação, repetida, de veículos e do estado das vias e, sobretudo, se, 

cumulativamente, decorrerem em tempo seco e ventoso, a magnitude da sua propagação será tanto 

maior quanto mais seco se apresentar o tempo e, cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis, 

agravado por ser uma de intervenção ainda relevante e por haver zonas mais cimeiras e, 

consequentemente, mais expostas aos ventos dominantes. Cumulativamente, refira-se ainda as poeiras 

geradas pela atividade das pedreiras existentes na envolvente. No seu conjunto contribuem 

temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

No que se refere a impactes visuais negativos acima referidos, durante a Fase de Construção, verifica-se 

que se projetarão sobre “Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários” e sobre áreas da 
classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: trabalhadores 

presentes na obra; habitações da povoação de Cerro do Ouro dispersas ao longo da N395, algumas 

a cerca de 100m – por Montechoro I; habitações próximas dos apoios da linha elétrica aérea – 

apoios 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23; Observadores 

Permanentes/Vias de Comunicação: IC4/A22; Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: áreas na 

envolvente próxima). 

Nesta fase ocorre ainda impactes visuais Significativos a Muito Significativos que se associam à “Perda de 
Valores Visuais Naturais” da Paisagem associados quer à afetação da vegetação potencial 
natural/regeneração natural onde se desenvolvem exemplares de carrasco (Quercus coccifera), 

zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), alfarrobeira - Ceratonia siliqua) -, aroeira - Pistacia lentiscus -, 

medronheiro - Arbutus unedo -, a que se associam outras espécies como: trovisco - Dapnhe gnidium -; 

Phillyrea latifolia; Rosmarinus officinalis; Cistus monspeliensis; Cistus salvifolius; Myrtus communis; 

Asparagus albus entre outras. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma 

permanente e irreversível. 

Durante a Fase de Exploração  

Impactes Visuais das Componentes do Projeto  

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 

das alterações introduzidas na Fase de Construção, que, em parte ou no seu todo, possam ter. Os impactes 

serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase, forem disruptivas 

e mais expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem. 
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Deste modo, e na Fase de Exploração, os impactes visuais negativos, sobretudo, das Centrais e da Linha 

decorrem da intrusão visual que a sua presença física – áreas de implantação de painéis e demais 

estruturas associadas, assim como a linha elétrica aérea - introduzem no território, não só pela sua 

artificialidade como pela sua permanência no tempo. Serão tanto mais graves, quanto mais proeminentes 

os elementos do Projeto se apresentarem, e mais elevado for o número de observadores que lhe ficam 

expostos. 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a Área 

de Estudo, são consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das componentes do 

Projeto que se consideram como as mais relevantes, considerando a situação mais desfavorável, sem 

coberto vegetal e sem edificado. As bacias visuais permitem determinar a expressão e alcance do impacte 

visual negativo sobre o território delimitado pela Área de Estudo. No presente caso, foram simuladas, em 

separado, as bacias visuais para ambas as centrais, subestação e linha elétrica aérea. No caso das Centrais 

Fotovoltaicas, de modo a ser possível uma análise mais precisa foram geradas duas bacias visuais para 

cada uma - Área de Implantação Nascente e Área de Implantação Poente – em virtude dos respetivos 

extremos distarem cerca de 800m, em Montechoro I, e 1,2km no caso de Montechoro II. 

Todas as bacias visuais geradas têm como pressuposto ser considerada a dimensão mais desfavorável, 

neste caso, à altura dos painéis, à altura dos pórticos da subestação e à altura dos apoios da linha elétrica 

aérea e que correspondem à situação final de maior artificialidade determinada pelo Projeto em avaliação. 

Os impactes gerados por estas componentes, que são relativamente distintas das que caracterizaram a 

situação de obra, assumem um caráter permanente. 

Na avaliação, tal como para a Fase de Construção, são considerados os impactes visuais que se fazem 

sentir sobre: “Observadores Permanentes – edificado/habitações”; “Observadores Temporários - 

utilizadores das vias rodoviárias” e “Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em 

particular, da referida classe.” 

Da análise da cartografia da bacia visual do Projeto, verifica-se que o impacte visual negativo potencial 

projeta-se, potencialmente, sobre uma parte muito circunscrita do território definido pela Área de Estudo, 

com exceção da linha elétrica aérea, que tem uma expressão significativa. Verifica-se também que, as 

diversas componentes, na sua generalidade, têm áreas comuns, ou de sobreposição. Ou seja, dessas 

mesmas áreas, ambas as centrais, ou partes significativas destas, podem ser potencialmente visualizadas. 

O impacte visual negativo das Centrais Fotovoltaicas incide, maioritariamente, na zona física da sua 

implantação e numa envolvente imediata com cerca de 1km em torno da mesma, de forma mais 

consistente, pese embora, haver projeção para maiores distâncias, sobretudo, para o quadrante definido 

pelos pontos cardeais Norte-Este, onde se localiza e se destaca a povoação de Paderne e de Ameijoafas. 

É, maioritariamente, a área de implantação de painéis da Central Fotovoltaica de Montechoro I, 

comparativamente à de Montechoro II, que é a geradora maior de impactes sobre Observadores 

Permanentes, que se situam, sobretudo, na sua proximidade, ao longo da N395, parte da povoação de 

Cerro do Ouro. 

No caso da linha elétrica aérea de ligação da Subestação das centrais fotovoltaica à Subestação de 

Montechoro, verifica-se que a bacia visual, que traduz graficamente o impacte visual negativo, se projeta, 

potencialmente, sobre uma parte muito significativa da Área de Estudo. No entanto, regista-se que é sobre 

a zona mais central da metade poente da Área de Estudo que o impacte visual se faz sentir de forma mais 

expressiva. Ainda dentro deste território é, sobretudo, sobre a envolvente mais imediata da linha que o 

impacte visual negativo tenderá para significativo. 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: habitações da 

povoação de Cerro do Ouro dispersas ao longo da N395 – por Montechoro I; Observadores 

Permanentes/Vias de Comunicação: IC4/A22; Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: áreas na 
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envolvente próxima) a Muito Significativo (Observadores Permanentes/Habitações dispersas ao 

longo do traçado da linha de que se destacam os apoios: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22 e 23 e Observadores Temporários: IC4/A22 – apoios 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá, fundamentalmente, à desmontagem dos diferentes equipamentos e remoção de 

pavimentos existentes e infraestruturas enterradas e transporte para depósito e 

reciclagem/transformação. Associado a todas estas operações estará a circulação de veículos, máquinas 

pesadas e gruas. Os impactes serão semelhantes aos que terão lugar da montagem do equipamento 

aquando da Fase de Construção. Contudo, à data estarão constituídas as cortinas arbóreas e toda a 

estrutura verde, pelo que a projeção de impactes para o exterior da área intervencionada, será muito 

menor.  

No que se refere à reposição da morfologia original do terreno não se revela expectável que a mesma 

possa ser reposta, a um nível geral, mas também ao nível das áreas de estaleiro, áreas de armazenagem, 

subestação e de alguns acessos. Contudo, nalguns casos, verifica-se ser possível proceder a uma 

renaturalização da morfologia à custa da introdução de uma modelação ou micromodelação mais orgânica 

e irregular, mas não a reposição da original, sobretudo, nas secções de implantação de painéis, em ambas 

as centrais, ainda muito expressivas em termos de área, onde ocorrem afloramentos rochosos. 

A remoção/extração dos fatores intrusivos das diversas componentes do Projeto da Paisagem, após estas 

operações, considera-se como um impacte positivo significativo, potenciando a sua recuperação 

paisagística. A recuperação ambiental poderá ainda passar por uma intervenção que acelere o processo 

de recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de espécies arbustivas e arbóreas 

autóctones. 

Impactes cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na Área de Estudo de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 

outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade 

visual/cénica da Paisagem. 

No que se refere aos projetos de diferente tipologia destacam-se, entre outros de menor expressão, 

sobretudo, as áreas industriais, extrativas, comerciais, a par das infraestruturas lineares – eixos rodoviários 

e linhas elétricas aéreas. Dentro das áreas de industriais destacam-se: Vale Paraíso. No que se refere às 

áreas industriais de natureza extrativa destaca-se de um conjunto de 5, a da Tecnovia, que se localiza a 

sul, mas adjacentemente, à Central Fotovoltaica de Monchique II. 

Ao nível de infraestruturas, sobretudo, de natureza linear e no caso das vias rodoviárias destacam-se as 

mais expressivas na artificialização imposta pela sua presença: o IC1, a A22/IC4, a N125, Av. dos 

Descobrimentos/M526 e respetivos nós, viadutos/pontes, restabelecimentos, portagens e áreas de 

serviço. 

Ao nível de outras infraestruturas lineares, destacam-se as linhas elétricas aéreas - Muita Alta, Alta e Média 

Tensão, neste caso, de igual tipologia com a linha associada ao projeto em avaliação. Em termos de 

intrusão visual esta tipologia de projeto é uma das que representa um dos maiores impactes visuais devido 

à sua intrusão no campo visual dos observadores sendo responsável pela contaminação de uma parte 

muito significativa da Área de Estudo. No presente caso, a maior densidade de linhas ocorre na zona da 

Subestação de Tunes, registando-se pelo menos 15 linhas de acordo com a informação constante na Carta 

de Impactes Cumulativos da Paisagem. A sul desta, a cerca de 7,8km, localiza-se a Subestação de Albufeira, 

com um número inferior de linhas, 7. As linhas e, sobretudo, os apoios são responsáveis pelo 

seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem.  
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Está prevista a construção de uma linha aérea que interligará a Subestação da Central Fotovoltaica de 

Monchique II à Subestação de Montechoro da EDP Distribuição com uma distância linear com cerca de 

4,8km, na qualidade de projeto associado. No que se refere à linha em avaliação, a mesma não configura 

um impacte cumulativo que se possa considerar como muito significativo, também devido à sua diretriz 

se desenvolver, numa pequena extensão inicial, cerca de 700m, junto de uma linha existente. Na restante 

extensão, que se desenvolve até à Subestação de Montechoro e ao longo dos primeiros 3,72km, a linha 

desenvolve-se de forma isolada. Nesta extensão, irá registar-se a contaminação visual de áreas ainda sem 

grandes intrusões visuais a este nível, dando esta início a uma artificialização mais relevante da Paisagem. 

Os diversos projetos, acima referidos, são assim responsáveis por uma afetação da Paisagem traduzindo-

se em várias áreas artificializadas que se caracterizam pela excessiva área de ocupação dos solos, pela sua 

dispersão, pela sua elevada falta de qualidade arquitetónica, maioritariamente, pavilhões industriais, e 

pela ausência, muito frequente, de medidas de integração paisagística.  

No que se refere em concreto ao impacte cumulativo do Projeto, regista-se a presença de outros 3, de 

igual tipologia do da Central Fotovoltaica, pelo que, o Projeto tende para constituir um impacte 

significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem, dada a sua dimensão e por se  mesmo 

se situar adjacentemente as outros. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos 

referidos para o próprio Projeto, dada a sua expressão. A sua implementação determinará um reforço da 

alteração visual na zona central da Área de Estudo, já artificializada.  

No conjunto, os diversos projetos existentes representam um impacte visual negativo sobre a Paisagem e 

contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do território. Os mesmos 

são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem. 

 

5.11.3. CONCLUSÃO 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de várias 

magnitudes e significâncias, mas não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo muito 

significativo, pese embora, considerar-se que existem várias situações, claramente, com impactes 

significativos a muito significativos, quer ao nível estrutural quer de natureza visual, e de perda de 

valores/atributos visuais naturais, já devidamente identificados ao longo do parecer. Alguns dos impactes 

são de natureza temporária outros permanecerão no tempo.  

No que se refere aos “Impactes Estruturais e Funcionais” as situações mais graves, ou significativas, do 
Projeto, decorrem, maioritariamente, da implantação dos painéis solares, dado que estes determinam 

impactes Significativos quer ao nível do coberto vegetal, quer, pontualmente, ao nível da alteração do 

relevo/morfologia natural, sobretudo, nas áreas de afloramentos rochosos. 

No caso dos “Impactes de Natureza Visual” regista-se que os mesmos não têm um impacte significativo 

sobre a Área de Estudo, com exceção da linha elétrica aérea. No caso da linha, o impacte visual negativo 

projeta-se sobre a zona mais central da metade poente da Área de Estudo de forma mais expressiva. 

Dentro da Área de Estudo, quer em relação às centrais fotovoltaicas quer em relação à linha elétrica aérea 

é, sobretudo, sobre a envolvente mais imediata destas componentes que o impacte visual negativo 

tenderá para Significativo e, no caso da linha, para Muito Significativo. 

Os locais sobre os quais se fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a 

Fase de Construção quer para a Fase de Exploração. Em ambas as fases os impactes visuais projetar-se-ão 

sobre “Observadores Permanentes”, sobre “Observadores Temporários” e sobre as áreas com Qualidade 

Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual. 

Contudo, e ao contrário do verificado na Fase de Construção, as alterações terão na Fase de Exploração 

um carácter definitivo, ou permanente, embora sejam, maioritariamente, outras componentes do Projeto 

a determiná-las, sobretudo, as alterações visuais, uma vez que é nesta fase que algumas das componentes, 
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na sua forma final, apresentam uma expressão vertical relevante e que é potenciadora de uma projeção 

do impacte visual a distâncias superiores.  

Para a Fase de Construção os impactes identificados classificam-se como: 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: trabalhadores 

presentes na obra; habitações da povoação de Cerro do Ouro, dispersas ao longo da N395, 

algumas a cerca de 100m – por Montechoro I; habitações próximas dos apoios da linha elétrica 

aérea – apoios 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23; Observadores 

Permanentes/Vias de Comunicação: IC4/A22; Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: áreas na 

envolvente próxima). 

Nesta fase ocorre ainda impactes visuais Significativos a Muito Significativos que se associam à “Perda de 
Valores Visuais Naturais” da Paisagem associados quer à afetação da vegetação potencial 
natural/regeneração natural onde se desenvolvem exemplares de carrasco (Quercus coccifera), 

zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), alfarrobeira - Ceratonia siliqua) -, aroeira - Pistacia lentiscus -, 

medronheiro - Arbutus unedo -, a que se associam outras espécies como: trovisco - Dapnhe gnidium -; 

Phillyrea latifolia; Rosmarinus officinalis; Cistus monspeliensis; Cistus salvifolius; Myrtus communis; 

Asparagus albus, entre outras. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma 

permanente e irreversível. 

Para a Fase de Exploração considera-se o seguinte: 

 Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: habitações da 

povoação de Cerro do Ouro dispersas ao longo da N395 – por Montechoro I; Observadores 

Permanentes/Vias de Comunicação: IC4/A22; Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: áreas na 
envolvente próxima) a Muito Significativo (Observadores Permanentes/Habitações dispersas ao 

longo do traçado da linha de que se destacam os apoios: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22 e 23; Observadores Temporários: IC4/A22 – apoios 1, 2, 3, 4 e 5)) 

Contudo, em ambas as fases, a manter-se o atual coberto vegetal - estrato arbóreo e arbustivo -, que 

ocorre na envolvente ao projeto e entre, em particular, Montechoro I, e os referidos tipos de 

observadores, os impactes visuais sobre os locais acima referidos, que tendem para Significativo, não serão 

sempre sentidos com igual intensidade, dado que estes serão percecionados visualmente de forma, por 

vezes pontual e, sobretudo, descontinuada, não se pretendendo, contudo, com a presente leitura 

relativizá-los. 

No que se refere em concreto aos “Impactes Cumulativos” do Projeto, regista-se a presença de outros 3, 

de igual tipologia do da Central Fotovoltaica, pelo que, o Projeto tende para constituir um impacte 

significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem, dada a sua dimensão e por o mesmo 

se situar adjacentemente a outro. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos 

referidos para o próprio Projeto, dada a sua expressão. A sua implementação determinará um reforço da 

alteração visual na zona central da Área de Estudo, já artificializada. Relativamente à linha, a mesma 

desenvolve-se em dois cenários. Num primeiro, paralelo à linha elétrica existente, numa extensão com 

cerca de 700m e, num segundo, desenvolve-se de forma isolada, em cerca de 3,72km, até à Subestação 

de Montechoro. Nesta extensão, irá registar-se a contaminação visual de áreas ainda sem grandes 

intrusões visuais a este nível, dando esta início a uma artificialização mais relevante da Paisagem. 

No que se refere à “Minimização dos Impactes” negativos gerados pelo Projeto, e pelas e suas 

componentes, os mesmos poderão ser minimizados, nalguns casos, apenas parcialmente, através da 

implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP) a materializar em toda a área 

intervencionada. O mesmo visará a proteção das áreas com vegetação existente natural potencial de 

natureza autóctone e outra que detenha valor visual. A sua materialização passa por implementar uma 
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estrutura verde na área de intervenção e no interior das diferentes áreas de painéis num continuum entre 

sistemas húmidos e secos, explorando o potencial natural e edáfico-climático, a par do estabelecimento 

de uma cortina arbórea perimetral nos limites da vedação das Centrais Solares Fotovoltaicas de 

Montechoro I e Montechoro II, entre outras e medidas ações que integram o respetivo capítulo integrado 

no presente parecer. No que se refere ao PIP apresentado no EIA, considera-se que o mesmo carece de 

revisão, nalguns aspetos devendo ser apresentado como um Projeto de Execução integral para verificação 

e avaliação. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, emite-se parecer favorável ao Projeto das Centrais 

Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II, na qualidade de Projeto de Execução, 

condicionado à implementação integral e estrita do conjunto condicionantes e das medidas de 

minimização apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes deste parecer. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

6.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidas as pronúncias do 

Município de Albufeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Geral de 

Energia e Geologia, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, E-Redes - Energia, S.A., (EDP-

Distribuição) e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

Câmara Municipal de Albufeira 

O Município de Albufeira efetuou uma apreciação do projeto destacando as questões relativas ao 

Ordenamento do Território e Paisagem. 

No tocante ao Ordenamento analisou as duas centrais e a linha de interligação à Subestação de 

Montechoro da EDP relativamente aos instrumentos de Gestão Territorial concelhios em vigor. 

Central Fotovoltaica Solar de Montechoro I 

A área de intervenção da Central Fotovoltaica Montechoro I enquadra-se no âmbito do PDM de Albufeira, 

aprovado e publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/95, de 4 de maio, encontrando-se, 

atualmente, em revisão. 

Insere-se, segundo a Carta de Ordenamento do PDM, em classe de Espaços de Recursos Naturais e 

Equilíbrio Ambiental, mais concretamente, em Zona de Proteção de Recursos Naturais. 

As ações possíveis na referida zona são as que decorrem do artigo 22º do Regulamento do PDM. Nos 

termos do n.º 2 do citado artigo o regime de uso do solo fica sujeito às regras constantes no Anexo IV do 

Regulamento do PDM da Albufeira, na versão republicada através do Aviso n.º 12.779/2015, de 2 

novembro, publicado no Diário da República 2.ª Série, N.º 214. 

A infraestrutura em causa é enquadrável no previsto na alínea h), do n.º 3, do artigo 2.º do Anexo IV do 

Regulamento do PDM. 

Insere-se, segundo a Carta de Condicionantes do PDM, na Reserva Ecológica Nacional (REN), encontrando-

se sujeito ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, carecendo de parecer da CCDR-Algarve. 

 

Central Fotovoltaica Solar de Montechoro II 

A área de intervenção da Central Fotovoltaica de Montechoro II encontra-se abrangida pelo Plano de 

Pormenor na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rural do Escarpão (PP-PIER do Escarpão), 

aprovado através da Deliberação n.º 723/2012, publicada no Diário da República, II Série, n.º 121, Parte 

H, de 24 de maio, encontrando-se, atualmente a decorrer por deliberação de câmara de 01/10/2019 (Aviso 

n.º 18.101/2019, publicado no Diário da República, II Série, n.º 219, Parte H, 14 de novembro de 2019), o 

procedimento de alteração ao plano de pormenor, tendo-se concluído na Conferência Procedimental, 

realizada a 28 de janeiro de 2021, pela emissão de parecer favorável condicionado à proposta de plano, e 

parecer favorável à proposta de alteração da REN e da RAN e ao Relatório Ambiental. 

De acordo com a Planta de Implantação do PP-PIER-Escarpão atualmente em vigor, abrange áreas 

integradas nas seguintes categorias: 

 Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos, na subcategoria de Espaços destinados à 

industria Extrativa, correspondendo mais especificamente à zona do designado Núcleo de 

Exploração EX33; 
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 Espaços Naturais, na subcategoria de Espaços de Recuperação Paisagística. 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PP-PIER-Escarpão atualmente em vigor, verifica-se a 

incidência das seguintes servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública: 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) na totalidade da área, aplicando-se o respetivo regime jurídico 

(RJREN), encontrando-se sujeito a parecer da CCDR-Algarve; 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) - Apesar de existirem duas pequenas áreas classificadas como 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) no interior da área vedada da central fotovoltaica, o projeto foi 

concebido de modo a assegurar que não existirá nenhum equipamento ou infraestrutura que 

interfira com as áreas de RAN. No âmbito do processo da 1.ª alteração do PP do Escarpão, em curso, 

foi solicitada a desafetação das duas áreas referidas, tendo já a DRAP Algarve emitido parecer 

favorável à alteração proposta. 

 Domínio Hídrico — Apesar da implantação dos painéis fotovoltaicos da central, não interferir com 

as faixas de proteção das linhas de água do domínio público hídrico, estão, pontualmente, previstos 

atravessamentos de linhas de água não permanentes, de regime torrencial, por caminhos interiores 

de manutenção da central e por tubagens da rede de cabos da central, devendo o Promotor 

requerer, junto da APA-ARH a emissão do respetivo Titulo de Utilização dos Recursos Hídricos. 

 Rede Elétrica, devendo ser salvaguardadas as distâncias de segurança impostas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro de 1992. 

Face às categorias e subcategorias de espaço identificadas são aplicáveis à data, as disposições dos artigos 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º do Regulamento do PP-PIER do Escarpão, encontrando-se sujeito a pareceres da 

CCDR-Algarve, DRAALG, APA/ARH e EDP. 

O procedimento de Alteração do PP-PIER-Escarpão, que se encontra a decorrer, prevê que o uso de 

Espaços destinados à indústria Extrativa (Núcleo de Exploração EX33, onde a CSF Montechoro II ocupa 

cerca de 24,5ha), que atualmente não se encontra a ser explorado, passe a dispor de características 

funcionais de uso misto, permitindo acolher as atividades e usos permitidos nos espaços destinados à 

industria extrativa e ou espaços destinados à produção de energias renováveis, permitindo uma 

compatibilização do projeto da Central Fotovoltaica de Montechoro II e o PP-PIER-Escarpão. 

Face ao exposto verifica-se que o projeto, em termos de uso, enquadra-se no previsto no procedimento 

da alteração do PP-PIER-Escarpão, não se encontrando no entanto ainda aprovado pela Assembleia 

Municipal, nem publicado, encontrando-se sujeito ao cumprimento das condicionantes previstas. 

Linha de Interligação 

A linha de interligação encontra-se abrangida pelo PDM de Albufeira, aprovado e publicado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.243/95, de 4 de maio, encontrando-se, atualmente, em revisão. 

Atravessa, segundo a Carta de Ordenamento do PDM a: Zona Agrícola; Zona de Proteção de Recursos 

Naturais; Zona Agrícola Condicionada; Zona de Enquadramento Rural e a Zona de Equipamentos. 

As ações possíveis nas referidas zonas são as que decorrem dos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 25.º e 39.º do 

Regulamento do PDM, sendo a infraestrutura em causa enquadrável no previsto na alínea h), do n.º 3, do 

artigo 2.º do Anexo IV do Regulamento do PDM. 

Insere-se, segundo a Carta de Condicionantes do PDM na: 

 Reserva Ecológica Nacional - em área coincidente com a Zona de Proteção de Recursos Naturais e 

com Zona Agrícola Condicionada, encontrando-se sujeito ao respetivo RJREN; 

 Reserva Agrícola Nacional — em área coincidente com a Zona Agrícola e a Zona Agrícola 

Condicionada, encontrando-se sujeito ao respetivo RJRAN. 
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A ocupação das áreas necessárias aos apoios carece de parecer da CCDR-Algarve e da DRAPALG. 

 

No que se refere à Paisagem, o Município de Albufeira salientou o facto da avaliação do significado dos 

impactes visuais de uma central fotovoltaica na paisagem depender, em grande parte, da perceção dos 

potenciais observadores e revestindo-se, sempre, de alguma subjetividade. 

No contexto da paisagem salienta-se que entre as ações existentes e previstas, o local de implantação dos 

projetos das CSF Montechoro I e II, e o projeto já aprovado da Central Fotovoltaica de Paderne, localizado 

entre as duas centrais fotovoltaicas em apreço, exercendo um impacte cumulativo, se insere no contexto 

global de uma paisagem modificada pelo homem de características antrópicas em espaço rural. Considera-

se uma paisagem marcada por uma forte antropização (pedreiras, A22, viaduto), degradação e 

desorganização do espaço, sendo frequentes as deposições clandestinas de entulhos e outros resíduos, 

por um lado, sendo, ainda possível, observar áreas características do mosaico típico e identitário do 

algarve, como os pomares de sequeiro, matos, parcelamentos da propriedade por muros de pedra seca, 

por outro. 

O EIA refere que as unidades de paisagem onde se localizam os projetos são consideradas globalmente 

com qualidade visual e estética média a reduzida, mas de elevada capacidade de absorção visual, face às 

características do projeto, uma vez que se prevê uma adaptação às condições de relevo muito aplanado, 

bem como a sua localização face aos potenciais observadores. 

Atendendo à capacidade de adaptação dos projetos às formas naturais (aplanadas) do terreno e 

assegurando, ao longo de toda a fase de exploração da Central Fotovoltaica, a execução das medidas de 

manutenção da vegetação, previstas no Plano de Recuperação Paisagística (PRP), considera-se que estas 

poderão contribuir de forma significativa para criar condições favoráveis a uma reorganização da nova 

paisagem humanizada. 

No caso do projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I, promove a constituição de sebes de 

vegetação arbóreo-arbustiva, na proximidade da vedação da Central Fotovoltaica, junto ao seu vértice 

sudoeste e no lado que se desenvolve paralelamente ao IC4/A22, sobretudo nas zonas de cotas mais 

baixas, com o objetivo de minimizar a visibilidade dos painéis fotovoltaicos aos automobilistas, de modo 

a constituir uma segurança adicional contra a eventual possibilidade de ocorrência de fenómenos de 

encandeamento. 

O EIA realizou o estudo da bacia visual dos projetos, com o raio de 5 Km em torno dos mesmos e respetivas 

linhas de interligação, constatando-se que predominam áreas de média sensibilidade visual, ocorrendo 

ainda algumas áreas de baixa sensibilidade visual e apenas pontualmente pequenas áreas residuais de 

elevada sensibilidade. Constata-se que não existem observadores permanentes afetados pelas bacias 

visuais deste projeto, sendo os observadores temporários afetados os que se localizam em vias de 

comunicação envolventes que se desenvolvem a cotas mais elevadas (mas relativamente afastadas do 

local). Os observadores temporários potenciais localizados junto ao projeto na zona da A22 não sofrerão 

qualquer impacte visual, uma vez que a via se desenvolve em trincheira a uma cota que não permite a 

visibilidade sobre o projeto. 

Constata-se que, de acordo com estudo da bacia visual, do Castelo de Paderne (IIP-Imóvel de Interesse 

Público), localizado a cerca de 1Km a nordeste dos projetos, a CSF Montechoro II não será visível, dada a 

interposição de barreiras orográficas e da CFS de Montechoro I, apenas será potencialmente visível, uma 

zona ínfima da área de implantação da central, a partir do alto da Torre Albarrã do Castelo (se a sua visita 

for permitida). 

Em síntese, o município considera que o Projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e 

Montechoro II (lotes 1 e 2) se enquadra nas ações e estratégias previstas (PDM) e propostas (alteração do 

PP-PIER-E) para o local no âmbito do ordenamento do território, condicionado à publicação da alteração 
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ao PP-PIER-E, bem como ao cumprimento de todas as condicionantes que abrangem o prédio. 

Globalmente considera-se que as intervenções necessárias à implantação dos Projetos em análise e 

medidas minimizadoras associadas irão contribuir de forma significativa para criar condições favoráveis a 

uma reorganização da nova paisagem humanizada, contudo, sendo a paisagem um potencial recurso, que, 

no entanto, se altera e evolui com as gerações e em função das atividades humanas, reitera-se a 

importância da sua preservação, proteção e valorização. 

Emite, assim parecer favorável às Centrais Solares Fotovoltaicas condicionado à aprovação da alteração 

do PP-PIER-Escarpão, bem como ao cumprimento de todas as condicionantes que abrangem a área do 

projeto. 

 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

O ICNF após análise da documentação informou que a área do projeto não se sobrepõe a área classificada 
no âmbito do Sistema Nacional de áreas Classificadas (SNAC), ficando na proximidade das Zonas Especiais 
de Conservação ZEC Ribeira da Quarteira PTCON0038 (500m a nordeste de Montechoro II, de acordo com 
o EIA) e ZEC Barrocal (1,5 km a nordeste de Montechoro II, de acordo com o EIA).   

No entanto, verifica-se que a área apresenta uma função ecológica importante num território sujeito a 
fortes pressões urbanísticas e industriais, uma vez que constitui uma área desocupada remanescente, 
contribuindo para a manutenção da biodiversidade, nomeadamente enquanto corredor ecológico. Com 
efeito, as áreas afetas às centrais Montechoro I e Montechoro II intercetam área de Corredor Ecológico 
definido nos termos do PROF Algarve (Portaria nº53/2019, de 11 de fevereiro).  

 

 

 

Figura n.º 8: Corredor ecológico atravessado pela área de estudo. Carta extraída do EIA 

 

Para além destas funções importantes de corredor ecológico e biodiversidade, o local apresenta 

interesse conservacionista, verificando-se, de acordo com o EIA, a ocorrência de carrascal, 

correspondente ao habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, subtipo pt5 – carrascais, 

espargueiras e matagais afins basófilos, protegido nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de 

Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro. 
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Figura n.º 9: Áreas de carrascal – habitat 5330 na área de implantação das centrais de Montechoro I e II e 

linhas elétricas associadas (identificado a verde escuro). Carta extraída do EIA 
 

Ao nível da flora, de acordo com o EIA refere-se a ocorrência das espécies de interesse conservacionista, 

nomeadamente Narcissus bolbocodium (campainha amarela) contante no anexo B-V do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro e de Quercus rotundifólia (Azinheira), protegida nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 

de maio. Estas ocorrências não foram cartografadas, pelo que não foi possível percecionar se as mesmas 

se localizam na área de implantação do projeto.  

A presença da espécie Quercus suber (sobreiro), também protegida nos termos do mesmo Decreto-Lei é 

referida como provável, carecendo de esclarecimento de efetiva ocorrência.   

No caso de se verificar a necessidade de corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, os exemplares 

existentes e afetados deverão ser identificados (cartografia georreferenciada), carecendo de autorização 

(nºs 1 e 5 do artigo 3º do acima referido Decreto-Lei).  

No caso de afetação de exemplares de alguma destas espécies, a mesma deverá ser alvo de compensação.   

De referir ainda que são identificadas espécies de flora de interesse conservacionista protegidas nos 

termos dos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 

e pelo Decreto-Lei n.º156-A/2013, de 8 de novembro, sendo referidas como prováveis de ocorrência, 

nomeadamente: Bellevalia hackelii (jacinto azul do barrocal, endemismo lusitano), Scilla odorata, (jacinto 

do algarve, endemismo ibérico), Thymus Iotocephalus* (Tomilho-cabeçudo, prioritária, endemismo 

lusitano), Linaria algarviana (endemismo lusitano), Salix salvifolia subsp.australis (borrazeira-branca, 

endemismo ibérico) e Verbascum litigiosum (endemismo lusitano). Considera-se que dada a relevância 

destas espécies e a extensa área a intervencionar deverá ser despistada a sua possível ocorrência na área 

de implantação do projeto.  

Ao nível da fauna, identificam-se também, de acordo com o EIA, a ocorrência de espécies de interesse 

conservacionista previstas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 

e pelo Decreto-Lei n.º156-A/2013, de 8 de novembro, destacando-se a ocorrência de espécies de anfíbios 

e répteis de ocorrência potencial e espécies de avifauna, também com ocorrência potencial e confirmada 

Galerida theklae (cotovia-escura).  

A área de estudo não se enquadra em área crítica ou muito crítica para aves, enquadrando-se na 

envolvente de áreas de importância para aves de rapina e aquáticas.  

A área de estudo não se sobrepõe a nenhum abrigo de morcegos de interesse nacional, regional ou local 

conhecido.  
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Neste contexto, verifica-se que o projeto apresenta os seguintes impactes negativos, significativos:  

a) Afetação de área de habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, implicando a destruição 

de cerca de 6,63 ha do mesmo (0,56 ha na Central Solar de Montechoro I, 6,07ha na Central Solar 

de Montechoro II). A implementação da linha elétrica também implicará a afetação de áreas deste 

habitat, não tendo sido as mesmas contabilizadas. É ainda referida a afetação no EIA deste habitat 

por via dos acessos a criar (0,67 ha), edifícios técnicos (cerca de 0,17ha).  

De acordo com a ficha de gestão para este habitat definida no âmbito do plano Setorial da Rede 

Natura 2000, é definida como orientação de gestão para o mesmo, o condicionamento das 

alterações ao uso do solo que impliquem a destruição direta do habitat, nomeadamente a 

realização de obras, contrariando assim o uso proposto pelo projeto para esta área.  

b) Afetação de espécies de flora de interesse conservacionista nomeadamente Narcissus 

bolbocodium, e outras de porte arbóreo não especificadas, carecendo de explicitação e 

identificação das mesmas. 

c) É referida a ocorrência de sobreiros e azinheiras, mas não é identificada a sua localização nem é 

descrito se há afetação de exemplares destas espécies, protegidas por lei. Deverá existir um 

levantamento das mesmas e ser explicitada claramente a eventual afetação de sobreiros e/ou 

azinheiras, a qual deverá ser evitada dado se tratarem de espécies protegidas. Caso de verifique a 

impossibilidade de evitar a afetação de exemplares destas espécies protegidas, estes deverão ser 

identificados e cartografados, carecendo o seu abate de autorização, como acima referido, nos 

termos do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio.  

d) Afetação de avifauna de interesse conservacionista, com o aumento de mortalidade por colisão, 

no caso da linha de alta tensão e por colisão e eletrocussão na linha de média tensão. A extensão 

da linha de BT apresenta discrepâncias, sendo referida no documento referente à ecologia (anexo 

5) de cerca de 300m e no documento principal do Relatório Síntese cerca de 4 km. Em qualquer 

caso, esta linha deverá prever a sinalização da mesma, o que não se verifica.  

De referir ainda a relevância da ponderação dos impactes cumulativos do projeto com outros existentes 

ou previstas na zona próxima envolvente, não só da mesma tipologia, como de outras, nomeadamente 

diversas pedreiras (Escarpão), três linhas elétricas e a A22, a Central Fotovoltaica de Paderne (já 

licenciada), significando a implementação deste projeto um aumento de pressão sobre os valores naturais. 

Neste contexto, revela-se de particular importância a proteção de habitats ainda existentes na área do 

projeto, integrada ainda zona com funções de corredor ecológico de acordo com o PROF do Algarve. 

Quanto às medidas previstas de minimização e compensação, as mesmas deverão incluir ainda tal como 

se referiu a colocação de sinalização/dispositivos anti colisão e de dispositivos antipoiso na linha de BT, 

devendo ser incluídas medidas de gestão para as espécies de flora e fauna e habitats, nomeadamente de 

interesse conservacionista que ocorrem na zona do projeto, incluindo de avifauna. 

O projeto não se localiza em área de SNAC, considerada sensível, nos termos do RJAIA. No entanto, 

localiza-se na sua envolvente próxima, apresentando a zona valor conservacionista importante, sendo de 

relevar a ocorrência na área de espécies de flora e habitats protegidos no termos do Decreto-Lei nº 140/99, 

de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro, 

encontrando-se em área de corredor ecológico, nos termos do nos termos do PROF Algarve (Portaria 

nº53/2019, de 11 de fevereiro).  

Face ao acima exposto, com base nos fundamentos de facto e de direito acima expressos, a Direção 

Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, do ICNF emitiu parecer favorável à 

pretensão, condicionado ao cumprimento dos seguintes aspetos: 

i. Não afetação de áreas habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, devendo o layout ser 

reformulado de forma a não se verificar a destruição prevista de cerca de 6,63 ha pela 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3375 

 

 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) 

53 

implementação do projeto, sendo esta destruição mais significativa no lote 2 (cerca de 6,07 ha). A 

implementação de outros elementos, nomeadamente edifícios e apoios da linha elétrica deverão 

evitar esta afetação, devendo, sempre que tal não for possível, ser o habitat recuperado nas zonas 

afetadas. 

ii. Identificar a localização da área de ocorrência da espécie de flora Narcissus bolbocodium, 

protegida pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e 

pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, devendo ocorrer a sua preservação. 

iii. Proceder à verificação/despiste da ocorrência de espécies de interesse conservacionista 

identificadas de ocorrência provável indicadas no ponto anterior (Bellevalia hackelii (jacinto azul 

do barrocal, endemismo lusitano), Scilla odorata, (jacinto do algarve, endemismo ibérico), Thymus 

Iotocephalus* (Tomilho-cabeçudo, prioritária, endemismo lusitano), Linaria algarviana 

(endemismo lusitano), Salix salvifolia subsp.australis (borrazeira-branca, endemismo ibérico) e 

Verbascum litigiosum (endemismo lusitano)). 

iv. Esclarecer as espécies de árvores a abater, devendo ser evitado o abate de exemplares de sobreiro 

e azinheira, protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, informando 

claramente, no caso da impossibilidade de evitar o abate, a localização dos exemplares a afetar, 

carecendo o seu abate de autorização nos termos do Decreto- Lei referido. 

v. As medidas de minimização e compensação deverão incluir medidas de gestão e de monitorização 

adequadas dos habitats e espécies, nomeadamente dos de interesse conservacionista que 

ocorrem na área do projeto, incluindo a avifauna, e a sinalização sinalização/dispositivos anti 

colisão e de dispositivos antipoiso na(s) linha(s) elétrica(s), devendo ser apresentada proposta. 

 

Direção Geral de Energia e Geologia 

Embora esta entidade integre a Comissão de Avaliação, enquanto entidade competente para licenciar o 

projeto das centrais e linha de interligação considerou-se pertinente efetuar a sua consulta no âmbito dos 

recursos geológicos uma vez que estão identificadas massas minerais no local e existem pedreiras na sua 

envolvente imediata. 

No que se refere aos recursos energéticos informou esta entidade que as áreas das Centrais Solares 
Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II não interferem com oleodutos nem com infraestruturas 
de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por esses Serviços. 

Sobre os recursos geológicos salientou-se que o local de implantação do projeto Montechoro II, se situa 
na Quinta do Escarpão, se encontra atualmente regulamentado por um Plano de Pormenor - Plano de 
Intervenção em Espaço Rural (PIER) do Escarpão, publicado no DR, 2.º Série, N.º 101, de 24 de maio de 
2012, que classifica a área como “espaços destinados à indústria extrativa”. 

Contudo, segundo documentação disponibilizada no portal da Câmara Municipal de-Albufeira, esta área 
encontra-se, atualmente, abrangida pelo procedimento para a 1.ª alteração do Plano de Pormenor (PP) 
do Escarpão, podendo acolher as atividades e usos permitidos nos “espaços destinados à indústria 
extrativa” e/ou “espaços destinados à produção de energias renováveis”, prevendo a alteração proposta 
a criação de uma zona mista. 

Da consulta do projeto de alteração do PIER informa-se estar previsto “Aumentar a eficiência no uso do 
solo, permitindo que o Núcleo de Exploração EX33 tenha características funcionais mistas podendo acolher 
as atividades e usos permitidos nos “Espaços destinados à indústria extractiva” e/ou “Espaços destinados 
à produção de energias renováveis”. 

Face ao exposto, considera a DGEG que, sendo certo que não é possível coexistirem uma central 
fotovoltaica e uma pedreira em simultâneo no mesmo local, também se entende que a instalação de uma 
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central fotovoltaica neste local, considerando o equipamento necessário para uma operação normal de 
produção de eletricidade com recurso a energia solar, não inviabiliza permanentemente o aproveitamento 
da massa mineral (calcário), por serem as estruturas necessárias para esta atividade instaladas à superfície 
e removíveis do solo. 

Em síntese, o recurso mineral disponível não é prejudicado pela instalação da central fotovoltaica podendo 
vir a ser aproveitado, futuramente, depois de desativada a central. 

Salienta-se ainda que na proximidade das áreas alvo dos projetos existem diversas pedreiras (Escarpão), 
zona por isso sujeita a vibrações e a um grau de empoeiramento que poderão afetar a atividade da central, 
pelo que estes aspetos deverão ser tidos em conta desde logo na fase de projeto. 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

Na sua análise às diversas componentes do projeto a DRAP Algarve conclui que a Central Solar Fotovoltaica 
de Montechoro I não interfere com áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

No que se refere à Central de Montechoro II, a mesma localiza-se num espaço designado EX33, destinado 
à indústria extrativa, conforme previsto no âmbito do Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural 
do Escarpão (PPIER do Escarpão), aprovado através da Deliberação nº 723/2012 do Município de Albufeira, 
publicada no Diário da República, II Série, nº 121, Parte H, de 24 de Maio. 

No que respeita ao PIER Escarpão, sublinha-se que a Câmara Municipal de Albufeira submeteu um 
procedimento de alteração, o qual tem vindo a ser acompanhado pela DRAP, e que entre outras, prevê as 
seguintes alterações: 

 Exclusão da Reserva Agrícola Nacional, de duas pequenas áreas, localizadas no interior da área afeta 

ao atual projeto da CSF Montechoro II; 

 Permitir que o Núcleo de Exploração EX33, previsto no âmbito do PPIER do Escarpão, onde se 

localiza o projeto da CSF Montechoro II, passe a dispor de características funcionais mistas, podendo 

acolher as atividades e usos permitidos nos “Espaços destinados à industria extrativa” e/ou nos 
“Espaços destinados à produção de energias renováveis”.  

A DRAP, no contexto da participação nas Conferências Procedimentais ocorridas em 14-06-2020, e 28-01-

2021, emitiu parecer favorável, tendo sido aceite as exclusões de RAN propostas, por se considerar 

fundamentada a necessidade de exclusão e por se tratar de manchas de reduzida dimensão (3,64 ha e 

2,64 ha) isoladas e sem continuidade com outras manchas de RAN fora da área do PIER. 

Ressalvou que à data da pronúncia desta entidade o PIER Escarpão ainda não foi publicado, pelo que a 

RAN eficaz é a que consta na Planta de Condicionantes do PIER em vigor, até publicação da alteração. 

No que se refere aos recursos naturais, esta entidade, considerou ter o EIA caracterizado corretamente, 

as classes de capacidade de uso, de acordo com a classificação SROA, como solos das classes de capacidade 

de uso “C+D ou E”, correspondendo a solos com limitações de capacidade de uso acentuadas, severas e 
muito severas, e solos da classe: “A ou B+C” - correspondendo a solos com características mais adequadas 

para as práticas agrícolas. 

No que diz respeito aos impactes nos solos e uso dos solos, salienta a DRAP Algarve, que a área de 

implantação das Centrais Fotovoltaicas, não gera áreas impermeabilizadas devido a construções. As 

alterações de uso dos solos serão determinadas pela cravagem de estacas dos apoios para fixação dos 

painéis fotovoltaicos (a uma altura máxima acima do solo de 2,0 m), sem fundações em betão, que não 

gera, portanto, a impermeabilização do solo e pela construção de valas de cabos. 

A zona ocupada pelas Centrais permitirá o crescimento natural da vegetação herbácea pré existente e/ou 

a utilização dos solos para eventual requalificação da cobertura vegetal herbácea e arbustiva ou ainda para 
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uso de pastoreio. Desta forma e globalmente estes impactes são considerados negativos, certos, 

permanentes e de magnitude reduzida.  

Salienta-se que, relativamente aos solos poderão ocorrer alterações resultantes da desmatação e corte de 

vegetação nas áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos e restantes equipamentos dos projetos. No 

entanto, não estão previstos impactes significativos devidos a alterações das características físicas, 

químicas e biológicas dos solos, dadas as características e as reduzidas áreas de ocupação dos 

equipamentos. Não se prevê a ocorrência de terras sobrantes, já que as terras resultantes da escavação 

de valas de cabos serão utilizadas para o posterior recobrimento das mesmas.  

O EIA prevê as medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias que consideramos fundamentais para 

a preservação dos solos e das áreas de RAN, sendo que estas apenas são afetadas pontualmente pelo 

traçado da linha de interligação dos projetos. 

Em conclusão, a DRAP Algarve emite parecer favorável ao projeto uma vez que a implantação de todos os 
equipamentos e infraestruturas das centrais fotovoltaicas, (CSF Montechoro I e Montechoro II) preserva e 
não interfere com áreas de RAN, considerando, no entanto, fundamental a implementação das medidas 
de minimização previstas para a preservação do recurso natural Solo em presença. 

 

E-Redes, Energia, S.A - (EDP – Distribuição) 

A Direção Gestão de Ativos e Planeamento de Rede da E-Redes informou que a área do Projeto interfere 
com infraestruturas elétricas de Alta tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas 
integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

 
Figura n.º 7: Linhas de Alta, Média e Baixa Tensão concessionadas à E-Redes na área do projeto. 

(Fonte: E-Redes) 
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Em Alta Tensão a 60 kV encontra-se estabelecida na área do EIA a subestação SE 60/15 kV Montechoro, 
sendo a referida área atravessada pelos traçados das Linhas “LN 0801L56356 Albufeira - Montechoro” 
(AP14–SE) e “LN 0801L50175 Montechoro - Vilamoura” (SE-AP3) (conforme Figura n.º 7). 

A área do referido EIA é atravessada por vários traçados aéreos e subterrâneos de diversas linhas de Média 
Tensão, todas do nível de 15 kV (conforme Figura n.º 7), bem como por redes aéreas de Baixa Tensão e 
Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram representados na Figura n.º 7). 

Verifica-se que a estrita área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Montechoro I, é atravessada 
pelos traçados aéreos das Linhas a 15 kV “LN 0801L2004902 Paderne” (AP15-AP18), “LN 0801L2004927 
Cerro do Ouro” (Apoio de Derivação APD16-AP3) e “LN 0801L2004918” (AP2-AP3), tendo na sua imediata 
vizinhança o posto de transformação de serviço público “PT 0801D20654 Centieira 2” (conforme Figura 
n.º 7), sendo também atravessada por redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados 
não se encontram representados na Figura n.º 7). 

Verifica-se também que a estrita área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Montechoro II, é 
atravessada quer pelos traçados aéreos das Linhas a 15 kV “LN 0801L2004918” (AP5-PT, de ligação a posto 
de transformação de serviço particular), “LN 0801L2004920” (Apoio de Derivação APD6-AP5), quer pelos 
traçados aéreo e subterrâneo da “LN 0801L2004919 Barra Brita” (Apoio de Derivação APD7-PT, de ligação 
a posto de transformação de serviço particular) (conforme Figura n.º 7). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões 
administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as Infraestruturas da RESP, 
decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares 
expressas no Regulamento de Segurança de 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 das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria 
técnica. 

Informa também a E-Redes que, por efeito das servidões administrativas associadas às 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, 
manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação 
das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso 
de 24 horas; 

ii. não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o 
prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES;  

iii. assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima 
e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 
com grua;  

iv. assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 
metros quadrados;  

v. não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas 
na sua exploração. 

Salienta -se, ainda, 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. 
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A E-Redes emitiu parecer favorável condicionado à observância das condicionantes e precauções acima 
descritas, em prol da garantia da segurança de pessoas e bens, bem como ao respeito das obrigações 
inerentes às servidões administrativas existentes. 

 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

A ANPC informa que na área de implantação do projeto não foram identificadas condicionantes no que 

concerne à operacionalidade de aeronaves anfíbias pesadas de combate a incêndios rurais. Contudo, 

atendendo à natureza do projeto e ao facto das Centrais Fotovoltaicas se situarem áreas maioritariamente 

ocupadas por matos e haver suscetibilidade moderada a incêndios rurais, assim como de elevado risco 

sísmico, considera-se que: 

 Deverão, ser cumpridas rigorosamente as disposições constantes na Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil, no que concerne 

às "Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea"; 

 Durante a fase de construção, deverão ser implementadas medidas de redução do risco de incêndio, 

nomeadamente quanto ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e 

transporte dos resíduos decorrentes de operações de desmatação e à desmontagem dos estaleiros 

(etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no 

local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar 

outros perigos); 

 Na fase de exploração, deverão ser cumpridas as disposições legais previstas no Decreto-Lei 

n.º124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, designadamente quanto à limpeza do material 

combustível, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios, quer na 

envolvente à central quer sob a projeção da implantação da linha elétrica de ligação à rede pública. 

Para além dos aspetos acima considerados, importará igualmente salvaguardar que: 

 Serão garantidas as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, 

tanto na fase de construção como de exploração; 

 será elaborado um Plano de Emergência Interno da instalação, da responsabilidade do operador, de 

modo a permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes na instalação (e seu 

potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita 

definição de procedimentos e ações a desencadear para responder a situações de emergência no 

interior das Centrais. 

 Será cumprido, no que se refere a edifícios de apoio às Centrais, o disposto no Decreto-Lei 

n.º220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmos não se enquadrem em 

zona urbana consolidada, deverá ser assegurado o cumprimento das normas respeitantes à 

edificação em território rural previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual 

redação. 

 serão adotadas as normas técnicas sísmicas adequadas à construção face à perigosidade sísmica da 

zona, bem como aos efeitos de sítio associados. 

 

6.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA A QUESTÕES DOS PARECERES EXTERNOS 

A pronúncias das diferentes entidades foram devidamente ponderadas no âmbito da avaliação 

desenvolvida, e as condições e recomendações incluídas nas  
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

7.1. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias 
úteis, tendo decorrido entre 27 de Janeiro e 9 de março de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 6 exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 Infraestruturas de Portugal (Centro Regional de Faro). 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

 Três Cidadãos. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto em causa não se encontra 

abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil.  

As centrais solares fotovoltaicas, face às alturas máximas atingidas pelo equipamento, não têm impactes 

ao nível das operações de aviação civil.  

Relativamente, às linhas aéreas de interligação deve ser tida em consideração, a Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, que regulamenta as limitações em altura e balizagem de obstáculos 

artificiais à navegação. 

Salienta, ainda, a ANAC que na fase de montagem e de desativação do projeto em referência, no caso de 

serem utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados 

obstáculos à navegação aérea e devem, ser também, balizados de acordo com o previsto na referida 

Circular. Deve ser comunicada à ANAC, com uma antecedência de pelo menos 15 dias, a data da instalação 

de qualquer obstáculo. 

O Centro Regional de Faro das Infraestruturas de Portugal apresenta as seguintes considerações, sobre o 

Projeto em avaliação, designadamente: 

Na Rede Rodoviária: 

As referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão respeitar a identificação, hierarquização e 

nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 

julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 

98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito do qual a RRN é 

constituída pela Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais - IP) e pela Rede Nacional 

Complementar (Itinerários Complementares - IC e Estradas Nacionais - EN). 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o novo Estatuto 

das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de julho de 2015, cujo âmbito de 

aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às estradas nacionais (EN) desclassificadas, ainda 

não entregues aos municípios. 

Refere que, as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 

e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas no artigo 32.º da citada Lei. 

Assim, as operações urbanísticas em prédios confinantes e vizinhos das infraestruturas rodoviárias sob 

jurisdição da IP estão sujeitas às limitações impostas pela zona de servidão non aedificandi e, se inseridas 

em zona de respeito, estão sujeitos a parecer prévio vinculativo, nos termos do disposto no artigo 42.º n.º 

2 alínea b) do EERRN. 

Na Rede Ferroviária: 

Deverão ser tidos em conta os seguintes aspetos: 
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 O regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, definido pela legislação em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao domínio público 

ferroviário; 

 O Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro, que aprova o Regulamento de passagens de nível. 

Na Análise dos Elementos Apresentados / Rede Rodoviária e Infraestruturas Ferroviárias: 

Sob jurisdição da IP, SA, na área de estudo definida no âmbito dos Projetos das Centrais Solares 

Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas de Interligação, considera: 

 As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis nos lanços de estradas sob 

jurisdição da IP SA, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, da Lei n.º 34/2015 de 

27 de abril. Para além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 

42º do EERRN, as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em 

que se encontra definida na alínea vv) do artigo 3º, estando sujeitas a parecer prévio vinculativo 

da administração rodoviária, nas condições do citado artigo. 

 Do ponto de vista da salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, as linhas ferroviárias existentes, 

com ou sem exploração, continuam a ser Domínio Público Ferroviário (DPF), pelo que se mantêm 

sujeitas ao regime de proteção definido pelo Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, com 

zonas non aedificandi associadas, tal como previstas nos artigos 15º e 16º do supracitado Decreto-

Lei. 

 As alterações atrás referidas deverão ser refletidas nas peças escritas e nas peças gráficas dos 

documentos que lhes fizerem referência. 

Na Rede Concessionada pelo Estado – A22: 

A Concessionária Autoestrada do Algarve - Via do Infante, entidade gestora da infraestrutura da A22, 

informa sobre as diretrizes gerais a observar em projetos na proximidade da concessão da Via do Infante, 

nomeadamente projetos com este tipo de características: 

 Devem ser respeitadas a zona non aedificandi definidas na Lei 34/2015 de 27 de abril; 

 Devem ser observadas os projetos de especialidade de modo a não afetar nenhumas das 

infraestruturas da Concessão (drenagens, vedações, redes e instalações existentes, fundações, 

etc.); 

  Deve ser avaliado o impacte paisagístico que eventualmente possa condicionar a atenção dos 

condutores; 

 Deve assegurar-se que não será causado qualquer impacte sobre a segurança rodoviária, 

nomeadamente o risco (ou a facilitação) do lançamento de objetos para dentro da via 

concessionada; 

 É da responsabilidade do promotor, garantir a proteção contra incomodidades de ruído ambiente 

resultantes da circulação rodoviária; 

 Deverá ser garantido que a futura disposição dos painéis solares e a reflexão da luz que neles 

incidirá, não afetarão a segurança dos utentes da A22, nomeadamente, no que respeita ao 

eventual efeito de encandeamento nos automobilistas; 

 Deverá ser garantido que as condições do sistema de drenagem superficial do terreno, com o 

incremento das áreas impermeabilizadas, nomeadamente com a implantação dos edifícios e/ou 

eventuais modelações do terreno, não afetarão os sistemas de drenagem implementados na A22. 

Na Rede Subconcessionada – ER 125: 

A Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, entidade gestora da infraestrutura da ER125, refere os 
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seguintes comentários e observações: 

A Iberdrola pretende instalar parques de células fotovoltaicas a cerca de 600 m da ER125, procedendo à 

ligação dos mesmos por travessia aérea na ER 125 ao km 73+800, aproximadamente. Para tal pretende 

instalar postes, situados a cerca de 100 m do eixo da ER125, que permitam a travessia aérea da cablagem, 

conforme imagem constante do separador "Serviços para objeto". 

Nos elementos apresentados não existem caminhos ou acessos criados a partir da ER125 para aceder às 

infraestruturas a instalar. 

 De acordo com o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 58º da Lei n.º 34/2015 de 27 de Abril, em 

conjugação com o disposto no artigo 56º da referida Lei, o requerido pode ser autorizado pela 

administração rodoviária, desde que daí não resulte o agravamento das condições de circulação e 

segurança rodoviária nem tão pouco prejuízo para a estabilidade, conservação e exploração da 

infraestrutura. 

A instalação em travessia aérea deverá dar cumprimento ao estabelecido no EERRN e restante legislação 

em vigor, principalmente no que concerne ao gabarito em travessias aéreas de estradas e limpeza dos 

terrenos envolventes a essa instalação elétrica. 

Em sede de licenciamento da infraestrutura não rodoviária sobre a infraestrutura rodoviária, será 

necessário: 

 Apresentação do projeto da instalação sobre a ER125, por forma a ser possível avaliar a 

interferência com a estrada; 

 Entrega do Plano de Sinalização Temporária e cronograma para aprovação, considerando os 

esquemas do manual de sinalização temporária da JAE tomo II, preconizando os tempos máximos 

de interrupção do tráfego, caso exista essa necessidade, para a instalação da rede aérea; 

 Celebração de contrato de instalações de terceiros (CIT), entre a RAL e a IBERDROLA, atendendo 

a que as instalações irão permanecer na zona da estrada da ER 125, nos termos do disposto no 

artigo 64.2 do Contrato de Subconcessão; 

 E, de modo a assegurar que eventuais patologias no património subconcessionado, decorrentes 

da obra autorizada, serão reparadas, à priori do início da execução dos trabalhos, conforme 

minuta a ser enviada em anexo ao CIT a celebrar entre as partes. 

No Ambiente Sonoro (Domínio Rodoferroviário): 

Não se afigura que o projeto venha a induzir impactes negativos nos recetores localizados junto das vias 

sob jurisdição da IP, pelo que, nada temos a obstar ao projeto. 

Caso se venha a verificar o acréscimo dos níveis de ruído ambiente, causando impacte nos recetores, 

localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias, sob jurisdição desta empresa, as eventuais medidas 

de minimização a adotar, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

A IP, S.A., conclui que caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a rede viária e 

ferroviária na jurisdição desta empresa, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas 

aplicáveis em vigor e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para 

o efeito designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral da rede. Acresce, ainda, o facto de que 

a sua materialização carece igualmente de autorização desta empresa. 

 

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável faz uma análise das questões consideradas relevantes 

no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, que se listam: 
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 É positiva a não utilização de arame farpado o que reduzirá os eventuais impactes negativos sobre 

a fauna, contudo, a informação é pouco esclarecedora não permitindo perceber que tipo de fauna 

poderá atravessar as vedações. 

 Nas áreas de implantação do projeto o coberto vegetal encontra-se bastante degradado, 

constituído por matos rasteiros à base de carrasco e aroeiras com ocorrências pontuais de 

alfarrobeira e oliveira na CSF Montechoro I e com ocorrências pontuais de alfarrobeira, figueira, 

oliveira, pinheiro bravo e pinheiro manso na CSF Montechoro II. 

A utilização exagerada da palavra degradação que é constantemente apresentada ao longo do estudo. No 

estudo e tendo em consideração que existe alguma componente arbórea nas áreas de estudo, não se 

encontra uma descrição mais concerta sobre o efetivo arbóreo, que será alvo de corte, para que se tenha 

uma noção mais concreta do seu impacte. 

 No EIA é referido “controlo do crescimento da vegetação pode ser assegurado por atividades 

periódicas de corte de vegetação, ou por pastoreio, por exemplo, com recurso a rebanhos de 

ovelhas”.  

Parece irreal a menção aos rebanhos de ovelhas para esta função. Não parece que um parque desta 

natureza possa ser alvo deste tipo de gestão com ovelhas, devido a um conjunto de aspetos, entre os 

quais, a compatibilização com o tipo de maneio deste tipo de animais que exigiria a existência de um 

rebanho nas proximidades. 

 É mencionado que implantação dos painéis fotovoltaicos e restantes equipamentos da central não 

interfere com as faixas de proteção das linhas de água do domínio público hídrico, contudo, não é 

mencionado se existe vegetação de porte arbóreo nessas faixas de proteção. 

 Embora não esteja prevista a sua implantação em áreas sensíveis, o Sítio da Rede Natura 2000 

PTCON0038 – Ribeira de Quarteira, localiza-se a cerca de 500 m a leste do limite da área vedada 

da CSF Montechoro II e o Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0049 – Barrocal, localiza-se a cerca de 

1.470 m a Noroeste do limite da área vedada da CSF Montechoro I. Como tal será importante 

avaliar se o corredor ecológico cumpre a sua função na conectividade entre as duas áreas. 

 De acordo com a Planta de Alteração da Delimitação da REN para o concelho de Albufeira, 

publicada através da Portaria no 6/2016, de 26 de janeiro toda a área de implantação da Central 

Fotovoltaica de Montechoro I encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), do 

tipo “áreas de infiltração máxima”. Embora exista uma compatibilização resultante do previsto na 
legislação, estamos sempre perante uma artificialização da paisagem. 

  A afirmação de que a alternativa a um parque solar poderá ser uma exploração de inertes como 

uma pedreira, dado esta ser uma área potencial para a exploração, não é completamente verdade, 

uma vez que existem distanciamentos obrigatórios a cumprir face aos grandes eixos rodoviários 

que podem eventualmente inviabilizar uma futura exploração de rocha numa das áreas propostas 

para instalação de parque solar. 

A ZERO considera que os aspetos atrás referidos carecem de um maior aprofundamento em sede de 

Avaliação de Impacte Ambiental. 

O projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os potenciais efeitos negativos que a 

instalação pode induzir na biodiversidade local e ainda na artificialização da paisagem, tendo em 

consideração o efeito cumulativo da instalação de mais parques solares na região. 

Esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meios urbanos e industriais já ocupados, 

descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, tornando possível a produção de energia 

elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os impactos ambientais da 

sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida.  
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Defende que, esta deve ser, a forma privilegiada, de utilização fotovoltaica e na qual se deve apostar em 

primeiro lugar. 

Os três cidadãos que participam na consulta pública dois discordam do projeto e um apresenta alguns 

comentários/sugestão. 

Os cidadãos que discordam salientam: 

 A necessidade de se pensar na conservação da natureza desses locais. 

 Áreas enormes sem qualquer plano de intervenção, preservação e recuperação das espécies 

animais e vegetais, ou seja planos sem pensar na raiz e na origem de uma verdadeira intervenção 

sustentável 

Um cidadão concorda com o projeto e apresenta a sugestão, considerando que a situação ideal para a 

implantação de produção fotovoltaica serão os espaços vazios em ambiente urbano, como os telhados das 

casas, referindo, que assim não ocupa o solo, não necessita de instalação de infraestrutura e encontra-se 

perto dos locais de consumo, minimizando perdas energéticas durante o transporte. 

 

7.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA A QUESTÕES DA CONSULTA PÚBLICA 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 

desenvolvida., coincidindo a maioria dos aspetos manifestados com as principais temáticas abordadas e 

ponderadas na avaliação 

 

8. CONCLUSÃO 

O projeto visa a instalação de dois novos centros electroprodutores Central Solar Fotovoltaica (CSF) de 

Montechoro I e CSF de Montechoro II, para injeção de energia na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP).  

A CSF de Montechoro I terá uma área de 14,3 ha, uma potência de pico instalada de 11,57 MWp e uma 

potência de ligação à rede de 10 MVA. Será constituída por 26.912 painéis fotovoltaicos que ocuparão 

uma área de 58.202 m2. Os painéis fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas metálicas de suporte, 

fixas (mesas) cravadas diretamente no solo, ou a parafusos metálicos de fundação, não sendo necessário 

efetuar fundação em betão. Dado que os painéis são instalados com inclinação em relação à horizontal a 

área, em planta, efetivamente ocupada pela instalação de painéis fotovoltaicos é de 55.353 m2 (5,5 ha). 

Os módulos de painéis fotovoltaicos são ligados, através da rede de cabos de baixa tensão, a blocos 
inversores, estando prevista a colocação de 8 destas estruturas de 1.500 kW, em 4 Centros de 
Transformação. Estes centros estão equipados com um transformador de 3.000 kVA e ocupando cada um, 
uma área de cerca de 126 m2. 
 
A central fotovoltaica será equipada com um Posto de Seccionamento ao qual será ligada a linha de média 
tensão a construir. Este posto consiste num pré-fabricado ondes serão instalados equipamentos de corte, 
comando, proteção e medida. 
 
A interligação da CSF de Montechoro I à RESP será efetuada através de uma nova linha aérea de média 
tensão (15 kV), a construir entre o posto de seccionamento da central fotovoltaica de Montechoro I e a 
subestação, existente, de Montechoro, da EDP-Distribuição (E-Redes), onde será feita a interligação à 
RESP, com uma extensão de cerca de 4.497 m. . O troço inicial da linha, entre o posto de seccionamento e 
o apoio n.º 1, será efetuado em linha subterrânea com 50 m de comprimento. No vão entre os apoios 4 e 
5 efetua-se a travessia sobre a A22. A partir do apoio n.º 6, esta linha aproveita o trajeto inicialmente 
previsto para a linha de interligação da Central de Montechoro II, passando os apoios a suportar ambas as 
linhas até à entrada na subestação de Montechoro. 
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Serão executados apenas acessos internos em tout-venant uma vez que o local é servido por um caminho 
existente, que faz a ligação da Estrada de Paderne (N 395) e da povoação de Cerro do Ouro, às pedreiras 
existentes na Quinta do Escarpão. 
 
A área da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I será vedada no seu perímetro exterior, cerca de 
2.455 m, através de uma vedação de proteção com 1,80 m de altura. 
 
A CSF de Montechoro II, com uma área de 27,3 ha, contempla uma potência de pico instalada de 24,96 
MWp e uma potência de ligação à rede 20 MVA. Será constituída por 62.400 painéis fotovoltaicos que 
ocuparão uma área de 125.233 m2.  
Os painéis fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas metálicas de suporte, fixas (mesas), cravadas 
diretamente no solo, ou a parafusos metálicos de fundação, não sendo necessário efetuar fundação em 
betão. As mesas serão implantadas em fiadas paralelas com um afastamento de 8,5 m (pitch) e um 
espaçamento entre fiadas de cerca de 2,30 m no sentido Norte-Sul. A área efetivamente ocupada pela 
instalação de painéis fotovoltaicos é de 119.103 m2 (11,9 ha). 
Os módulos de painéis fotovoltaicos são ligados, através da rede de cabos de baixa tensão, a blocos 
inversores, estando prevista a colocação de 16 destas estruturas, de 1.500 kW, em 8 Centros de 
Transformação. Estes centros estão equipados com um transformador de 3.000 kVA e ocupando cada um, 
uma área de cerca de 126 m2. 
 
A central compreende ainda uma subestação de elevação de 20,0 MVA (30kV-60kV) à qual será ligada à 
linha de interligação à RESP. Esta subestação ocupará uma área de 1.500 m2 e será equipada com um posto 
de comando, de 1 piso, instalado em contentor pré-fabricado, com uma área coberta de 150 m2. No seu 
interior serão instalados equipamentos de corte, comando, proteção e medida. 
 
A interligação da CSF de Montechoro II à RESP será efetuada através de uma nova linha aérea, a 60 kV, a 
construir entre a subestação da central fotovoltaica de Montechoro II e a subestação, existente, de 
Montechoro, da EDP Distribuição, com uma extensão total de cerca de 4.115 m. Esta linha partilha os 
apoios com a linha da central Montechoro I, a partir do seu 5º apoio. A linha desenvolve-se 
maioritariamente em áreas de sequeiro plantadas com amendoeira, alfarrobeira ou oliveira, matos e 
incultos. A linha aproxima-se de algumas edificações. No troço comum são sobrepassadas  a EN 125 e a 
linha de caminho-de-Ferro do Algarve, a este da estação de Albufeira/Ferreiras. 
 
O local onde será implantada a Central é servido pela rede de acessos interna da Quinta do Escarpão. Por 
razões de segurança (acesso para combate a incêndios) e para acesso público, pelas equipas da EDP, à 
subestação da CSF Montechoro II, será construído um novo troço de acesso, exterior à vedação da central 
fotovoltaica, em tout-venant, paralelo ao seu limite norte, com cerca de 1.100 m de extensão, que fará a 
separação entre as centrais fotovoltaicas de Montechoro II e de Paderne, esta última localizada 
imediatamente à norte da central fotovoltaica de Montechoro II. 
 
O local de implantação da Central será vedado no seu perímetro exterior, cerca de 3.100 m. 
 

A fase de construção de cada uma das centrais terá uma duração de 12 meses e compreenderá a seguinte 

sequência de trabalhos: 

 Atividades de corte de vegetação e limpeza do terreno onde será implantada a central. 

 Montagem do estaleiro de apoio às atividades de construção a instalar no interior do terreno onde 
será implantada a central. 

 Execução da vedação periférica da central. 
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 Marcação no terreno, por meios topográficos (piquetagem), dos alinhamentos onde serão 
cravados no solo os perfis metálicos de fundação das estruturas de suporte (mesas), dos painéis 
fotovoltaicos. 

 Início da construção das linhas elétricas de interligação à RESP, dos dois projetos. 

 Abertura de rede de caminhos interna da central fotovoltaica, com acabamento em tout-venant e 
das valas onde será instalada a rede de cabos enterrada. 

 Cravação no solo dos perfis metálicos de fixação das estruturas de suporte dos painéis 
fotovoltaicos (mesas). 

 Montagem das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos e fixação aos perfis metálicos de 
fundação ao solo. 

 Instalação e fixação dos painéis fotovoltaicos sobre as estruturas de suporte (mesas). 

 Instalação da rede de cabos nas tubagens colocadas nas valas, procedendo-se seguidamente ao 
seu aterro, reutilizando a terra resultante da sua abertura. 

 Instalação do Posto de Seccionamento, no caso do projeto da CSF Montechoro I. 

 Instalação do Posto de Comando e da Subestação, no caso do projeto da CSF Montechoro II. 

 Instalação dos inversores/transformadores (Power Blocks). 

 Instalação do circuito de videovigilância.  

 Execução de todas as ligações elétricas. 

 Execução de testes de funcionamento. 

 Desmontagem do estaleiro de apoio, à limpeza do local dos trabalhos, ao acondicionamento do 

terreno e aos trabalhos de recuperação paisagística. 

Estima-se que estejam envolvidas 40 pessoas nos trabalhos de instalação das centrais e das linhas de 

ligação à subestação da EDP Distribuição. 

Na fase de exploração prevêem-se apenas ações de manutenção dos equipamentos e de controlo do 

desenvolvimento herbáceo e arbustivo, ao longo do período da sua vida útil, que se estima em cerca de 

25 a 30 anos. As atividades de operação, vigilância e manutenção das CSF Montechoro I e Montechoro II, 

irão criar 4 a 6 postos de trabalho diretos.  

No final da construção, a linha e a subestação da Central Solar de Montechoro II passarão para a gestão 

da E-Redes (ex-EDP Distribuição). 

No final do período estimado de vida útil das duas centrais poderá ocorrer a renovação dos equipamentos, 

iniciando-se um novo período de exploração, ou a desativação das mesmas.  

Entre as duas centrais agora em avaliação, localiza-se uma outra Central Fotovoltaica, denominada 

Paderne, que foi sujeita a avaliação de incidências ambientais e já se encontra autorizada.  

Atendendo à tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a natureza dos 

aspetos ambientais associados, foram considerados mais relevantes para a decisão os fatores Socioeconomia, 

Paisagem, Sistemas Ecológicos Solo e Uso do solo. Sem prejuízo, foram também avaliados os fatores, 

Ordenamento do Território, Alterações Climáticas, Recursos Hídricos Geologia, Ambiente Sonoro, Saúde 

Humana e Património cultural.  

A caracterização da situação atual do ambiente fundamentou-se no levantamento, análise e interpretação 

de informação disponível, obtidas através de pesquisa bibliográfica e cartográfica, levantamentos de 

campo e contactos com as entidades locais e regionais, aspetos técnicos e regulamentares e/ou 

normativas. 

O EIA e respetivo aditamento apresentam informação completa e suficiente para avaliação, encontra-se 

devidamente caracterizado nas componentes necessárias para a sua apreciação, quantificando e 

avaliando os impactes ao nível dos vários fatores. 
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Foram identificados e avaliados os impactes e previstas as respetivas medidas de minimização dos 
impactes avaliados, nas diversas fases de construção, exploração e desativação. Foram ainda avaliados os 
impactes cumulativos, para alguns dos fatores ambientais.  

O projeto das CSF de Montechoro I e Montechoro II induzirá impactes positivos uma vez que se enquadram 

no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativa à promoção das energias de 

fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 

âmbito do combate às alterações climáticas.  

Na fase de execução da obra o impacte positivo está associado à criação de postos de trabalho diretos (40 

para as duas centrais, 60 se se entrar em conta com a central adjacente de Paderne) e indiretos associados 

à restauração e serviços.  

Na fase de exploração o grande impacte positivo será, assim, a própria produção de energia. Considera-se 

no entanto, que a nível local, essa mais valia será reduzida pelo facto não haver vantagens/redução de 

tarifas para os consumidores de energia. 

Os impactes negativos estão associados na fase de execução da obra: 

 Afetação de área de habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, implicando a destruição 

de cerca de 6,63 ha do mesmo (0,56 ha na Central Solar de Montechoro I, 6,07ha na Central Solar 

de Montechoro II). A implementação da linha elétrica também implicará a afetação de áreas deste 

habitat, não tendo sido as mesmas contabilizadas. É ainda referido no EIA a afetação deste habitat 

por via dos acessos a criar (0,67 ha) e dos edifícios técnicos (cerca de 0,17ha); 

 Afetação de espécies de flora de interesse conservacionista nomeadamente Narcissus bolbocodium, 

e outras de porte arbóreo, eventualmente, sobreiros e azinheiras. 

Estes impactes serão negativos e significativos, podendo vir a ser revertidos após a desativação do projeto. 

Salienta-se que a Central de Montechoro II se localiza em área onde está prevista a exploração de recursos 

minerais, pelo que poderá ser este o uso do solo a efetivar-se após a desativação da central. 

Outros impactes serão negativos, temporários e pouco significativos designadamente: 

 Alterações da morfologia do relevo decorrentes das atividades de adequação de irregularidades 

topográficas pontuais, na regularização e pequenas correções para execução dos acessos. Pouco 

significativos; 

 Furação do substrato rochoso para implementação dos painéis e das linhas elétricas; 

 Impactos nos solos associados à instalação implantação das centrais, dos apoios da linha e à 

necessidade de abertura pontual de troços de acesso à construção dos mesmos. 

  Degradação da qualidade do ar ambiente local (pelo aumento de emissões associado à 

movimentação de terras, à circulação de veículos pesados e maquinaria e aumento temporário do 

tráfego rodoviário na envolvente), à incomodidade para a população residente na envolvente pela 

geração de ruído, pelo risco de proliferação de vetores transmissores de doenças como resultado 

da acumulação de resíduos produzidos nos estaleiros. 

 

Fase de exploração 

 Afetação de avifauna de interesse conservacionista, com o aumento de mortalidade por colisão, no 

caso da linha de alta tensão e por colisão e eletrocussão na linha de média tensão; 

 Emissões cumulativas de CO2 equivalente, com origem nas eventuais fugas de gás SF6, a utilizar nos 

comutadores elétricos dos projetos; 

 Perceção de risco associado à exploração da linha elétrica, não se considerando impactes na saúde 
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humana resultantes da exposição aos campos eletromagnéticos; 

 Impacto visual negativo das centrais, associado à sua expressão vertical relevante e que é 

potenciadora de uma projeção do impacte visual a distâncias superiores e respetivas linhas de 

interligação, que induzirão uma contaminação visual de áreas ainda sem grandes intrusões visuais, 

e uma artificialização mais relevante da Paisagem. (Observadores Permanentes: habitações da 

povoação de Cerro do Ouro dispersas ao longo da N395 – para Montechoro I; Observadores 

Permanentes/Vias de Comunicação: IC4/A22 - para Montechoro II e linhas de interligação 

(Observadores Permanentes/Habitações dispersas ao longo do traçado da linha de que se destacam 

os apoios: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23; Observadores Temporários: 

IC4/A22 – apoios 1, 2, 3, 4 e 5). 

Prevêem-se impactes cumulativos na fase de obra, as 3 centrais implicarão ao todo 18 meses de obra, a 

desmatação de uma área mais extensa e a necessidade de mão-de-obra adicional (40 para 60 

trabalhadores). Na fase de exploração, poderão ser criados 8 a 10 postos de trabalho. A criação de uma 

maior área quase uniformemente coberta por painéis induzirá impactes paisagísticos acrescidos, Salienta-

se que a Central de Paderne e a de Montechoro II são contíguas, estando Montechoro I separada apenas 

pela A22. A produção de energia gerada será também acrescida uma vez que a potência total instalada 

será de 53,08 MW. Outros projetos existentes poderão induzir impactes cumulativos. Salienta-se a 

emissão de poeiras associadas às explorações de calcário, existentes na envolvente, que poderão afetar a 

produção de energia.   

Considera-se que estes impactes serão todavia mitigáveis através do cumprimento das disposições previstas 

no presente parecer.  

No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial, O projeto tem enquadramento 

nos objetivos estratégicos do Programa Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) 

e é compatível com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Albufeira. 

A CSF de Montechoro II, encontra-se abrangida pelo Plano de Intervenção em Espaço Rural do Escarpão 

(PP-PIER Escarpão), sendo o projeto a desenvolver não compatível com o mesmo. Contudo, na proposta 

de alteração do PP-PIER Escarpão, em curso, essa incompatibilidade foi sanada, ficando a viabilização 

deste projeto condicionada à publicação da 1ª alteração ao Plano de Intervenção em Espaço Rural do 

Escarpão (PP-PIER Escarpão).  

As ações propostas são elegíveis no quadro de usos e ações compatíveis com o Anexo II do regime jurídico 

da REN e cumprem os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 419/2012, no ponto II - Infraestruturas, 

alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do 

regime legal aplicável. 

As ações propostas são elegíveis no quadro de usos e ações compatíveis com o Anexo II do regime jurídico 

da REN e cumprem os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 419/2012, no ponto II - Infraestruturas, 

alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do 

regime legal aplicável. 

Uma vez que o projeto interfere com servidões e condicionantes associadas à Reserva Agrícola Nacional, 

ao Domínio Público Ferroviário, à Rede Rodoviária Nacional e à Rede Elétrica de Serviço Público, devem 

ser obtidas as necessárias autorizações. 

Todas as entidades a quem foi solicitado parecer externo ou se pronunciaram no âmbito da consulta 

pública emitiram parecer favorável condicionado ao projeto das Centrais. O Município de Albufeira e 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve condicionaram o projeto à publicação da 1.ª alteração 

ao PP-PIER Escarpão, no sentido de viabilizar a CSF de Montechoro II e de retirar da RAN algumas áreas 

nele incluídas.  
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O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas informou que o projeto não se sobrepõe a áreas 
classificadas no âmbito do Sistema Nacional de áreas Classificadas (SNAC), ficando na proximidade das 
Zonas Especiais de Conservação ZEC Ribeira da Quarteira PTCON0038 (500 m a nordeste de Montechoro 
II, de acordo com o EIA) e ZEC Barrocal (1,5 km a nordeste de Montechoro II, de acordo com o EIA).   

Contudo considerou que a área em causa apresenta uma função ecológica importante e interceta área de 

Corredor Ecológico definido nos termos do PROF Algarve. Identifica como impactes negativos significativos 

a afetação de área de habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, a afetação de espécies de flora 

de interesse conservacionista nomeadamente Narcissus bolbocodium, e eventual de sobreiros e 

azinheiras, bem como afetação de avifauna de interesse conservacionista. Condiciona o projeto a uma 

alteração do seu desenho para evitar a afetação do habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, 

a identificação de espécies protegidas e a implementação de medidas de gestão e de monitorização 

adequadas dos habitats e espécies, nomeadamente dos de interesse conservacionista que ocorrem na 

área do projeto, incluindo a avifauna, e a sinalização sinalização/dispositivos anticolisão e de dispositivos 

antipoiso na(s) linha(s) elétrica(s).  

A Direção-Geral de Energia e Geologia emite parecer favorável atendendo a que, sendo certo que não é 
possível coexistirem uma central fotovoltaica e uma pedreira em simultâneo no mesmo local, também se 
entende que a instalação de uma central fotovoltaica neste local, considerando o equipamento necessário 
para uma operação normal de produção de eletricidade com recurso a energia solar, não inviabiliza 
permanentemente o aproveitamento da massa mineral (calcário), por serem as estruturas necessárias 
para esta atividade instaladas à superfície e removíveis do solo. Em síntese, o recurso mineral disponível 
não é prejudicado pela instalação da central fotovoltaica podendo vir a ser aproveitado, futuramente, 
depois de desativada a central. 

Foram também contactas um conjunto de entidades e empresas cujas infraestruturas se localizam na área 
do projeto ou na sua envolvente imediata: E-Redes (ex-EDP-Distribuição) e no âmbito do procedimento 
de consulta Pública, as Infraestruturas de Portugal. Ambas as empresas identificam as suas infraestruturas 
suscetíveis de serem afetadas, indicam as condicionantes/servidões que impendem sobre as mesmas e 
salientam um conjunto de regras a cumprir em fase de execução da obra. 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apresentou um conjunto de condições a cumprir 

pelo projeto relativas a Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, tal 

como a Autoridade Nacional de Aviação Civil, e aos riscos de incêndios rurais e sísmicos. Determina ainda 

a elaboração de um Plano de Emergência das instalações. 

No âmbito da consulta Pública a Associação ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, analisou o 

EIA identificando questões que carecem de aprofundamento. Salientou os custos ambientais, mesmo sem 

contar com os potenciais efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local e ainda 

na artificialização da paisagem, tendo em consideração o efeito cumulativo da instalação de mais parques 

solares na região. Considera que esta tecnologia que pode ser facilmente instalada em meios urbanos e 

industriais já ocupados, descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, tornando possível a 

produção de energia elétrica junto aos locais de consumo reduzindo significativamente os impactos 

ambientais da sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida. Este último 

considerando é partilhado por um cidadão. Opõem-se à execução do projeto dois outros cidadãos por 

considerarem que o mesmo obsta a que seja efetuada a recuperação dessas áreas e a conservação da 

biodiversidade. 

No capítulo 9 do presente parecer encontra-se previsto um conjunto de condições para a execução do projeto 

com o objetivo mitigar os impactes identificados e dar resposta às preocupações demonstradas por autarquia, 

entidades e comunidades locais. Na globalidade, considera-se que esse conjunto de condicionantes, elementos 

a apresentar, medidas e programas de monitorização a adotar, poderá contribuir para a minimização e 

compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os impactes residuais (isto 

é, que subsistirão) não serão de molde a inviabilizar o projeto 
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Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto do “Centrais Solares Fotovoltaicas de 

Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2)”, condicionado ao cumprimento das disposições que se indicam 

no capítulo seguinte. 

Refira-se que uma das componentes do projeto em avaliação (Central Solar Fotovoltaica de Montechoro 
I) foi já sujeita a procedimento de Avaliação de Incidências Ambientais tendo sido objeto de Declaração de 
Incidências Ambientais (TUA20190111000010) favorável condicionada emitida a 11/01/2019. Atendendo 
às alterações introduzidas no projeto anteriormente submetido a esse procedimento e à avaliação em 
curso, as obrigações constantes daquela decisão ambiental serão substituídas pelas da presente decisão. 
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9. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

9.1. CONDICIONANTES 

1. A autorização / licenciamento da Central Solar Fotovoltaica Montechoro II fica condicionado à 

publicação da alteração ao PP-PIER Escarpão, bem como ao cumprimento de todas as condicionantes 

que abrangem esse espaço. 

2. Ajustar o layout das centrais solares de forma a garantir que: 

a. Não são afetadas áreas do habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos. 

b. São preservadas as ocorrências da espécie Narcissus bolbocodium, protegida pelo Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro. 

c. É acomodada a faixa da cortina arbórea a implementar nos  perímetros das áreas de implantação 

de painéis, definida pelo Proponente.   

d. O traçado dos caminhos assim como de valas de cabos de modo não intercetem as linhas de 

água. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos núcleos de painéis podem fazer-se, em 

alternativa, a partir do acesso perimetral, o que permitirá reduzir a sua extensão e as referidas 

situações de conflito. 

3. Ajustar o layout do traçado da linha de forma a minimizar os impactes visuais negativos gerados pelos 

apoios 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 sobre Observadores Permanentes/Habitações, 

através de maiores vãos ou desfasamento dos vão propostos. Os ajustes a efetuar aos apoios 

indicados devem minimizar os impactes visuais sem agravar os impactes ao nível dos restantes fatores 

ambientais. Sempre que tais ajustes não sejam tecnicamente viáveis ou que induzam impactes 

acrescidos ao nível de outros fatores relevantes, tal deve ser devidamente justificado. 

4. Verificar a possibilidade de acomodar no projeto da linha as seguintes alterações: 

i. Adotar uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão, e.g. armações em 

esteira horizontal, armações em pórtico ou Nappe-Voûte, evitando a tipologia galhardete; 

ii. Instalar os seccionadores na posição vertical ou invertida, a uma distância mínima de 35cm 

até ao topo do poste, com os respetivos arcos revestidos, de forma a diminuir o risco de 

eletrocussão. Nos apoios de rede não deverão existir parte nuas em tensão a uma distância 

das travessas ligadas à terra inferior a 0,7m. Nos apoios de derivação os condutores da linha 

principal e derivada deverão igualmente ser cobertos numa extensão de 0,7m, contados a 

partir dos isoladores adjacentes às pinças de armação e os respetivos arcos deverão estar 

revestidos; 

iii. Implantar apoios e fundações preferencialmente fora de áreas afetas à REN e à RAN; 

iv. Prever um maior afastamento de aglomerados populacionais ou habitações e apoios agrícolas. 

5. Obtenção de parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve que ateste a 

conformidade do projeto das linhas de interligação perante o disposto no regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional. 

6. Obtenção de parecer favorável do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) sobre 

o eventual corte de sobreiros e azinheiras. 
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7. Obtenção de parecer prévio favorável da Administração Rodoviária e Ferroviária (IP, S.A.): 

a. Para a Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I, uma vez que o projeto da mesma se 

desenvolve em prédio confinante com a  A22 e se encontra sujeita às limitações impostas pela 

respetiva zona de servidão non aedificandi; 

b. Para as linhas de interligação à Subestação de Montechoro para a sobrepassagem da Linha de 

Caminho de Ferro do Algarve e da EN 125.  

8. Garantir, no contrato de cedência da subestação da Central de Montechoro II e das linhas de 

interligação das centrais à Subestação de Montechoro a necessidade de cumprir as medidas previstas 

para a fase de exploração e desativação das linhas de ligação à RESP. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

9.2. ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 
 

Previamente ao licenciamento  

1. Layout das centrais Solares fotovoltaicas e respetivas linhas de interligação, ajustado de forma a 

demonstrar o cumprimento das Condicionante n.º 2, n.º 3 e n.º 4 supra referidas. 

 

Até um mês antes do início da execução da obra   

1. Levantamento das estruturas de infiltração natural existentes na área de intervenção. Caso sejam 

encontradas estruturas geomorfológicas, com especial relevância para a recarga dos recursos hídricos 

subterrâneos, no levantamento prévio ou no decorrer da fase de construção e no âmbito do 

acompanhamento ambiental da obra, comunicar à Autoridade de AIA, devendo as referidas 

estruturas ser preservadas e, sempre que possível, efetuada a condução da água de escorrência (não 

contaminada) para estas depressões. 

2. Levantamento das áreas de ocorrência da espécie de flora Narcissus bolbocodium, protegida pelo 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, 

de 8 de novembro e medidas previstas para a sua preservação. 

3. Verificação/despiste da ocorrência de espécies de interesse conservacionista identificadas de 

ocorrência provável: (Bellevalia hackelii (jacinto azul do barrocal, endemismo lusitano), Scilla odorata, 

(jacinto do algarve, endemismo ibérico), Thymus Iotocephalus* (Tomilho-cabeçudo, prioritária, 

endemismo lusitano), Linaria algarviana (endemismo lusitano), Salix salvifolia subsp.australis 

(borrazeira-branca, endemismo ibérico) e Verbascum litigiosum (endemismo lusitano). 

4. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra reformulado de forma a incluir todas as medidas 

e plano de monitorização previstos neste Parecer relativos à fase de execução da obra (incluindo a 

fase Prévia e de fase Final da Obra). 

5. Planta Síntese de Condicionantes que integre todas as ocorrências patrimoniais, bem como as 

condicionantes associadas às linhas de interligação das centrais à Subestação de Montechoro. A 

mesma deve ser facultada ao(s) empreiteiro(s). 

6. Projeto de Integração Paisagística das Centrais Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II, com 

base na carta “Zonas de Preservação da Vegetação” apresentada no Aditamento e no novo layout 
tendo em consideração as seguintes orientações: 
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i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a escala 

adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, 

Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde para a Fase de Exploração por um 

período mínimo de 10 anos. 

ii. O Plano deve ser elaborado, preferencialmente, por equipa multidisciplinar que integre um 

especialista em Paisagem (Arquiteto/a Paisagista). 

iii. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 

espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade do 

material (vegetal) combustível. 

iv. A Estrutura Verde (EV) proposta deve ainda observar as seguintes orientações mais específicas: 

a) Cortina arbórea e arbustiva perimetral ao longo de todos os perímetros das áreas. Nesta faixa 

deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo existente e, parcialmente, e 

pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, dado que a mesma corresponde a áreas de 

regeneração de vegetação natural potencial. 

b) Estabelecer e reforçar o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, áreas de 

cota mais elevada, e o Sistema Húmido - linhas de água e de drenagem preferencial existentes 

ainda que temporárias (talvegues ou as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e charcas 

a requalificar) - preservando a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou 

contínua. 

c) Integrar todos os exemplares existentes de Alfarrobeira (15), Medronheiro (7), Azinheiras (13) 

e Sobreiro (1). As oliveiras existentes deverão ser transplantadas para a as áreas a recuperar 

não ocupadas pelo projeto ou para a formação da cortina arbórea. 

d) Integrar as espécies arbóreas que venham a ser identificadas no levantamento 

georeferenciado, a apresentar, para Montechoro 2. 

e) Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser 

ocupadas pelas componentes do Projeto, como os acessos a desativar. 

f) As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 

edafoclimáticas locais. 

g) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 

de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. As 

dimensões dos exemplares a plantar deverão apresentar portes já significativos, quer em altura 

quer em diâmetro à altura do peito/Perímetro à altura do peito (dap/pap), sobretudo para as 

situações mais críticas. A sua origem deverá ser local. 

h) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a 

necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais 

a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza 

erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada 

a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou 

em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

i) Proposta de sementeiras para as zonas de clareira, sobretudo, se houver o objetivo de permitir 

o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados da 

região, ou, em alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de 
evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do 

combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats 
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paras as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 

j) Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz 

respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais a 

recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 

v. Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante a sua 

implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, 

num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e 

de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas 

detetados, sobretudo, ao nível dos taludes. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo 

fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para 

a recolha de imagens que ilustrem as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses 

“pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve 

permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a 

apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

7. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras elaborado o mais próximo da data do início 

da obra, devendo incluir cartografia com o levantamento georeferenciado das áreas onde se registe 

a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em 

presença e as metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a abranger são relativas a 

toda a área de implantação de painéis e à faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas. 

8. Soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos, sobretudo, para a camada de desgaste. Os 

mesmos devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou tendencialmente 

neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância como saibros ou tonalidades 

brancas. 

Até um mês antes da conclusão da fase de obra 

9. Apresentar uma Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do 

término da obra, considerando as seguintes orientações: 

i. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser 

recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da 

vegetação. 

ii. Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 

áreas/plataformas de trabalho da linha elétrica aérea. 

iii. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 

completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 

descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 

quanto possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais. 

iv. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar. 

v. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 

conformados e em boas condições fitossanitárias. 

vi. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3375 

 

 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) 

73 

vii. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente 

apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. 

Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido 

um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que 

ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, 

durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de 
forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só 

o local concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento 

das medidas/DIA. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

O caderno de encargos da empreitada deve incluir, como condição, o cumprimento das medidas 

previstas na DIA referentes às fases prévia à obra, fase de execução da obra e de finalização da mesma.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 

exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 

desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 

auditorias por verificadores qualificados pela APA.  

A realização de auditorias deve ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização 

das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria 
devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA 

no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

 

9.3. MEDIDAS PARA A FASE PRÉVIA À OBRA  

2.  Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 

e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso 

dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra. 

3. Efetuar o reconhecimento geral da zona de obra, com o(s) empreiteiro(s) responsáveis, incluindo 

zonas envolventes de proteção, de modo a obter a perceção necessária dos locais efetivamente 

ligados às atividades de construção, com necessidade de recuperação ambiental e identificar os locais 

de execução , das medidas de proteção e das medidas minimizadoras previstas que deverão decorrer 

durante a obra. 

4. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo a do corredor/faixa de proteção legal da linha 

elétrica aérea, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser 

estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas 

máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os 

referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da 

obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

5. Balizar todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus quando 

próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A 

balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha 

circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o 
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seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. Devem ainda ser 

identificadas e balizadas as áreas de carrascal num raio de 30m da obra. 

6. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 

depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 

prospetadas nas fases anteriores, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula e 

nas áreas que foram identificadas na pesquisa documental como áreas de ocorrência de vestígios 

superficiais de ápoca romana/medieval. De acordo com os resultados obtidos as respetivas 

localizações poderão ser ainda condicionadas.  

7. Incluir na Planta Síntese de Condicionantes as ocorrências sem afetação prevista, mas que se situam 

na proximidade imediata das áreas de incidência das várias componentes do projeto, 

designadamente as ocorrências oc. 1A, 2A, 7, 9 e 11 e as que eventualmente venham a ser 

identificadas em resultado das novas prospeções. 

8. Proceder à representação topográfica, gráfica, fotográfica e elaboração de memória descritiva (para 

memória futura) das eventuais ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação às 

frentes de obra. Designadamente: 

i. Registo documental das estruturas rurais diretamente afetadas pela obra pela CFS de 

Montechoro II, ocorrências oc. 1A, 2A, 6 e 7; 

ii. Estruturas murárias que venham a ser afetadas. 

9. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de 

forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou 

muito condicionada. 

10. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 

evitar a sua afetação. 

11. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 

e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 

atendimento telefónico e através da internet e estes contatos devem estar afixados, pelo menos, à 

entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

 

9.4. MEDIDAS PARA A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

  

12. Efetuar o acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra bem 

como a implementação das medidas propostas. 

13. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

14. Assegurar que o período de construção decorra, se possível, sem interrupções, de forma reduzir o 

período de duração da obra, minimizando assim perturbações sobre as espécies que habitualmente 

utilizam a zona. 

15. Evitar a execução de trabalhos que causem maior perturbação, nomeadamente a desmatação, entre 

abril e junho, período de reprodução da maioria das aves com estatuto de proteção, potencialmente 

presentes na área.  

16. Limitar as atividades e movimentações associadas às obras a empreender ao período diurno (7h-20h), 

de segunda a sexta-feira, ficando impedidas essas atividades nos períodos e dias remanescentes. 

17. Recorrer sempre que possível, mão-de-obra local, com vista a beneficiar do ponto de vista social e 
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económico a população residente nos locais próximos da obra. 

18. Divulgar a intenção de contratação de mão-de-obra local pelo IEFP – Centro de Emprego de Albufeira 

e, eventualmente, nas Juntas de Freguesia mais próximas. 

19. Privilegiar a aquisição de matérias-primas a empresas e/ou fornecedores sedeados no concelho ou 

na região.  

20. Assegurar o acompanhamento arqueológico da obra de todos os trabalhos, durante a instalação do 

estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 

abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que 

impliquem revolvimento de solos, incluindo a fase de recuperação paisagística.  

21. Adequar planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona do 

projeto, como por exemplo a área de estaleiros. 

22. Vedar todas as áreas de estaleiro(s) e de parque de materiais. 

23. Garantir que os geradores que venham a ser usados, no decorrer da obra, para abastecimento de 

energia elétrica do estaleiro, ou para outros fins, estão devidamente acondicionados de forma a evitar 

contaminações do solo. 

24. Efetuar o armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes 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. 

25. As operações de manuseamento de óleos e combustíveis devem ser efetuadas em áreas do estaleiro 

especificamente concebidas e preparadas (impermeabilizadas e limitadas) para o efeito, sendo 

efetuado o armazenamento dos óleos usados em recipientes estanques, com vista ao seu 

encaminhamento posterior para locais adequados de tratamento ou destino final. 

26. Caso seja instalado no estaleiro da obra um depósito de gasóleo para abastecimento dos veículos e 

maquinaria presentes no estaleiro, equipar o mesmo com bacia de retenção impermeável com 

capacidade igual à do depósito, devendo ambos ser removidos no final da obra. Também o local de 

abastecimento junto ao depósito deverá ser temporariamente impermeabilizado para evitar a 

contaminação do solo subjacente (por exemplo através da instalação de tela impermeável), devendo 

esta impermeabilização ser removida no final da obra. 

27. Se ocorrer, acidentalmente, 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. 

28. O estaleiro da obra terá de estar equipado com material e/ou equipamento adequado para: 

i. a contenção de derrames de óleos e/ou combustível (gasóleo); 

ii. a absorção de derrames de óleos e/ou combustível (gasóleo); 

iii. a remoção de eventuais solos contaminados por derrames de óleos e/ou combustível 

(gasóleo); 

iv. o depósito temporário, em condições adequadas, de resíduos contaminados, até à sua 

remoção por operador de gestão de resíduos devidamente licenciado para o efeito. 

29. Efetuar o abastecimento de combustível dos veículos e maquinaria presente em obra em local 

devidamente impermeabilizado, de modo a prevenir derrames acidentais para o solo. Caso, 

excecionalmente, seja necessário efetuar abastecimentos de combustível nas frentes de trabalho, o 

veículo de abastecimento deverá estar permanentemente equipado com o material e/ou 

equipamento adequado referido na medida anterior. 
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30. Estabelecer um local de armazenamento, enquanto aguardam encaminhamento para destino final 

ou recolha por operador licenciado. 

31. Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento 

adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino 

adequado. 

32. Efetuar uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, por forma a evitar a proliferação 

de vetores transmissores de doenças promovendo a limpeza e desinfeção de locais que possam 

funcionar como reservatórios de larvas de mosquitos. 

33. Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível adotar wc 

químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais. 

34. Estabelecer e manter procedimentos para identificar potenciais acidentes e situações de emergência 

sobre o ambiente e ações para prevenir e reduzir os impactes ambientais associados. 

35. Garantir a existência de um sistema de resposta a situações de emergência, incluindo as medidas de 

prevenção, controlo e combate a incêndios, de socorro e evacuação de trabalhadores. No estaleiro, 

deve assegurar-se a existência de meios de primeira intervenção de combate a incêndios, bem como 

a formação dos colaboradores para a sua utilização. 

36. Estudar e escolher os percursos mais adequados para a circulação de veículos e maquinaria afeta à 

obra, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 

sensíveis e promovendo, sempre que possível, a utilização de caminhos já existentes para a circulação 

de veículos e maquinaria afeta à obra.  

37. Restringir os movimentos de pessoas e equipamentos da obra e movimentação de veículos à menor 

área possível, com vista a evitar o pisoteio, criação de trilhos e compactação do solo e/ou destruição 

de áreas de coberto vegetal arbustivo e arbóreo na envolvência. 

38. Proceder à revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de 

contaminação dos solos e das águas e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 

ruído. 

39. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

40. Efetuar toda a manutenção preventiva dos veículos e maquinaria presentes na obra em oficinas 

adequadas para o efeito, fora do estaleiro e do local da obra. Caso a intervenção tenha de ser 

realizada nas frentes de trabalho, por imobilização do veículo ou maquinaria, deverá sempre que 

possível, ser instalada tela impermeável sob o veículo ou maquinaria, de modo a prevenir derrames 

de óleos para o solo e deverá estar disponível junto ao veículo ou maquinaria material e/ou 

equipamento adequado para: 

i. a contenção de derrames de óleos e/ou combustível (gasóleo); 

ii. a absorção de derrames de óleos e/ou combustível (gasóleo); 

iii. a remoção de eventuais solos contaminados por derrames de óleos e/ou combustível 

(gasóleo); 

iv. contentor adequado ao transporte de resíduos contaminados, até ao seu local de depósito 

temporário no estaleiro da obra. 

41. Não efetuar operações de lavagem de máquinas e viaturas na área de implantação do projeto. 

42. 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 
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equipamentos de obra. 

43. Preservar o coberto vegetal arbóreo-arbustivo, reduzindo as áreas de intervenção, às áreas mínimas 

necessárias, previstas para implantação das Centrais Fotovoltaicas, e das linhas, evitando a remoção 

da vegetação natural em zonas não necessárias à construção protegendo manchas arbóreas de 

espécies protegidas. 

44. Considerar efetuar as atividades de limpeza e corte de vegetação, sem recurso à decapagem, com 

exceção dos acessos e instalação de equipamentos, para garantir a devida resiliência do solo à erosão 

hídrica. 

45. Realizar os trabalhos de desmatação e de abertura de valas de cabos, sempre que possível, durante 

os períodos de menor precipitação para diminuir a hipótese de erosão do solo pelo efeito da chuva. 

46. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de 

terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-

matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 

terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato 

cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, 

ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

47. Remover a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes da desmatação O material lenhoso que 

não seja estilhaçado deve ser prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio 

de propagação de fogo. 

48. Efetuar preferencialmente, as operações de desmatação por gradagem, misturando o mato cortado 

na camada superficial do solo. Esta camada de solo deverá ser armazenada em pargas sendo 

adequada para recobrimento posterior das áreas de recuperação de valas de cabos, ou de outras 

áreas intervencionadas com necessidade de recuperação, visto que contém um volume de sementes 

que contribuirá para a sua regeneração natural das superfícies intervencionadas. Efetuar, se 

necessário o seu armazenamento temporário na zona de estaleiro com vista ao seu encaminhamento 

posterior a destino final adequado.  

49. Proceder, nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas 

invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, à sua remoção física 

e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a 

época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a 

intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve seguir as orientações 

expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

50. Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à 

retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

51. Evitar toda e qualquer ação de queima de resíduos na área de intervenção, de forma a não causar 

riscos de incêndio, dada a presença de áreas de coberto arbóreo-arbustivo na envolvência. 

52. Caso haja material sobrante, o mesmo deve ser depositado em áreas de reduzido valor ambiental e 

não na área de estudo, 

53. Reutilizar preferencialmente no projeto as terras sobrantes. O depósito definitivo das terras em 

vazadouro deverá ser feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados 

com a condução e deposição daquelas terras. 

54. Garantir que a decapagem da terra viva/vegetal é realizada sempre no sentido de a máquina nunca 

circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o 

terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam 

ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 
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55. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 

balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 

quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

56. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 

das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de 

altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 

se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 

através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função 

dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

57. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser 

objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 

separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser 

reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

58. Prestar atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos materiais 

inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo ser 

provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que 

as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

59. Planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos 

períodos de maior pluviosidade assim como deverão ser adotadas todas as práticas e medidas 

adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em tempo/período seco/ventoso. 

60. Executar após a desmatação das locais de implantação das centrais e dos corredores das linhas 

elétricas para transporte de energia executar a respetiva reprospeção arqueológica, incluindo acessos 

a criar ou a beneficiar. 

61. Efetuar o acompanhamento arqueológico de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo 

em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais, mas simultâneas. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem 

determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de 

diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível 

determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. Ter redobrada 

atenção nas proximidades das ocorrências oc. 3I e 4J. 

62. Garantir que as ocorrências arqueológicas identificadas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra são, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 

estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

63. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela. 

64. Efetuar a comunicação à tutela do Património, do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos, 

de forma imediata, no sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse 

cultural e respetiva salvaguarda. 

65. Adotar as normas técnicas sísmicas adequadas à construção face à perigosidade sísmica da zona, 

bem como aos efeitos de sítio associados. 

66. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível. 
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67. Adotar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios e instalação de sistemas de 

insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de 

modo o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

68. Salvaguardar os elementos abióticos, nomeadamente os afloramentos rochosos, optando-se 

preferencialmente por evitar a fixação de mesas fotovoltaicas, ou em alternativa a sua fixação por 

perfuração. 

69. Restringir e minimizar as intervenções nas zonas identificadas de domínio hídrico de linhas de água 
secundárias de regime torrencial, dentro da faixa de proteção de 10 m e assegurar a não afetação 
do escoamento natural das linhas de água, em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

70. Utilizar, no estabelecimento das valas de cabos, o maior número de sobreposições de passagens de 

cabos, de forma a reduzir o traçado, ao mínimo comprimento possível. 

71. Preencher as valas para instalação dos cabos com material de elevada permeabilidade. 

72. Afetar a menor área possível de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais, montagem 

de apoios e para a circulação de maquinaria. 

73. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de Reserva Agrícola 

Nacional ou de Reserva Ecológica Nacional de forma a não serem afetadas áreas suplementares de 

solos integrados nessa s reservas, evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local 

elementos grosseiros provenientes da escavação. 

74. Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando esta se 

localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos 

resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que os mesmos fiquem depositados junto das 

terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações dos apoios. 

75. Na fase de montagem, caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, 

nomeadamente gruas, efetuar a sua balizagem, de acordo com o previsto na Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio. Comunicar à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), 

com uma antecedência de pelo menos 15 dias, a data da instalação de qualquer obstáculo. 

76. Utilizar para aceder aos locais onde serão implantados os apoios, acessos já existentes.  

77. Caso seja necessária a abertura de novos acessos, efetuar a abertura de acessos em colaboração com 

os proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar.  

78. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, encontrar, previamente à 

interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às 

propriedades. 

79. Atendendo há existência de infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público, respeitar, na 

execução do Projeto, as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do 

solo sob as estas Infraestruturas e estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no 

Regulamento de Segurança de 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 das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.  

80. Tomar 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. 

81. Respeitar a zona non aedificandi definidas na Lei 34/2015 de 27 de abril. 

82. Atender aos projetos de especialidade de modo a não afetar nenhumas das infraestruturas das 
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rodoferroviárias, adjacentes à central de Montechoro I ou sobrepassadas pelas linhas de interligação 

(drenagens, vedações, redes e instalações existentes, fundações, etc.). 

83. Garantir que não será causado qualquer impacte sobre a segurança rodoviária, nomeadamente o 

risco (ou a facilitação) do lançamento de objetos para dentro da via concessionada. 

84. Assegurar que a disposição dos painéis solares e a reflexão da luz que neles incidirá, não afetarão a 

segurança dos utentes da A22, nomeadamente, no que respeita ao eventual efeito de 

encandeamento nos automobilistas. 

85. Garantir que as condições do sistema de drenagem superficial do terreno, com o incremento das 

áreas impermeabilizadas, nomeadamente com a implantação dos edifícios e/ou eventuais 

modelações do terreno, não afetarão os sistemas de drenagem implementados na A22. 

86. Adotar soluções para a iluminação exterior, em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa, 

devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista 

a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a 

existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a 

vertical.  

87. Efetuar a balizagem das linhas de acordo com as disposições constantes na Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil, no que concerne às 

"Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea". 

88. Efetuar a sinalização das linhas elétricas para a avifauna. 

89. Estudar, preservar e divulgar eventuais elementos ou estruturas de especial interesse geológico, 

geomorfológico ou espeleológico que sejam postos a descoberto durante as operações de construção 

das Centrais Fotovoltaicas de Montechoro I e II. 

 

Medidas para a Fase Final da Obra 

90. Assegurar, após conclusão dos trabalhos de construção, que todos os locais do estaleiro, zonas de 

trabalho e parque de materiais são limpos e removidos todos os materiais não necessários ao 

funcionamento das centrais, efetuando a reposição das condições existentes antes do início das 

obras. 

91. Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

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

92. Reconstruir os elementos patrimoniais mais evidentes, muros de pedra solta existentes devem ser 

reconstruídos, aproveitando-se muitos dos elementos pétreos que se encontram soltos ou que 

resultam da abertura de valas para instalação de cabos. 

93. Proceder à descompactação do solo, e aos trabalhos de requalificação das zonas afetadas pelos 

trabalhos de construção, de forma a criar condições favoráveis à regeneração do coberto vegetal 

herbáceo e arbustivo pré-existente favorecendo a recuperação de habitats. 

94. Desativar os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior. A recuperação inclui operações 

de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos existentes, de 

descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto 

possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à 

regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

95. Promover a constituição de sebes de vegetação arbóreo-arbustiva, na Central Solar Fotovoltaica de 

Montechoro I, na proximidade da vedação, junto ao seu vértice sudoeste e no lado que se desenvolve 

paralelamente ao IC4/A22, sobretudo nas zonas de cotas mais baixas, com o objetivo de minimizar a 
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visibilidade dos painéis fotovoltaicos aos automobilistas, de modo a constituir uma segurança 

adicional contra a eventual possibilidade de ocorrência de fenómenos de encandeamento 

96. Garantir a utilização de espécies autóctones na recuperação das áreas intervencionadas. 

97. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento 

de determinados equipamentos, à remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de 

desmatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais 

sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 

deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos). 

98. Esclarecer os proprietários/arrendatários dos terrenos sobrepassados pelas linhas de interligação 

acerca do âmbito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP e das 

obrigações a elas associadas, designadamente: 

i. permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, 

manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação 

das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso 

de 24 horas; 

ii. não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o 

prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES;  

iii. assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima 

e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 

com grua;  

iv. assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 

metros quadrados;  

v. não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas 

na sua exploração. 

 

9.5. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

99. Executar os seguintes planos/projetos e proceder ao seu acompanhamento, preferencialmente, pelos 

especialistas que procederam à sua elaboração. 

a. Projeto de Integração Paisagística das Centrais Fotovoltaicas Montechoro I e Montechoro II;  

b. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas; 

c. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

100. Efetuar a monitorização de flora e vegetação, durante as fases de pré-construção construção e num 

período mínimo de 3 anos após o início da entrada em funcionamento do projeto, para eventual 

identificação de impactes potencialmente subavaliados.  

101. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos, garantindo ainda que  as centrais se encontram 

equipadas  com dispositivos para recolha seletiva, dos resíduos sólidos, resultantes das operações de 

manutenção, dos equipamentos, para posterior transporte para valorização ou destino final. 

102. Proceder quando necessário à limpeza dos painéis fotovoltaicos, por profissionais qualificados 

utilizando meios mecânicos adequados, sem recurso a produtos químicos ou à utilização de água, de 

modo a não determinar riscos ambientais para os solos ou para o coberto vegetal garantindo a 

eficiência dos equipamentos das Centrais Fotovoltaicas. 

103. Efetuar o controlo do desenvolvimento herbáceo e arbustivo, por forma a diminuir a densidade de 

vegetação herbácea, arbustiva ou arbórea (fonte de combustível) nas zonas interiores das Centrais 

ou na envolvência dentro da área vedada, manual ou mecanicamente, sem recurso a herbicidas ou 
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outros processos que possam originar efeitos negativos ao nível da infiltração da água e erosão e 

qualidade do solo. Restringir as ações relativas à manutenção da vegetação às áreas estritamente 

necessárias. 

104. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida aos 

responsáveis dessas operações a Planta de Condicionamentos atualizada e devem ser cumpridas as 

medidas de minimização aplicáveis, previstas para a fase de execução da obra. 

105. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 

envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 

afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 

que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas 

para a fase de construção, quando aplicáveis. 

106. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da 

entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, procedimentos 

e ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central que possam por em risco 

a segurança das populações vizinhas. 

107. Garantir as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro. 

108. Adotar as medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Albufeira. 

109. Cumprir as disposições legais previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, designadamente quanto à limpeza do material combustível, de modo a garantir a existência de 

uma faixa de segurança contra incêndios, quer na envolvente à central quer sob a projeção da 

implantação da linha elétrica de ligação à rede pública. 

110. Cumprir, no que se refere a edifícios de apoio às Centrais, o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios). 

Assegurar o cumprimento das normas respeitantes à edificação em território rural previstas no 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

111. Dotar as instalações de sistemas de segurança para prevenir danos causados por descargas 

atmosféricas e meios por forma a facilitar a detenção de eventuais incêndios no local, ou envolvente 

próxima e desencadear os necessários meios de alerta no combate a incêndios e garantindo que as 

edificações (PTs) possuem meios de primeira intervenção no combate a incêndios (extintores). 

112. Recorrer preferencialmente, a mão-de-obra local para operação e manutenção das Centrais 

Fotovoltaicas, visando a beneficiação e criação de emprego da população local e dinamização de 

especialização no sector dos serviços e da indústria. 

113. Fornecer informação clara à população da envolvente relativamente aos efeitos dos campos 

eletromagnéticos na saúde humana, diminuindo, desta forma, a perceção social do risco. 

114. Planear e implementar anualmente ações de sensibilização e divulgação dos “circuitos de energia” 
(produção, distribuição e consumo) no âmbito da educação ambiental com as escolas e comunidade, 

em consonância com os estabelecimentos de ensino. 

 

9.6. MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

115. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever 

as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 

deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação 

da área de implantação das centrais e linha elétrica e projetos associados após a respetiva 
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desativação.  

116. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, 

deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a ter 

lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o destino 

a dar aos elementos a retirar do local.  

117. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 

contemplando nomeadamente: 

i. A solução final de requalificação da área de implantação das centrais e linhas elétricas, a 

qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão 

territorial e com o quadro legal então em vigor; 

ii. As ações de desmantelamento e obra; 

iii. O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

v. A elaboração de um Plano de Recuperação Paisagística para a fase de desativação. 

118. Utilizar preferencialmente, na fase de desativação, mão-de-obra local nos trabalhos de desmontagem 

e remoção do equipamento das Centrais Fotovoltaicas e linhas elétricas.  

119. Privilegiar a aquisição de matérias-primas a empresas e/ou fornecedores sedeados no concelho ou 

na região.  

120. A desativação das centrais e das linhas de ligação elétrica deverá ser objeto de acompanhamento 

arqueológico. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

9.7. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Garantir a implementação do programa e o cumprimento das obrigações de reporte à autoridade de AIA 

e à entidade licenciadora. 

 

1. Monitorização da Flora e da Vegetação   

Considerando a presença nas áreas das centrais de Montechoro I e II de um habitat de interesse 

comunitário (habitat 5330, carrascal) e da necessidade de implantação de elementos de projeto em áreas 

ocupadas pelo mesmo, é definido em seguida o plano de monitorização. 

Parâmetros e locais de amostragem 

 Composição específica; 

 Grau de cobertura. 

Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de cinco) em áreas de carrascal 

limítrofes à área de instalação dos painéis e parcelas controlo (em número semelhante).  

Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender uma amostragem imediatamente antes do início da construção, no 

final da construção e durante três anos na fase de exploração. 

A monitorização deverá contemplar duas campanhas de amostragem: primavera e inverno. 
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4.1.3. Técnicas e métodos de análise 

As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem 

(imediatamente antes da construção) e ter dimensão de 5x5m. Cada uma das parcelas de monitorização 

deverá ser delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas com recurso a 

GPS. Em cada uma das parcelas definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies presentes e seu 

grau de cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet. 

 

 

Quadro n.º 5 - Escala de Braun-Blanquet 
(Fonte: EIA - Anexo 5 - Ecologia p (Tabela 13, p. 42) 

  

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, estacas de 

madeira, máquina fotográfica e fichas de campo. 

Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para decisão sobre a 

sua revisão 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós os 

últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os 

anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere 

necessário. 

 

 

 

2. Monitorização dos Solos 
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Atendendo a que se desconhece o comportamento do revestimento das mesas que sustêm os painéis, em 

termos de desgaste e que as centrais serão instaladas em áreas de máxima infiltração, proceder à análise 

e monitorização do solo relativa ao parâmetro Zinco, com uma periodicidade  de dois em dois anos, em 

pontos a definir em  fase prévia à construção. 

 

 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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Relativamente ao assunto referido em epígrafe, e aos elementos que instruem o pedido de 

parecer, sob o requerimento supra referenciado, transcreve-se de seguida, o conteúdo 

relevante da apreciação técnica efetuada: 

“(…) 

II. Análise 

A área do projeto não se sobrepõe a área classificada no âmbito do SNAC, ficando na proximidade 

das ZEC Ribeira da Quarteira PTCON0038 (500m a nordeste de Montechoro II, de acordo com o 

EIA) e Barrocal (1,5 km a nordeste de Montechoro II, de acordo com o EIA).  

No entanto, verifica-se que a área apresenta uma função ecológica importante num território 

sujeito a fortes pressões urbanísticas e industriais, uma vez que constitui uma área desocupada 

remanescente, contribuindo para a manutenção da biodiversidade, nomeadamente enquanto 

corredor ecológico. Com efeito, as áreas afetas às centrais Montechoro I e Montechoro II 

intercetam área de Corredor Ecológico definido nos termos do PROF Algarve (Portaria nº53/2019, 

de 11 de fevereiro). 

 

Figura 3 - Corredor ecológico atravessado pela área de estudo. Carta extraída do EIA 
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Para além destas funções importantes de corredor ecológico e biodiversidade, o local apresenta 

interesse conservacionista, verificando-se, de acordo com o EIA, a ocorrência de carrascal, 

correspondente ao habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, subtipo pt5 – carrascais, 

espargueiras e matagais afins basófilos, protegido nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de 

Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro, 

 

Figura 4 - Áreas de carrascal – habitat 5330 na área de implantação das centrais de Montechoro I e II e linhas 

elétricas associadas (identificado a verde escuro). Carta extraída do EIA. 

Ao nível da flora, de acordo com o EIA refere-se a ocorrência das espécies de interesse 

conservacionista, nomeadamente Narcissus bolbocodium (campainha amarela) contante no 

anexo B-V do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei 

nº156-A/2013, de 8 de novembro e de Quercus rotundifólia (Azinheira), protegida nos termos do 

Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio. Estas ocorrências não foram cartografadas, pelo que não 

foi possível percecionar se as mesmas se localizam na área de implantação do projeto. 

A presença da espécie Quercus suber (sobreiro), também protegida nos termos do mesmo 

Decreto-Lei é referida como provável, carecendo de esclarecimento de efetiva ocorrência.  

No caso de se verificar a necessidade de corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, os 

exemplares existentes e afetados deverão ser identificados (cartografia georreferenciada), 

carecendo de autorização (nºs 1 e 5 do artigo  3º do acima referido decreto-lei) . 

No caso de afetação de exemplares de alguma destas espécies, a mesma deverá ser alvo de 

compensação.  

De referir ainda que são identificadas espécies de flora de interesse conservacionista protegidas 

nos termos dos Anexos II e  IV do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 

e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro,  sendo referidas como prováveis de 

ocorrência, nomeadamente: Bellevalia hackelii (jacinto azul do barrocal, endemismo lusitano), 

Scilla odorata, (jacinto do algarve, endemismo ibérico), Thymus Iotocephalus* (Tomilho-cabeçudo, 

prioritária, endemismo lusitano), Linaria algarviana (endemismo lusitano), Salix salvifolia 

subsp.australis (borrazeira-branca, endemismo ibérico) e Verbascum litigiosum (endemismo 

lusitano). Considera-se que dada a relevância destas espécies e a extensa área a intervencionar 

deverá ser despistada a sua possível ocorrência na área de implantação do projeto. 

Ao nível da fauna, identificam-se também, de acordo com o EIA, a ocorrência de espécies de 

interesse conservacionista previstas no Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 

49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro, destacando-se a ocorrência de 
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espécies de anfíbios e répteis de ocorrência potencial e espécies de avifauna, também com 

ocorrência potencial e confirmada Galerida theklae (cotovia-escura). 

A área de estudo não se enquadra em área crítica ou muito crítica para aves, enquadrando-se na 

envolvente de áreas de importância para aves de rapina e aquáticas. 

A área de estudo não se sobrepõe a nenhum abrigo de morcegos de interesse nacional, regional 

ou local conhecido. 

Neste contexto, verifica-se que o projeto apresenta os seguintes impactes negativos, 

significativos: 

a) Afetação de área de habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, implicando a 

destruição de cerca de 6,63 ha do mesmo (0,56 ha na Central Solar de Montechoro I, 6,07ha na 

Central Solar de Montechoro II). A implementação da linha elétrica também implicará a afetação 

de áreas deste habitat, não tendo sido as mesmas contabilizadas. É ainda referida a afetação no 

EIA deste habitat por via dos acessos a criar (0,67 ha), edifícios técnicos (cerca de 0,17ha). 

De acordo com a ficha de gestão para este habitat definida no âmbito do plano Setorial da Rede 

Natura 2000, é definida como orientação de gestão para o mesmo, o condicionamento das 

alterações ao uso do solo que impliquem a destruição direta do habitat, nomeadamente a 

realização de obras, contrariando assim o uso proposto pelo projeto para esta área. 

b) Afetação de espécies de flora de interesse conservacionista nomeadamente Narcissus 

bolbocodium, e outras de porte arbóreo não especificadas, carecendo de explicitação e 

identificação das mesmas, explicitando claramente a afetação ou não de sobreiros e/ou 

azinheiras, a qual deverá ser evitada dado se tratarem de espécies protegidas. Caso de verifique 

a impossibilidade de evitar a afetação de exemplares destas espécies protegidas, estes deverão 

ser identificados e cartografados, carecendo o seu abate de autorização, como acima referido, 

nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio. 

É referida a ocorrência de sobreiros e azinheiras, mas não é identificada a sua localização nem é 

descrito se há afetação de exemplares destas espécies, protegidas por lei. Deverá existir um 

levantamento das mesmas e esclarecido de o projeto prevê a afetação de exemplares. 

c) Afetação de avifauna de interesse conservacionista, com o aumento de mortalidade por colisão, 

no caso da linha de alta tensão e por colisão e eletrocussão na linha de baixa tensão. A extensão 

da linha de BT apresenta discrepâncias, sendo referida no documento referente à ecologia (anexo 

5) de cerca de 300m e no documento principal do Relatório Síntese cerca de 4 km. Em qualquer 

caso, esta linha deverá prever a sinalização da mesma, o que não se verifica. 

d) De referir ainda a relevância da ponderação dos impactes cumulativos do projeto com outros 

existentes ou previstas na zona próxima envolvente, não só da mesma tipologia, como de outras, 

nomeadamente diversas pedreiras (Escarpão), três linhas elétricas e a A22, a Central Fotovoltaica 

de Paderne (já licenciada), significando a implementação deste projeto um aumento de pressão 

sobre os valores naturais. Neste contexto, revela-se de particular importância a proteção de 

habitats ainda existentes na área do projeto, integrada ainda zona com funções de corredor 

ecológico de acordo com o PROF do Algarve. 

 

Quanto às medidas previstas de minimização e compensação, as mesmas deverão incluir ainda 

tal como se referiu a colocação de sinalização/dispositivos anti colisão e de dispositivos antipoiso 
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na linha de BT, devendo ser incluídas medidas de gestão para as espécies de flora e fauna e 

habitats, nomeadamente de interesse conservacionista que ocorrem na zona do projeto, incluindo 

de avifauna. 

III. Conclusão e proposta de decisão 

O projeto não se localiza em área de SNAC, considerada sensível, nos termos do RJAIA. No entanto, 

localiza-se na sua envolvente próxima, apresentando a zona valor conservacionista importante, 

sendo de relevar a ocorrência na área de espécies de flora e habitats protegidos no termos do 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, 

de 8 de novembro, encontrando-se em área de corredor ecológico, nos termos do nos termos do 

PROF Algarve (Portaria nº53/2019, de 11 de fevereiro). 

(…)” 

Face ao acima exposto, com base nos fundamentos de facto e de direito acima expressos, o 

ICNF,IP., através da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, emite 

parecer favorável à pretensão, condicionado ao cumprimento dos seguintes aspetos: 

1. Não afetação de áreas habitat 5330 – Matos mediterrânicos pré desérticos, devendo o 

layout ser reformulado de forma a não se verificar a destruição prevista de cerca de 6,63 

ha pela implementação do projeto, sendo esta destruição mais significativa no lote 2 

(cerca de 6,07 ha). A implementação de outros elementos, nomeadamente edifícios e 

apoios da linha elétrica deverão evitar esta afetação, devendo, sempre que tal não for 

possível, ser o habitat recuperado nas zonas afetadas. 

2. Identificar a localização da área de ocorrência da espécie de flora Narcissus bolbocodium, 

protegida pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL 49/2005 e pelo 

Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro, devendo ocorrer a sua preservação. 

3. Proceder à verificação/despiste da ocorrência de espécies de interesse conservacionista 

identificadas de ocorrência provável indicadas no ponto anterior (Bellevalia hackelii 

(jacinto azul do barrocal, endemismo lusitano), Scilla odorata, (jacinto do algarve, 

endemismo ibérico), Thymus Iotocephalus* (Tomilho-cabeçudo, prioritária, endemismo 

lusitano), Linaria algarviana (endemismo lusitano), Salix salvifolia subsp.australis 

(borrazeira-branca, endemismo ibérico) e Verbascum litigiosum (endemismo lusitano)). 

4. Esclarecer as espécies de árvores a abater, devendo ser evitado o abate de exemplares 

de sobreiro e azinheira, protegidas nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de 

maio, informando claramente, no caso da impossibilidade de evitar o abate, a localização 

dos exemplares a afetar, carecendo o seu abate de autorização nos termos do Decreto-

Lei referido.  

5. As medidas de minimização e compensação deverão incluir medidas de gestão e de 

monitorização adequadas dos habitats e espécies, nomeadamente dos de interesse 

conservacionista que ocorrem na área do projeto, incluindo a avifauna, e a sinalização 

sinalização/dispositivos anti colisão e de dispositivos antipoiso na(s) linha(s) elétrica(s), 

devendo ser apresentada proposta. 

Este parecer é emitido exclusivamente ao abrigo e para os efeitos da legislação e das normas 

legais acima enunciadas, e não constitui condição suficiente ou substitui outros 

pronunciamentos, necessários obter por parte do Requerente ou pela Entidade licenciadora, Assinado por : JOAQUIM JORGE CASTELÃO

RODRIGUES

Num. de Identificação: BI079070191

Data: 2021.03.01 12:26:50+00'00'
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junto de outros Organismos com jurisdição sobre a matéria em causa ou sobre o local onde o 

projeto em análise se situa, ao abrigo de regimes jurídicos específicos, designadamente, se e 

quando aplicáveis, os Regimes Jurídicos da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), Domínio Hídrico (DH) e de outros Instrumentos de Gestão Territoriais 

(IGT’s) aplicáveis, designadamente o Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho em causa, 

naquilo que não contrariar o estabelecido pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território 

(PEOT). 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, 

 

 

(Joaquim Castelão Rodrigues) 
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Av. 5 de Outubro, 208  
(Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 
Tel.: 217 922 700/800 
Linha Azul: 217 922 861 
www.dgeg.gov.pt 
 

 

 

 

1. Introdução 

A DGEG rececionou um pedido de parecer específico por parte da APA no âmbito do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas (CSF) de 

Montechoro I e Montechoro II (lotes 1 e 2) e respetivas linhas de interligação. 

O objetivo dos projetos das centrais fotovoltaicas é a produção de energia elétrica a partir da energia 

solar, e injeção na rede pública de transporte de energia. 

A CSF de Montechoro I (lote 1) localiza-se na zona de Cerro do Ouro e a CSF Montechoro II na Quinta 

do Escarpão, ambas na freguesia de Paderne, concelho de Albufeira.  

Na documentação analisada é referido que o projeto das CSF de Montechoro I e Montechoro II 

materializa o Lote 1 e o Lote 2, respetivamente, do 1º Procedimento Concorrencial para Atribuição de 

Reserva de Capacidade de Injeção na Rede Elétrica de Serviço Público, para Energia Solar Fotovoltaica, 

realizado pela DGEG e concluído em agosto de 2019.  

A CSF de Montechoro I (Lote 1), com uma área de implantação total de 14,3 hectares, será constituída 

por uma instalação com 26.912 painéis fotovoltaicos, com uma potência de ligação à rede de 10 MVA.  

O projeto da CSF de Montechoro II (Lote 2), apresenta uma área de implantação total de 27,3 hectares 

e será constituída por uma instalação com 62.400 painéis fotovoltaicos, com uma potência de ligação 

à rede 20 MVA.  

A área de implantação das CSF abrange áreas de REN, de tipologia “áreas de máxima infiltração” 
correspondendo a áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. Nas zonas de corredores das 

linhas de interligação, os apoios das linhas interferem, no entanto, pontualmente com áreas de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 
 

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 

Nº S005456-202101 – DAIA.DAP 

PROC:DAIA.DAPP.00212.2020 

Email APA 

 

10-02-2020 054/SIGO/2021 

26.02.2021 

 

ASSUNTO: Solicitação de parecer especifico – procedimento de AIA nº 3375 . projeto: Centrais Solares 

Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) - Nº S005456-202101-DAIA.DAP  

Promotor: Iberdrola Renewables Portugal, S. A. 

Local: freguesia de Paderne, concelho de Albufeira 
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Os módulos fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas fixas metálicas, galvanizadas, cravadas 

diretamente no solo até uma profundidade de 1,2 metros, sem fundação em betão. 

Todos os equipamentos e infraestruturas das CSF são amovíveis pelo que poderão ser removidos, no 

final do seu período de vida útil, não alterando as condições de qualidade do solo e deixando o terreno 

livre para outras utilizações futuras. 

A interligação das CSF à rede elétrica de serviço público, na subestação existente de Montechoro (EDP 

Distribuição), será assegurada por novas linhas elétricas aéreas. A linha de interligação da CSF 

Montechoro I será uma linha a 15 kV, com uma extensão de cerca de 4.497 m, e ponto de ligação na 

subestação existente, de Montechoro, da EDP Distribuição. A linha de interligação da central 

fotovoltaica de Montechoro II será uma linha a 60 kV, partirá da subestação da central fotovoltaica de 

Montechoro II, localizado no interior da área de implantação da central fotovoltaica e terá uma 

extensão de cerca de 4.115 m até ao seu ponto de ligação na subestação existente, de Montechoro. 

No final do período de vida útil previsto, de aproximadamente 25 anos, as CSF poderão ser objeto de 

intervenção de atualização tecnológica e/ou de sobreequipamento ou poderão vir a ser desativadas. 

São elencados um conjunto de impactes decorrentes da concretização dos projetos, nas fases de 

construção, exploração e desativação, sendo referidas diversas medidas de minimização a respeitar 

durante as diferentes fases. 

 

 

2. Áreas setoriais 

Relativamente ás áreas setoriais da competência desta Direção-Geral, salienta-se o seguinte: 

 

2.1 Recursos energéticos 

As áreas de estudo de impacte ambiental das CSF Montechoro I e Montechoro II não interferem com 

oleodutos nem com infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por estes 

Serviços. 

 

A DGEG é a entidade licenciadora dos projetos, pelo que se pronunciará também nessa fase.  

 

2.2 Recursos geológicos 

A área de implantação do projeto Montechoro II, localizado na Quinta do Escarpão, encontra-se 

atualmente regulamentado por um Plano  de Pormenor - Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) 

do Escarpão, publicado no DR, 2ª Série, Nº 101, de 24 de maio de 2012, e classifica a área como 

destinada para “espaços destinados à indústria extractiva”. 

Contudo, segundo documentação disponibilizada no portal da Câmara Municipal de-Albufeira, esta 

mesma área encontra-se, atualmente, abrangida pelo procedimento para a 1ª alteração do Plano de 

Pormenor (PP) do Escarpão, podendo acolher as atividades e usos permitidos nos “espaços destinados 
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à indústria extractiva” e/ou “espaços destinados à produção de energias renováveis”, prevendo a 
alteração proposta a criação de uma zona mista.  

Da consulta do projeto de alteração do PIER informa-se que está previsto “Aumentar a eficiência no 

uso do solo, permitindo que o Núcleo de Exploração EX33 tenha características funcionais mistas 

podendo acolher as atividades e usos permitidos nos “Espaços destinados à indústria extractiva” e/ou 
“Espaços destinados à produção de energias renováveis”.”. 

Fase ao exposto cabe informar que: 

Se é certo que não é possível coexistirem uma central fotovoltaica e uma pedreira em simultâneo no 

mesmo local, também se entende que a instalação de uma central fotovoltaica neste local, 

considerando o equipamento necessário para uma operação normal de produção de eletricidade com 

recurso a energia solar, não inviabiliza permanentemente o aproveitamento da massa mineral 

(calcário), por serem as estruturas necessárias para esta atividade instaladas à superfície e removíveis 

do solo. 

Em síntese, o recurso mineral disponível não é prejudicado pela instalação da central fotovoltaica 

podendo vir a ser aproveitado futuramente depois de desativada a central.  

Salienta-se ainda que na proximidade das áreas alvo dos projetos existem diversas pedreiras 

(Escarpão), zona por isso sujeita a vibrações e a um grau de empoeiramento que poderão afetar a 

atividade da central pelo que estes aspetos deverão ser tidos em conta desde logo na fase de projeto.  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

Leonor Sota. 

Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento  

(Despacho nº 49/2020, de 31 /08/2020) 
 

LS 

Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA

Num. de Identificação: BI077426380

Data: 2021.02.26 19:33:13+00'00'
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Unidade Orgânica: Divisão de Licenciamento 
 

Assunto: Estudos de Impacte Ambiental dos projetos de Centrais Solares Fotovoltaicas 
de Montechoro I e Montechoro II  
Req: APA, Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Data: 2021-03-10  
 

Nº: INF/121/2021/DL/DRAPALG Proc.: EIASOL/5/2021/DL/DRAPALG 
 
 
PARECER  DESPACHO 
 
Visto. Concordo com a presente informação e 
parecer infra. 
 
À consideração superior 
O Diretor de Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
Visto. Concordo com a presente informação. 
No âmbito das competências desta DRAP, 
propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
EIA dos projetos de Centrais Fotovoltaicas de 
Montechoro I e II. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Na sequência da solicitação da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, relativa ao Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) dos Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e 

Montechoro II (Lotes 1 e 2), ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro, cumpre-nos informar o seguinte: 

Assinado por : JOSÉ PAULO DOS REIS CASIMIRO

DE JESUS

Num. de Identificação: BI097330930

Data: 2021.03.12 10:38:21+00'00'

Assinado por : Rui Miguel dos Santos Mota e

Costa

Num. de Identificação: BI08562190

Data: 2021.03.12 13:47:13+00'00'

Mário Nuno 

Valente Lopes 

Dias
Mário Nuno Valente Lopes Dias 

Diretor Regional Adjunto da DRAP 

Algarve                                                 Visto. 

Concordo.                           Proceda-se em 

conformidade.  Informe-se o 

Interessado.  

2021.03.15 16:42:31 Z
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I. ENQUADRAMENTO E ANÁLISE  
 

O EIA em análise refere-se aos Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e 

Montechoro II, ambas localizadas na freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, promovido 

pela empresa Iberdrola Renewables Portugal, S.A, cuja localização se representa na Figura I. 

 

 

 

Figura I – Localização das Centrais 

 

CARATERIZAÇÃO DOS PROJETOS 

 

• Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I (CSF Montechoro I) 

 

A área de implantação total do projeto é de cerca de 14,3 ha. Os diversos elementos que 

constituem o projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I, nomeadamente a Central 

fotovoltaica, posto de seccionamento da central fotovoltaica e linha de interligação a 15 kV, 

encontram-se atualmente em fase de projeto de execução. 
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A Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I, localiza-se em Cerro do Ouro, na freguesia de 

Paderne, concelho de Albufeira. A central fotovoltaica será constituída por uma instalação 

com 26.912 painéis fotovoltaicos, com uma potência de pico instalada de 11,57 MWp e uma 

potência de ligação à rede de 10 MVA.  

 

A energia produzida pela Central Fotovoltaica destina-se a ser injetada na rede pública. A 

interligação da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I à Rede Elétrica de Serviço Público 

(RESP) será efetuada através de uma nova linha aérea, a 15 kV, a construir entre o posto de 

seccionamento da central fotovoltaica de Montechoro I e a subestação, existente, de 

Montechoro, da EDP Distribuição, com extensão de cerca de 4.497 m. 

 

 

• Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II (CSF Montechoro II) 

 

Os elementos que constituem o projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II, são a 

central fotovoltaica, a subestação da central fotovoltaica e a linha de interligação a 60 kV, os 

quais se encontram em fase de projeto de execução;  

 

A área de implantação total do projeto é de cerca de 27,3 ha, fica localizado na Quinta do 

Escarpão, na freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, a cerca de 350 m a Sudeste do 

projeto da Central Fotovoltaica de Montechoro I.  

 

A Central Fotovoltaica de Montechoro II será constituída por uma instalação com 62.400 

painéis fotovoltaicos, com uma potência de pico instalada de 24,96 MWp e uma potência de 

ligação à rede 20 MVA.  
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

 

• CSF Montechoro I 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Albufeira, a área de implantação da 

Central Fotovoltaica de Montechoro I ocupa na totalidade áreas classificadas como Reserva 

Ecológica Nacional. O traçado da linha de interligação do projeto da CSF Montechoro I, 

abrange áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), numa extensão 

atravessada de 2.235 m e como Reserva Ecológica Nacional (REN), numa extensão atravessada 

2.774 m. 

 

A central não interfere com áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

• CSF Montechoro II 

 

O projeto Central Fotovoltaica de Montechoro II, localiza-se num espaço designado EX33, 

destinado à indústria extrativa, conforme previsto no âmbito do Plano de Pormenor de 

Intervenção em Espaço Rural do Escarpão (PPIER do Escarpão), aprovado através da 

Deliberação nº 723/2012 do Município de Albufeira, publicada no Diário da República, II Série, 

nº 121, Parte H, de 24 de Maio. 

 

No que respeita ao PIER Escarpão, sublinha-se que a Câmara Municipal de Albufeira submeteu 

um procedimento de alteração, o qual tem vindo a ser acompanhado pela DRAP, e que entre 

outras, prevê as seguintes alterações:  

 

• Exclusão da Reserva Agrícola Nacional, de duas pequenas áreas, localizadas no interior 

da área afeta ao atual projeto da CSF Montechoro II;  

 

• Permitir que o Núcleo de Exploração EX33, previsto no âmbito do PPIER do Escarpão, 

onde se localiza o projeto da CSF Montechoro II, passe a dispor de características 

funcionais mistas, podendo acolher as atividades e usos permitidos nos “Espaços 

destinados à industria extrativa” e/ou nos “Espaços destinados à produção de energias 

renováveis”. 
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A DRAP, no contexto da participação nas Conferências Procedimentais ocorridas em 14-06-

2020, e 28-01-2021, emitiu parecer favorável através das informações n.º 

INF/439/2020/DL/DRAPALG e INF/40/2021/DL/DRAPALG, respetivamente, tendo sido aceite 

as exclusões de RAN propostas, por se considerar fundamentada a necessidade de exclusão e 

por se tratar de manchas de reduzida dimensão (3,64 ha e 2,64 ha) isoladas e sem 

continuidade com outras manchas de RAN fora da área do PIER. 

 

À data da presente informação é nosso conhecimento que o PIER Escarpão ainda não foi 

publicado, pelo que a RAN eficaz é a que consta na Planta de Condicionantes do PIER em 

vigor, até publicação da alteração.  

 

Sublinha-se que, relativamente ao traçado da linha de interligação do projeto, este abrange 

áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), numa extensão atravessada de 

1.868 m e como Reserva Ecológica Nacional (REN), numa extensão atravessada 2.440 m.  

 

 

RECURSOS NATURAIS – CARATERIZAÇÃO  

 

No que respeita às classes de Capacidade de Uso, o EIA caracteriza as áreas de intervenção 

CSF Montechoro I e II, e de acordo com a classificação SROA, como solos das classes de 

capacidade de uso “C+D ou E”, correspondendo a solos com limitações de capacidade de uso 

acentuadas, severas e muito severas, e solos da classe: “A ou B+C” - correspondendo a solos 

com características mais adequadas para as práticas agrícolas. 

 

Em suma, considera-se que o EIA caracteriza corretamente no que respeita às classes de 

capacidade de uso. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

No que diz respeito aos solos e uso dos solos, sublinha-se que a área de implantação das 

Centrais Fotovoltaicas, não gera áreas impermeabilizadas devido a construções. As alterações 

de uso dos solos serão determinadas pela cravagem de estacas dos apoios para fixação dos 

painéis fotovoltaicos (a uma altura máxima acima do solo de 2,0 m), sem fundações em 

betão, que não gera, portanto, a impermeabilização do solo e pela construção de valas de 

cabos. 

 

A zona ocupada pelas Centrais permitirá o crescimento natural da vegetação herbácea 

pré existente e/ou a utilização dos solos para eventual requalificação da cobertura vegetal 

herbácea e arbustiva ou ainda para uso de pastoreio.  

 

Desta forma e globalmente estes impactes são considerados negativos, certos, permanentes e 

de magnitude reduzida.  

 

Salienta-se que, relativamente aos solos poderão ocorrer alterações resultantes da 

desmatação e corte de vegetação nas áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos e 

restantes equipamentos dos projetos. No entanto, não são previstos impactes significativos 

devidos a alterações das características físicas, químicas e biológicas dos solos, dadas as 

características e as reduzidas áreas de ocupação dos equipamentos.  

 

Não se prevê a ocorrência de terras sobrantes, já que as terras resultantes da escavação de 

valas de cabos serão utilizadas para o posterior tapamento das mesmas. 

 

O EIA prevê as medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias que consideramos 

fundamentais para a preservação dos solos e das áreas de RAN, sendo que estas apenas são 

afetadas pontualmente pelo traçado da linha de interligação dos projetos. 
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II. CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto, ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto das Centrais Solares 

Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II, propõe-se a emissão de parecer favorável, 

sublinhando-se o seguinte: 

 

i. A localização das áreas de implantação de todos os equipamentos e infraestruturas das 

centrais fotovoltaicas, (CSF Montechoro I e Montechoro II) preservam e não interferem 

com as referidas áreas de RAN; 

ii. No que respeita ao fator ordenamento do território e solos, a identificação, avaliação 

de impactes ambientais e medidas de minimização previstas, consideram-se as 

fundamentais para a preservação do recurso natural Solo em presença. 

 

À consideração superior, 

A Técnica 

Raquel Monteiro  

 

Assinado por : Raquel da Conceição Pereira de

Sousa Ramos Monteiro

Num. de Identificação: BI09109763

Data: 2021.03.12 09:46:07+00'00'
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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

  
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da
APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9
Zambujal
2610-124 AMADORA

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data:
S003812-202101-DC
OM.DCA

22/01/2021 Carta 9/21/D-DAPR-TAS  4 - 3 -  2021

 

Assunto: Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Conc. Albufeira)

Exmo. Senhor

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar 
conhecimento da apreciação da E-REDES

(*)
 sobre as condicionantes que o projeto em causa 

poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou previstas por esta empresa.

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em 
Anexo), interfere com infraestruturas elétricas de Alta tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e 
Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 
concessionadas à E-REDES.

Em Alta Tensão a 60 kV, encontra-se estabelecida na área do EIA a subestação SE 60/15 kV 
Montechoro, sendo a referida área atravessada pelos traçados das Linhas “LN 0801L56356 
Albufeira - Montechoro” (AP14–SE) e “LN 0801L50175 Montechoro - Vilamoura” (SE-AP3) 
(conforme Planta em Anexo).

A área do referido EIA é atravessada por vários traçados aéreos e subterrâneos de diversas 
linhas de Média Tensão, todas do nível de 15 kV (conforme Planta em Anexo), bem como por 
redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo).

Verifica-se que a estrita área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Montechoro I, é 
atravessada pelos traçados aéreos das Linhas a 15 kV “LN 0801L2004902 Paderne” (AP15-
AP18), “LN 0801L2004927 Cerro do Ouro” (Apoio de Derivação APD16-AP3) e “LN 
0801L2004918” (AP2-AP3), tendo na sua imediata vizinhança o posto de transformação de 
serviço público “PT 0801D20654 Centieira 2” (conforme Planta em Anexo), sendo também 
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atravessada por redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se 
encontram representados na Planta em Anexo).

Verifica-se também que a estrita área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Montechoro 
II, é atravessada quer pelos traçados aéreos das Linhas a 15 kV “LN 0801L2004918” (AP5-PT, 
de ligação a posto de transformação de serviço particular), “LN 0801L2004920” (Apoio de 
Derivação APD6-AP5), quer pelos traçados aéreo e subterrâneo da “LN 0801L2004919 Barra 
Brita” (Apoio de Derivação APD7-PT, de ligação a posto de transformação de serviço particular) 
(conforme Planta em Anexo).

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar 
as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as 
infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento 
das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de 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 
das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às 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, 
manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação 
das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso 
de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas 
infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES; (iii) 
assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima 
e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 
com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção 
de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam 
prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.

Alertamos, ainda, 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.

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da 
garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às 
servidões administrativas existentes, o referido projeto merece o nosso parecer favorável.

Com os melhores cumprimentos,

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES.
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Anexo: O referido no Texto.

CSF Montechoro I e II [Anexo da Carta-Resposta].pdfCSF Montechoro I e II [Anexo da Carta-Resposta].pdf

CSF Montechoro I e II.dwgCSF Montechoro I e II.dwg



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Centrais Solares Fotovoltáicas de
Montechoro I e Montechoro II

Área do Estudo de Impacte Ambiental

Linha 15kV Aérea 

Posto de Transformação de Distribuição

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Limite do Concelho

Área de Estudo

Linha 60kV Aérea 

Silves

Albufeira

Loulé

SE Montechoro

LN 0801L20124 TRA8 ALFAMAR

LN 0801L50175 TRA4 MONTECHORO - VILAMOURA

LN 0801L56356 TRA6 ALBUFEIRA-MONTECHORO 

Linha 15kV Subterrânea

Eixo das Linhas AT e MT a construir

LN 0801L2020011 TRA2 FONTAINHAS III

LN 0801L2004902 TRA12 PADERNE

LN 0801L2004918 TRA5

LN 0801L2004920 TRA8

LN 0801L2004919 TRS1 BARRA BRITA

LN 0808L20200 TRA18 VILAMOURA - TUNES

PT 0801D20471
FONTAINHAS III

LN 0801L2004927 TRA1 CERRO DO OURO

Linha Desligada

PT 0801D20654
CENTIEIRA 2

AP12

AP14

AP15

AP2
AP18 AP2

AP3

AP6

AP7
AP4

AP3
AP2 AP99

AP16
AP14/2

LN 0801L2004918 TRA2

AP100

Linha a 15kV a construir

Linha a 60kV a construir

CFS Montechoro I

CFS Montechoro II

AP15
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