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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do 
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e 
Montechoro II (Lotes 1 e 2)”. 

O proponente do Projeto é a Empresa Iberdrola Renewables, S.A. 

 

 

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
 
A consulta pública deste Projeto decorreu durante 30 dias úteis de 27 de Janeiro  a 09 de Março de 
2021. 

 

 

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para 
consulta nos seguintes locais:  

 
o Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. 
o Câmara Municipal de Albufeira. 

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

 
 
 

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio 

de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR do Algarve, Câmara Municipal de Albufeira. 
- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social. 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal PARTICIPA.PT. 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE. 
- Envio de comunicação a entidades.  
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

 
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. 

 
 

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

 
 

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 considera, 
que as mesmas, não têm impacte a nível das operações de aviação civil.  
Relativamente, as linhas aéreas de interligação devem ter 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, 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. 

 
 

As Infraestruturas de Portugal (Centro Regional de Faro) 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. 
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Refere que, as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária Nacional, Estradas 
Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas nos artigos 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: 
 
Salienta que deverão ter conta os seguintes aspetos: 
 
· 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.); 
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•  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 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 número 2 do artigo 58º da Lei 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; 
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.  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. 
 
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: 
 
 - 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. 
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- 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. 
 
  
Refere ainda que:  
 
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.  
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 referem: 
 
- 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. 
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Exposições Recebidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Exmo. Senhor 
Dr. Nuno Lacasta 
Presidente da Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 
Ap.7585 
2610-124 Amadora 
 
 

 
N/Ref.: DINAV/IEA – 2021/0122 
S/Ref.: Ofício n.º S003812-202101-DCOM.DCA, de 22/01/2021 

 
 
ASSUNTO: CENTRAIS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE MONTECHORO I E II 

Consulta Pública 
   
Em resposta ao ofício em referência, e relativamente ao processo de 
Licenciamento Único de Ambiente do projeto em título, sujeito a Avaliação de 
Impacte Ambiental, que se encontra em fase de Consulta Pública, informa-se: 
 
A área do projeto em causa não se encontra abrangida por qualquer servidão 
aeronáutica civil. 
 
Relativamente às centrais solares fotovoltaicas, face às alturas máximas 
atingidas pelo equipamento, considera-se que as mesmas não têm impacte a 
nível das operações de aviação civil. 
 
Relativamente às linhas aéreas de interligação, deve ser tido em consideração 
a Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA 10/03 - 
Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação), que 
define no seu ponto 3.1 as condições em que qualquer construção, 
equipamento, instalação, ou similar, é considerado obstáculo à navegação 
aérea, e como tal deve ser balizado. 
Assim, caso se verifique alguma das condições aí definidas, deverá ser aplicada 
balizagem aeronáutica, balizagem esta que deverá cumprir o descrito nos 
pontos 4 e 5 da mencionada CIA 10/03. 
Em particular, e face ao atravessamento da autoestrada A22 pela referida linha 
elétrica, salienta-se que, de acordo com a alínea i) do referido ponto 3.1, é 
considerado obstáculo, a linha aérea que se localize nas áreas de servidão “non 
aedificandi“ das autoestradas, itinerários principais ou itinerários 
complementares, nos temos em que se encontra definida na Lei n.º 34/2015, 
de 27 de abril,  e como tal deve ser balizada. 
 



 

 

Ainda de acordo com o ponto 10 da referida CIA 10/03, os elementos de uma 
linha aérea que estejam nas situações que aí se encontram mencionadas, 
deverão ser balizados durante a noite. O período de funcionamento desta 
balizagem e as suas características deverão cumprir o disposto nos pontos 9 
e 10 da mesma CIA. 
Chama-se a atenção que deverão ser tidos em consideração todos os requisitos 
que constam da referida CIA e sejam aplicáveis ao projeto, independentemente 
de serem referidos no presente ofício, nomeadamente o disposto no seu ponto 
12: Assim, deverá ser estabelecido um programa de monitorização e 
manutenção das balizagens em geral, tendo em vista assegurar o seu 
permanente bom estado e funcionamento, devendo ser comunicada a esta 
Autoridade qualquer alteração verificada. 
 
Salienta-se ainda que, também 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 deverão ser também balizados de acordo com o previsto na 
citada CIA 10/03. 
 
Informa-se ainda que, de acordo com a referida Circular de Informação 
Aeronáutica, ponto 12.2, e com vista à publicação de Avisos à Navegação 
Aérea, deve ser comunicada à ANAC, com uma antecedência de pelo menos 
15 dias, a data da instalação de qualquer obstáculo. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 

 

 

 

 

 

 

 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 4708/2019 

Diário da República, 2.ª série, N.º 89, de  9 de maio de 2019) 
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Rua do Alportel , 104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt  
 
Largo da Estação nº 17 – Apartado 497 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
 
 

 Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) 

Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal Ap. 7585 

2610-124 Amadora 

  geral@apambiente.pt 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

S003812-202101-
DCOM.DCA 

2021-02-02 008-2903060  n.º 007- 2927697 2021-03-08 

 
Assunto: Projeto “Centrais Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 

e 2)” – AIA 3375 – Consulta Pública 

1. Enquadramento 

No âmbito do processo de Consulta Pública a decorrer na Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), relativo ao Licenciamento Único de Ambiente do projeto das Centrais 

Solares Fotovoltaicas (CSF) de Montechoro I e Montechoro II (lotes 1 e 2), é solicitada toda 

a informação, opiniões e sugestões relacionadas com o projeto em avaliação. 

Neste contexto, a informação apresentada centra-se na identificação, sobre eventuais 

interferências na área em estudo indicada no âmbito dos projetos da CSF de Montechoro 

I e II e respetivas Linhas de Interligação, com as infraestruturas ou projetos sob jurisdição 

da IP, S.A., bem como das respetivas servidões. 

Os projetos das CSF de Montechoro I e II localizam-se na freguesia de Paderne, concelho 

de Albufeira e o proponente dos dois projetos é a sociedade Iberdrola Renewables 

Portugal, S.A, que será também responsável pela construção e exploração das centrais 

fotovoltaicas. 

2. Considerações Gerais 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em análise diz respeito aos Projetos das Centrais 

Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas de 
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Interligação e decorre nos termos do Decreto-lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, relativo ao 

atual regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo com o qual o 

presente projeto se encontra sujeito à obrigatoriedade de submissão de um processo 

de AIA. 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I localiza-se na zona de 

Cerro do Ouro, freguesia de Paderne, concelho de Albufeira e será constituído por 

uma instalação com 26.912 painéis fotovoltaicos, com uma potência de ligação à rede 

de 10 MVA. A área de implantação total do projeto é de cerca de 14,3 hectares.  

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I materializa o Lote 1, 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. 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II 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 e será constituída por uma 

instalação com 62.400 painéis fotovoltaicos, com uma potência de ligação à rede 20 

MVA. A área de implantação total do projeto é de cerca de 27,3 hectares. 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II materializa o Lote 2, 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. 

 
Implantação dos Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2)  

Fonte: EIA Lotes 1 e 2 Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II, janeiro 2021 
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A área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Montechoro I desenvolve-se 

paralelamente ao IC4/A22, a Norte do referido eixo rodoviário.  

A linha de interligação da Central Fotovoltaica de Montechoro I será uma linha a 15 

kV, partirá do posto de seccionamento localizado no interior da área de implantação 

da central fotovoltaica e terá uma extensão de cerca de 4.497 m até ao seu ponto de 

ligação na subestação existente de Montechoro, da EDP Distribuição. A partir do seu 

apoio nº 6, no trajeto que é comum à linha de interligação da central fotovoltaica de 

Montechoro II, a linha de interligação da Central Fotovoltaica de Montechoro I será 

suportada pelos mesmos apoios que também suportarão a linha de interligação da 

Central Fotovoltaica de Montechoro II, de modo a evitar a duplicação de apoios e a 

minimizar a ocupação do solo. 

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, da 

EDP Distribuição. A partir do seu apoio nº 5, no trajeto que é comum à linha de 

interligação da central fotovoltaica de Montechoro I, a linha de interligação da Central 

Fotovoltaica de Montechoro II será suportada pelos mesmos apoios que também 

suportarão a linha de interligação da Central Fotovoltaica de Montechoro I, de modo a 

evitar a duplicação de apoios e a minimizar a ocupação do solo. 

       
Área de Implantação dos Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) e 

respetivas Linhas de Interligação 
Fonte: EIA Lotes 1 e 2 Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II, janeiro 2021 
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Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II (Lotes 1 e 2) e respetivas Linhas de Interligação 
Fonte: EIA Lotes 1 e 2 Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II - Localização, APA; janeiro 2021, 

 

 
Fonte: SIG IP 

Em resultado da análise da área de estudo dos Projetos das Centrais Solares 

Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas de Interligação e das 

interferências decorrentes da travessia aérea destas mesmas Linhas à subestação 

existente de Montechoro, da EDP Distribuição, apresentam-se as seguintes 

considerações: 



 

  

5 

 

2.1 Rede Rodoviária 

No âmbito da Rede Viária, 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). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais (ER)”, as quais, 

de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e 

complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao citado Decreto-Lei. 

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. 

O novo Estatuto revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de agosto de 1949 (anterior 

Estatuto), os diplomas mencionados no artigo 5.º da Lei n.º 34/2015.  

Refira-se que as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária 

Nacional, Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas nos 

artigos 32.º da citada Lei.  

Das novas disposições legais em matéria de proteção da rede rodoviária decorrentes do 

EERRN, salienta-se o papel da IP enquanto Administração Rodoviária e consequentes 

poderes de autoridade pública na área de jurisdição rodoviária (artigo 41º, 42º e 43.º), 

isto é, a área abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado, cuja 

composição abrange as estradas a que se aplica o EERRN, bem como as zonas de 

servidão rodoviária e a designada zona de respeito.  
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Esta zona de respeito, definida no artigo 3º, alínea vv) do EERRN, compreende “…a faixa 

de terreno com a largura de 150 m para cada lado e para além do limite externo da zona 

de servidão non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades marginais 

à estrada podem ter na segurança da circulação, na garantida da fluidez de tráfego que 

nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente.”  

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, a parecer prévio vinculativo 

desta empresa, nos termos do disposto no artigo 42.º n.º 2 alínea b) do EERRN.  

2.2 Rede Ferroviária 

Relativamente à rede ferroviária, salienta-se que, deverão ser tidos em conta os 

seguintes aspetos: 

• 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. 

3 Análise dos Elementos Apresentados / Rede Rodoviária e Infraestruturas 

Ferroviárias 

Da análise da informação disponibilizada e da rede 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, consideramos ser de referir o 

seguinte: 

 
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. 
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Do ponto de vista da salvaguarda da Rede Rodoviária da responsabilidade desta empresa, 

o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, 

de 27 de abril, regula a proteção da estrada e sua envolvente, fixa as condições de 

segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas 

com a sua gestão, exploração e conservação, das estradas nacionais constantes do Plano 

Rodoviário Nacional (PRN), das estradas regionais, das estradas nacionais 

desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da IP, bem 

como das ligações à rede rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor 

do novo Estatuto, pelo que os Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro 

I e Montechoro II e respetivas Linhas de Interligação, deverão respeitar este normativo. 

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. 

3.1 Rede Concessionada pelo Estado – A22 

Foi consultada a Concessionária Autoestrada do Algarve - Via do Infante, entidade 

gestora da infraestrutura da A22, que informou 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 as zonas 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; 
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• 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. 

3.2 Rede Subconcessionada – ER125 

Foi consultada a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, entidade gestora da 

infraestrutura da ER125, existem a referir os 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 número 2 do artigo 58º da Lei 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. 

Assim, importa referir que, 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 
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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. 

4 Ambiente Sonoro (Domínio Rodoferroviário) 

Do ponto de vista ambiental, as preocupações da IP, SA prendem-se, sobretudo, com a 

possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente, consequente do projeto em 

análise, e seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias 

sob jurisdição desta empresa. Pelo exposto, da análise aos elementos disponibilizados, 

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. 

Salvaguarda-se no entanto, que, 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. 

5 Conclusão 

Face ao exposto, transmitem-se as indicações consideradas pertinentes, face aos 

elementos disponibilizados, para o desenvolvimento dos Projetos das Centrais Solares 

Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas de Interligação.  

Em complemento salvaguarda-se, 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, 
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designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral da rede. Acresce o facto de 

que a sua materialização carece igualmente de autorização desta empresa. 

 

Salienta-se ainda, que devem ser também alvo de consideração, no âmbito dos Projetos 

das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas 

de Interligação, os investimentos identificados no Programa Nacional de Investimentos 

2030, objeto da Resolução da Assembleia da República n.º 154/2019 de 23 de agosto de 

2019. 

 

 
Com os melhores cumprimentos, 
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Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental dos projetos de 
execução das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e 

Montechoro II 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo 
ao Estudo de Impacte Ambiental dos Projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de 
Montechoro I e Montechoro II e respetivas Linhas de Interligação projeto de execução da 
Central Fotovoltaica da Cerca, incluindo o estudo das respetivas linhas elétricas de 
interligação de 15 e 60kV. 

Enquadramento 

Os projetos das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e II localizam-se na 
freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, apresentando 11,57 MWp (potência de ligação 
10 MVA) e 24,96 MWp (potência de ligação de 20 MVA), respetivamente, distribuídas por 
duas áreas que distam 350 metros uma da outra. Estima-se uma contribuição na redução 
nas emissões de CO2 na ordem das 23 009 ton/ano. 

As Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e II abrangem uma área de implantação 
de 14,3 ha e 27,3 ha respetivamente, encontrando-se nas proximidades de uma outra 
central já provada com a designação Paderne. 

A central Montechoro I localiza-se num espaço agrícola, que atualmente não se encontra a 
ser explorado, e a central Montechoro II localiza-se num espaço de cerca de 33,2 ha, 
destinado à indústria extrativa. 

Para ligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público (RESP), serão construídas uma linha 
aérea de 15 kV com um comprimento aproximado de 4,50 km e outra de 60 kV com um 
cumprimento total de 4,1 km. 

O Proponente deste Projeto é a empresa Iberdrola Renewables Portugal, S.A. 

Análise das principais questões críticas 

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

Ponto um – No estudo é referido que os terrenos serão vedados no seu perímetro exterior 
com uma vedação de proteção com 1,80 m de altura, cuja rede a utilizar será permeável 
à passagem de fauna terrestre e não incluirá arame farpado. 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. 
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Ponto dois – É referido que 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. 

Não se compreende a utilização exagerada da palavra degradação que é constantemente 
apresentada ao longo do estudo. É evidente que estamos perante uma paisagem 
humanizada que no passado foi explorada para a atividade agrícola, e que com o abandono 
estará a ser tomada por espécies arbustivas, mas que de forma alguma é sinónimo de 
paisagem degradada. 

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 de forma a que se tenha uma noção mais concreta do impacte neste âmbito. 

Ponto três – É mencionada no estudo que “a instalação da Central Fotovoltaica é 
compatível com a regeneração natural da vegetação pré-existente na sua área de 
implantação e que se torna também necessário proceder à manutenção da vegetação, de 
modo a que esta não cresça de tal modo que possa causar ensombramento aos painéis 
fotovoltaicos que se encontram instalados a uma altura mínima de cerca de 60 cm acima 
do solo.” Contudo, mais adiante é apresentado que “O projeto pela sua natureza pelas 
estruturas de painéis solares sobrelevados a uma altura do solo entre 0,60 m e 2,50 m, 
permite o crescimento de vegetação de pequeno porte sob as fiadas de painéis, 
assegurando assim, a compatibilização da instalação fotovoltaica com a naturalização da 
superfície de solo subjacente.” Para falarmos de uma naturalização estaríamos 
forçosamente a falar de uma evolução natural da vegetação potencial, mesmo  da 
componente herbácea a arbustiva, algo que não será completamente verdade dado que os 
espaços de entrelinha utilizados para a manutenção dos painéis serão constantemente 
geridos através do ser corte não só para permitir a passagem de máquinas, assim como 
para impedir o sombreamento dos referidos painéis. No máximo poderíamos estar a falar 
de um espaço de enrelvamento. 

Acresce que é caricato referirem que o “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-nos irreal a menção aos rebanhos 
de ovelhas para esta função. Não nos 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. 

Ponto quatro – No âmbito das soluções alternativas, é referido que a zona onde se pretende 
instalar as CSF Montechoro I e Montechoro II corresponde a duas áreas de matos que 
atualmente não são exploradas para fins agrícolas, florestais ou de pastorícia.  

Acresce mencionarem que estas áreas se localizam na envolvência de importantes 
explorações de pedreiras (pedreiras do escarpão), zonas de cariz marcadamente industrial 
marcadas pela deposição indiscriminada de entulhos e outros resíduos de construção e 
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demolição, que se encontram espalhados por toda a área dos projetos, com maior 
predominância na área de implantação da CSF Montechoro II. 

É enfatizado que, “na ausência da intervenção, prevê-se como mais provável a 
continuidade e mesmo o agravamento da situação atual, com a continuidade da deposição 
mais ou menos descontrolada de entulhos e outros resíduos de construção e demolição por 
toda a área dos terrenos e sobretudo junto às bermas de todos os acessos existentes nos 
terrenos em questão”. 

Esta é uma afirmação no mínimo abusiva dado que a intervenção de artificialização da área 
com a instalação de painéis fotovoltaicos não garantirá que a deposição não continue nos 
terrenos adjacentes, pelo que a presunção de que a intervenção será benéfica e acabará 
com o problema existente é um pouco rebuscada. 

Ponto cinco – O estudo menciona 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. 

Ponto seis – Relativamente ao enquadramento do projeto no âmbito do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Algarve nenhum dos projetos se encontra localizado ou interfere 
com nenhum dos espaços florestais sensíveis, assinaladas no âmbito do PROF Algarve, mas 
que parte das áreas vedadas das CSF Montechoro I e Montechoro II, localizam-se na orla de 
um dos corredores ecológicos previstos no âmbito do PROF Algarve. 

Neste âmbito e ao abrigo da Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, que publicou o PROF 
Algarve, é referido que o projeto pode dar contributos positivos para a prossecução dos 
objetivos enunciados no articulado da portaria, nomeadamente porque ao substituírem a 
produção de energia elétrica com base na queima de combustíveis fósseis em centrais 
térmicas, contribuem ativamente para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, 
como o CO2, bem como para a redução das emissões de outros poluentes atmosféricos, 
proporcionando um importante contributo para a mitigação das alterações climáticas. 
Dificilmente conseguimos identificar esta afirmação com qualquer dos objetivos do PROF 
Algarve identificados no estudo [alíneas f) k) e p)].  

Para além disso é referido que “existe a garantia de que a massa de combustível se mantém 
reduzida e controlada em toda a área de implantação da central fotovoltaica ao longo de 
toda a sua vida útil, atuando como um mosaico de gestão de combustível, contribuindo 
para a redução da perigosidade de incêndio florestal na zona em que se insere”. Se por um 
lado é referido que a área é bastante degradada com algum elementos arbóreos pontuais, 
não se compreende a enorme relevância deste espaço para a redução da perigosidade, 
ainda para mais quando analisando a fotografia aérea das áreas em questão as propriedades 
são grandemente compartimentadas com agricultura a norte e consequentemente com 
baixo nível de biomassa combustível, assim como a sul limitadas pelas áreas de pedreiras.  

É de referir que 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 
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da CSF Montechoro I. Como tal será importante avaliar se o corredor ecológico cumpre a 
sua função na conectividade entre as duas áreas. 

Ponto sete - 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 se encontra 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. 

Ponto oito – Quanto ao efeito cumulativo com a central de Paderne, anteriormente 
licenciada e que se encontra adjacente a Montechoro II, é referido que “é de salientar que 
se trata de um projeto de dimensão relativamente reduzida comparativamente a outros 
projetos, desta natureza, implantados noutras zonas do país”. É abusivo este nível de 
comparação dado que cada processo de AIA deverá cingir-se à realidade local e aos efeitos 
cumulativos resultantes de outras instalações nas proximidades.  

Ponto nove – Parece-nos existir aqui um contrassenso. Fica a ideia de que é francamente 
mais positivo ter um espaço completamente artificializado com painéis solares 
fotovoltaicos, o que não é verdade. Também a afirmação de que a alternativa a um parque 
solar poderá ser uma exploração de inertes com 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. 

Ponto dez – A instalação de mais um conjunto de linhas elétricas aéreas, são um fator de 
preocupação, dado que vão aumentar o já grande emaranhado de linhas que abundam em 
território nacional, com as já comprovadas implicações negativas para a avifauna devido 
aos fenómenos de colisão. 

Considerações finais 

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

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

É evidente que estamos perante um projeto com dimensões bastante inferiores aos mega-
parques previstos para outras áreas do território nacional, mas a ZERO considera 
contraproducente iniciativas que procurem arrelvar o território de forma indiscriminada 
com a construção de parques solares no cumprimento de metas de produção de renováveis, 
de forma indiscriminada, quando esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada 
em meio urbano e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades 
antrópicas, permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que 
permite reduzir significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no 
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transporte da energia por ela produzida. Esta deve ser a forma privilegiada de utilização 
fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

 

8 de março de 2021 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 

 



 

Dados da consulta 

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

Nome completo 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II 

(Lotes 1 e 2) 

Descrição 

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 área de 

implantação total do projeto é de cerca de 14,3 ha, incluindo as áreas 

onde serão implantadas as mesas de painéis fotovoltaicos, os 

inversores/transformadores (Power Blocks) e o posto de 

seccionamento. O projeto da Central Solar Fotovoltaica de 

Montechoro I (CSF Montechoro I), fica localizado na zona de Cerro do 

Ouro, na freguesia de Paderne, concelho de Albufeira. 

Período de consulta 2021-01-27 - 2021-03-09 

Data de ínicio da avaliação 2021-03-10  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Iberdrola Renewables Portugal, S.A. 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Cristina Sobrinho 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Outros 

documen

tos do 

EIA 

Documen

to 
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3375 

Resumo 

Não 

Técnico 

Documen

to 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3375/_eia_csfs%20montechoro%20i%20e

%20ii_vol_i%20-%20rnt%20-%20v3202112216132.pdf 



Relatório 

Síntese 

Documen

to 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3375/_eia_csfs%20montechoro%20i%20e

%20ii_vol_ii%20-%20rs%20-%20v2202112216345.pdf 

 

Participações 

${id#1} ID 39772 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-03-08 

Comentário: 

Exmos/as. Senhores/as,  Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao projeto 

para as Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e II.  Cumprimentos  Direção da ZERO 

Anexos: 39772_Parecer_ZERO_Centrais_Solares_Fotovoltaicas_de_Montechoro_I_II_.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 39568 Bruno Miguel da Silva Grilo em 2021-02-05 

Comentário: 

Há a necessidade de se pensar na conservação da natureza desses locais. Estas áreas 

enormes sem qualquer plano de intervenção, preservação e recuperação das espécies 

animais e vegetais, ou seja planos sem pensar na raíz e na origem de uma verdadeira 

intervenção sustentável, vão levar o Algarve há miséria, sem património cultural e natural. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3} ID 39513 Mariana Cruz Ascensão em 2021-02-05 

Comentário: 

Há a necessidade de se pensar na conservação da natureza desses locais. Estas áreas 

enormes sem qualquer plano de intervenção, preservação e recuperação das espécies 

animais e vegetais, ou seja planos sem pensar na raíz e na origem de uma verdadeira 

intervenção sustentável, vão levar o Algarve à miséria, sem património cultural e natural. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#4} ID 39495 Júlio Miguel Gaspar Reis em 2021-01-27 

Comentário: 

A situação ideal para a implantação de produção fotovoltaica serão os espaços vazios em 

ambiente urbano, como os telhados das casas. Essa produção não ocupa o solo, não 

necessita de instalação de infrastrutura e encontra-se perto dos locais de consumo, 

minimizando perdas energéticas durante o transporte. No entanto, dado o estado de 

abandono agrícola e de degradação ambiental do local de implantação deste projeto, sou 

favorável à sua execução. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



 

 

 

Relatório de Consulta Pública  

ANEXO II 
 

 

Lista Entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

LISTA DE ENTIDADES 

 

 

Junta de Freguesia de Paderne 

ANEPC – Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil 

ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses  

DGT -Direção Geral do Território 

Turismo de Portugal, IP 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

EMFA - Estado Maior da Força Aérea 

Infraestruturas de Portugal, IP (Centro Regional Faro) 

RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto) 

 

 

 

 


