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LOCALIZAÇÃO Caminho do Escarpão

CAE
35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.
e.

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 0,00

Área coberta (m2) 522,00

Área total (m2) 143 289,00

Localização Freguesia de Paderne, Concelho de Albufeira, Distrito de Faro

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000012 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000006 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

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

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) 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 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 

Freguesias de Paderne, Ferreiras e Albufeira e Olhos de Água do Concelho de 
Albufeira, Distrito de Faro 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea 
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual 

Proponente Iberdrola Renewables Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

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). 

Entre estas duas centrais localiza-se ainda a Central Solar Fotovoltaica de Paderne que se encontra já 
licenciada, tendo o seu licenciamento sido precedido de uma avaliação de incidências ambientais.  

Aliás, foi o facto de estarem presentes, na envolvente direta das CSF de Montechoro, vários projetos 
suscetíveis de contribuírem para a existência de impactes cumulativos significativos, incluindo a CSF de 
Paderne, que determinou a necessidade de sujeição a procedimento de AIA dos projetos agora em 
avaliação. 

A CSF de Montechoro I será constituída por 26.912 painéis fotovoltaicos, totalizando uma potência 
instalada de 11,57 MWp e uma potência de ligação à rede de 10 MVA.  

A área afeta à central será de 14,3 ha, sendo que apenas cerca de 5,5 ha correspondem a área 
efetivamente ocupada pela instalação de painéis fotovoltaicos. 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. Os módulos de painéis 
fotovoltaicos são ligados, através da rede de cabos de baixa tensão, a blocos inversores, estando prevista 

mailto:geral@apambiente.pt
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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 ocupam, 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 desta central 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. 

Na CSF de Montechoro I serão apenas executados 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 será constituída por 62.400 painéis fotovoltaicos, totalizando uma potência 
instalada de 24,96 MWp e uma potência de ligação à rede de 20 MVA.  

A área afeta à central será de 27,3 ha, sendo que apenas cerca de 11,9 ha correspondem a área 
efetivamente ocupada pela instalação de painéis fotovoltaicos. Os painéis 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.  

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 e a subestação de Montechoro da EDP Distribuição (E-Redes), já 
existente. Esta linha aérea, com uma extensão total de cerca de 4,115 km, 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, aproximando-se de algumas edificações. No troço comum as linhas 
sobrepassam a EN 125 e a linha de caminho-de-ferro do Algarve, a este da estação de Albufeira/Ferreiras. 

mailto:geral@apambiente.pt
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O local onde será implantada a Central é servido pela rede de acessos interna da Quinta do Escarpão. Por 
razões de segurança (para combate a incêndios) e para acesso à subestação da CSF Montechoro II será 
construído um novo troço de caminho, 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. 

O local de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Montechoro II 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:  

 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; 

 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; 

 Construção das linhas elétricas de interligação à RESP, abertura de rede de caminhos internos das 
centrais fotovoltaicas, com acabamento em tout-venant e das valas onde será instalada a rede de 
cabos enterrada; 

 Instalação dos painéis e estruturas de suporte e da rede de cabos nas tubagens colocadas nas 
valas; 

 Instalação dos inversores/transformadores; 

 Instalação do Posto de Seccionamento, no caso do projeto da CSF Montechoro I e do Posto de 
Comando e da Subestação, no caso do projeto da CSF Montechoro II; 

 Desmontagem do estaleiro de apoio, limpeza do local dos trabalhos, acondicionamento do 
terreno e execução dos trabalhos de recuperação paisagística. 

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

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). 

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 das duas centrais pode ocorrer a renovação dos equipamentos, 
iniciando-se um novo período de exploração, ou a desativação das mesmas.  
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Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 24 de setembro de 2021, 
após estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Administração 
Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve (CCDR Algarve), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), do Instituto Superior de Agronomia - Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
(ISA/CEABN) e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

 Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à CA, 
no dia 2 de novembro de 2020. 

 Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução: 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos 
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.  

 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de forma geral, dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 19 de 
janeiro de 2021. 

 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de janeiro até 9 de 
março de 2021. 

 Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão 
de Avaliação, nomeadamente: Município de Albufeira, Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), E-Redes e Direção-
Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

• Tendo em consideração o estado de emergência e o confinamento geral decretado pelo Governo, não 
foi possível realizar presencialmente a visita ao local do projeto, tendo em alternativa, o proponente 
disponibilizado uma visita virtual com recurso a vídeos e fotografias, a qual foi distribuída a todos os 
representantes da CA.  

• A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades 
que constituem a CA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA e ponderados todos os 
fatores em presença, os resultados da participação pública. 
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• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da presente proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o 
Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitido parecer pelo 
Município de Albufeira, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, pela Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela E-Redes e pela Direção-Geral de Energia e Geologia. 

O Município de Albufeira efetuou uma apreciação do projeto destacando as questões relativas ao 
Ordenamento do Território e Paisagem. No âmbito dos aos instrumentos de gestão territorial concelhios 
em vigor, efetuou a verificação da compatibilidade das diferentes componentes do projeto, 
nomeadamente, centrais e a linha de interligação à Subestação de Montechoro da E-Redes.  

Assim, assinala que a Central Fotovoltaica Solar de Montechoro I é enquadrável no previsto na alínea h), 
do n.º 3, do artigo 2.º do Anexo IV do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Albufeira. De 
acordo com a carta de condicionantes, a infraestrutura encontra-se sujeita ao regime jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional (REN). 

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).  

A Câmara Municipal informa que 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. Tal 
permite a compatibilização entre o PP-PIER-Escarpão e o projeto da Central de Montechoro II. 

A autarquia refere ainda que, de acordo com a carta de condicionantes do PDM de Albufeira, esta Central 
encontra-se ainda sujeita ao: 

 Regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional; 

 Regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional; 

 Ao Domínio Hídrico; 

 Servidões associadas à Rede Elétrica de Serviço Público. 

As linhas de interligação são enquadráveis no previsto na alínea h), do n.º 3, do artigo 2.º do Anexo IV do 
Regulamento do PDM de Albufeira. De acordo com a carta de condicionantes a infraestrutura encontra-se 
sujeita aos regimes da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. 
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No que à paisagem se refere, a Câmara Municipal de Albufeira considerou que as intervenções 
necessárias à implantação dos projetos 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 se altera e evolui com as gerações e em função das 
atividades humanas, autarquia reitera a importância da sua preservação, proteção e valorização. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Albufeira emiti parecer favorável ao projeto, condicionado à 
publicação da alteração do PP-PIER-Escarpão, bem como ao cumprimento de todas as condicionantes que 
abrangem a área em causa. 

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) informou que o projeto não se sobrepõe a 
áreas classificadas no âmbito do Sistema Nacional de áreas Classificadas (SNAC), localizando-se 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.  

Este instituto identificou 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. Neste sentido, entende que o projeto deve ser condicionado 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 anti colisão e de 
dispositivos anti poiso na(s) linha(s) elétrica(s).  

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) concluiu que a Central Solar 
Fotovoltaica de Montechoro I não interfere com áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), No entanto a CSF de Montechoro II integra duas pequenas áreas de RAN. Refere a DRAP que, no 
âmbito da 1ª alteração ao PP-PIER-Escarpão e no contexto da participação nas Conferências 
Procedimentais, emitiu parecer favorável, tendo sido aceite as exclusões de RAN propostas. Ressalva, no 
entanto, que a alteração não foi ainda publicada, pelo que a RAN eficaz é a que consta na Planta de 
Condicionantes do PIER em vigor. Salientou ainda a necessidade de preservar o recurso natural Solo em 
presença. 

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) salienta 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. 

Considera assim que o recurso mineral disponível não é prejudicado pela instalação da central 
fotovoltaica podendo vir a ser aproveitado, futuramente, depois de desativada a central.  

A DGEG assinala também que na proximidade existem diversas pedreiras (Escarpão), cuja atividade gera 
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um grau de empoeiramento que pode afetar a produtividade das centrais. 

A E-Redes (ex-EDP-Distribuição) identificou um conjunto de infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço 
Público que serão interferidas pelo projeto. Salientou a necessidade de observar as condicionantes e 
servidões que sobre elas impendem e de, na execução do projeto, dar cumprimento a regulamentos e 
normas técnicas em vigor. 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apresentou um conjunto de condições a 
cumprir pelo projeto relativas a Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação 
Aérea aos riscos de incêndios rurais e sísmicos. Esta autoridade apontou ainda a necessidade de ser 
elaborado um Plano de Emergência das instalações. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 27 de janeiro a 9 de 
março de 2021.  

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 6 exposições provenientes das seguintes 
entidades e particulares: 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

 Infraestruturas de Portugal; 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

 Três cidadãos a título individual. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto em causa não se encontra 
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil. Relativamente às linhas aéreas de interligação deve ser 
cumprida, 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. Na fase de montagem e de desativação do 
projeto, 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. 

A Infraestruturas de Portugal, S.A. identificou as interferências do projeto com infraestruturas da rede 
ferroviária e rodoviária sob a sua jurisdição e alertou que as intervenções/alterações que interfiram com 
estas redes devem ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis e em vigor. Em caso de 
interferência, os projetos devem ainda ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades 
competentes para o efeito designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral da rede.  

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 
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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 da Zero 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. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. As preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições 
impostas na presente decisão para a minimização dos respetivos impactes ambientais.  

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

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 que, atualmente, o projeto a desenvolver não compatível com este plano. 
Contudo, na proposta de alteração do PP-PIER Escarpão, em curso, essa incompatibilidade foi 
ultrapassada, ficando a viabilização deste projeto condicionada à publicação da 1ª alteração do PP-PIER 
Escarpão.  

De referir ainda que as ações propostas são elegíveis no quadro de usos e ações compatíveis com o Anexo 
II do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (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. 

Dado que o projeto, nas suas várias componentes, 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, será necessário obter as respetivas autorizações. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e II tem como objetivo a produção de 
energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no 
que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis.  

O presente projeto justifica-se por se enquadrar no cumprimento das principais linhas de orientação do 
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Governo relativas ao reforço das energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos 
assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas. 

O projeto enquadra-se no âmbito da atribuição através de procedimento concorrencial, sob a forma de 
leilão eletrónico de, respetivamente, 10 MVA (lote 1) e 20 MW (Lote 2), com ligação a 15kV/60kV à 
subestação de Montechoro da E-Redes, conforme Títulos de Reserva de Capacidade (TRC). 

Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação 
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos pareceres emitidos pelas entidades 
externas à CA e os resultados da consulta pública, consideraram-se fatores determinantes para a decisão 
a biodiversidade, a paisagem, a socioeconomia e solos e usos do solo. 

Para vários fatores ambientais analisados, como sejam as alterações climáticas, a geologia, a 
geomorfologia e recursos minerais, os recursos hídricos, solos e usos do solo ambiente sonoro, 
socioeconomia o património cultural, a saúde humana e paisagem, a análise efetuada permite concluir 
que é expectável que os impactes negativos sejam pouco significativos, quer na fase de construção, quer 
na fase de exploração. 

Associados à fase de execução da obra, destacam-se como impactes mais significativos: 

 Os impactes positivos decorrentes da criação de postos de trabalho diretos (40 para as duas 
centrais, 60 se se entrar em conta com o impacte cumulativo da central adjacente de Paderne) e 
indiretos associados à restauração e serviços. 

 Os impactes negativos decorrentes: 

o Da 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 e 
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); 

o Da afetação potencial de espécies de flora de interesse conservacionista, nomeadamente 
Narcissus bolbocodium, e outras de porte arbóreo, sobreiros e azinheiras; 

o Das alterações da morfologia do relevo decorrentes das atividades de adequação de 
irregularidades topográficas pontuais, na regularização e pequenas correções para 
execução dos acessos; 

o Da ocupação de solo associada à implantação das centrais, dos apoios da linha e à 
necessidade de abertura pontual de troços de acesso à construção dos mesmos; 

o Da 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. 

Os impactes negativos acima indicados são, na sua generalidade, pouco significativos, sendo ainda de 
carácter temporário, podendo vir a ser revertidos após a desativação do projeto, uma vez que o mesmo 
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terá um carácter amovível. 

Salienta-se que a Central de Montechoro II se localiza em área onde está prevista a exploração de 
recursos minerais, pelo que pode ser este o uso do solo a efetivar-se após a desativação da central. O 
recurso existente não será assim, posto em causa. 

Já na fase de exploração, destacam-se como impactes mais significativos: 

 Os impactes positivos decorrentes da produção de energia a partir de uma fonte renovável e da 
criação de cerca de 4 a 6 postos de trabalho diretos (que podem chegar a 10 se se contabilizar o 
impacte cumulativo da central de Paderne, adjacente). 

 Os impactes negativos decorrentes: 

o Do 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; 

o Da 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; 

o Da perceção de risco associado à exploração da linha elétrica, não se considerando 
impactes na saúde humana resultantes da exposição aos campos eletromagnéticos. 

Sem prejuízo da significância variável dos impactes negativos acima indicados, verifica-se a possibilidade 
de minimização dos mesmos através de um conjunto de medidas. 

As pronúncias das entidades externas à Comissão de Avaliação, bem como os resultados da participação 
pública não evidenciaram aspetos que obstem à concretização, condicionando-a contudo ao 
cumprimento de um conjunto de condições. Apenas dois cidadãos se opuseram à execução do projeto, 
por considerarem que o mesmo obsta a que seja efetuada a recuperação dessas áreas e a conservação da 
biodiversidade.  

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, sendo que a CSF de 
Montechoro II, pode enquadrar-se nas ações propostas no contexto da alteração ao Plano de Intervenção 
em Espaço Rural do Escarpão (PP-PIER Escarpão) que se encontra em curso, ficando condicionado à sua 
publicação. 

As ações propostas são elegíveis no quadro de usos e ações compatíveis com o Anexo II do regime jurídico 
da REN. A interferência com algumas servidões de utilidade pública ou outras determinará a obtenção das 
respetivas autorizações. 

Globalmente, considera-se que o conjunto de condições identificado no decurso da avaliação pode 
contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os 
impactes residuais (que subsistirão após aplicação das medidas de minimização) não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. 

Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida, ponderando os impactes negativos identificados, na 
generalidade suscetíveis de minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão 
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favorável ao projeto, condicionada aos termos e condições impostas no presente documento. 

Refira-se que na área agora prevista para a Central Solar Fotovoltaica de Montechoro I esteve 
anteriormente previsto outro projeto fotovoltaico (Central Fotovoltaica de Paderne II) o qual foi objeto de 
procedimento de Avaliação de Incidências Ambientais tendo sido o mesmo culminado com a emissão de 
Declaração de Incidências Ambientais favorável condicionada (TUA20190111000010) emitida a 
11/01/2019. Refira-se assim que, com a emissão da presente decisão, cessará a eficácia do referido título. 

Salienta-se ainda que deverá ser garantido, 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. 

 

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. Para tal deve ser 
otimizada a tecnologia adotada, nomeadamente através da introdução de painéis fotovoltaicos 
de potência unitária superior. Caso se verifique que, ainda assim, se mantem a necessidade de 
ocupação de áreas do referido habitat, tal deve ser devidamente justificado, devendo ser então 
proposta uma solução de compensação. 

b. É acomodada a faixa da cortina arbórea a implementar nos perímetros das áreas de implantação 
de painéis.   

c. 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: 

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. 

b. Procurar acomodar, sempre que possível, as seguintes orientações: 

i. 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 devem existir parte nuas em tensão a uma 
distância das travessas ligadas à terra inferior a 0,7m. Nos apoios de derivação os 
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condutores da linha principal e derivada devem igualmente ser cobertos numa extensão 
de 0,7m, contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de armação e os 
respetivos arcos devem estar revestidos; 

ii. Minimizar a afetação das áreas de REN e à RAN; 

iii. Prever um maior afastamento de aglomerados populacionais ou habitações e apoios 
agrícolas. 

4. 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. 

5. Obtenção de parecer favorável do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) sobre 
o eventual corte de sobreiros e azinheiras. 

6. Obtenção de parecer prévio favorável da 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.  

Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento  

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout das centrais solares fotovoltaicas e respetivas linhas de interligação, ajustado de forma a 
demonstrar o cumprimento das Condicionante n.º 2 e n.º 3 supra referidas. 

Em sede de licenciamento 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora: 

2. Os pareceres previstos nas Condicionantes n.º 4, 5 e 6 da presente decisão. 

Até um mês antes do início da execução da obra   

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

3. Proposta de solução de compensação, caso se verifique a necessidade de ocupar áreas de habitat. A 
compensação deve ser prevista em áreas de terrenos exteriores à área de implantação do projeto, 
preferencialmente em áreas adjacentes/envolventes, em pelo menos, de igual dimensão às áreas 
afetadas. Devem também ser apresentadas as garantias de operacionalização das medidas de 
compensação. 

4. Levantamento das áreas de ocorrência da espécie de flora Narcissus bolbocodium e verificação da 
ocorrência de outras 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). O levantamento deve incluir 
identificação, localização, área e estado de conservação das espécies em causa. Caso se verifique a 
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ocorrência da espécie Narcissus bolbocodium ou de outras espécies protegidas que venham ser 
detetadas nas prospeções a realizar, deverá ser proposta medida compensatória em áreas de terreno 
exteriores à área de implantação do projeto, pelo menos, de igual dimensão das afetadas. Devem 
também ser apresentadas as garantias de operacionalização das medidas de compensação. 

5. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) da obra reformulado de forma a incluir todas 
as condições previstas na presente decisão relativas à fase prévia à obra, à fase de execução da obra 
e à fase final da mesma. 

6. Planta Síntese de Condicionantes abrangendo quer as áreas relativas às centrais fotovoltaicas, quer 
as linhas de interligação. Esta planta deve ser elaborada considerando o layout final do projeto que 
venha a ser aprovado no contexto do Elemento n.º 1 e deve também integrar todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas. 

7. Projeto de Integração Paisagística das Centrais Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II 
elaborado de acordo com o layout final do projeto e com base na carta “Zonas de Preservação da 
Vegetação” apresentada no Aditamento. Este projeto deve ter em consideração as seguintes 
orientações: 

8. 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. 

9. Deve ser elaborado, preferencialmente, por equipa multidisciplinar que integre um especialista em 
paisagem (Arquiteto/a Paisagista). 

10. 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. 

11. A Estrutura Verde (EV) proposta deve ainda observar as seguintes orientações mais específicas: 

i. 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. 

ii. 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, deve ser minimizada a 
visibilidade dos painéis fotovoltaicos aos automobilistas, para evitar a possibilidade de 
ocorrência de fenómenos de encandeamento. 

iii. 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. 

iv. Integrar todos os exemplares existentes de Alfarrobeira (15), Medronheiro (7), Azinheiras 
(13) e Sobreiro (1). As oliveiras existentes devem ser transplantadas para a as áreas a 
recuperar não ocupadas pelo projeto ou para a formação da cortina arbórea. 
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v. Integrar as espécies arbóreas que venham a ser identificadas no levantamento 
georeferenciado, a apresentar, para Montechoro II. 

vi. Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser 
ocupadas pelas componentes do Projeto, como os acessos a desativar. 

vii. As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 
edafoclimáticas locais. 

viii. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de 
certificados de origem e deve 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 devem 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 deve ser local. 

12. 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. 

13. 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 paras as 
espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 

14. 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. 

15. Prever a 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. 

16. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, 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 
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à faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas. 

17. Levantamento das estruturas de infiltração natural existentes na área de intervenção. 

18. Proposta de programa de monitorização do solo, desenvolvido de acordo com as orientações 
constantes da presente decisão. 

Até um mês antes da conclusão da fase de obra 

19. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do término da obra, 
considerando as seguintes orientações: 

20. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, devem ser recuperadas 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. 

21. Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 
áreas/plataformas de trabalho da linha elétrica aérea. 

22. 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. 

23. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar. 

24. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias. 

25. Devem 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. 

26. Prever a apresentação de relatórios 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. 

Medidas de minimização e de potenciação 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de um 
Plano de Gestão Ambiental de Obra, a desenvolver pelo empreiteiro. 

O Plano de Gestão Ambiental de Obra deve ser integrado no respetivo caderno de encargos da 
empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para execução 
do projeto. 

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.  
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De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
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. 

MEDIDAS A INTEGRAR NO PROJETO 

1. Assegurar o cumprimento das condições da balizagem diurna e luminosas previstas na Circular de 
Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/2003 de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de 
Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, relativamente ao projeto da linha elétrica. 

2. Colocar dispositivos anti colisão nas linhas elétricas aéreas de modo a reduzir a probabilidade de 
colisão e eletrocussão da avifauna. 

3. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, devem apresentar tonalidades 
próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de 
maior refletância como saibros ou tonalidades brancas. 

MEDIDAS PARA A FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

4. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 
populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de 
Freguesia e nas Câmaras Municipais. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, 
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação temporária das acessibilidades.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 devem decorrer 
durante a obra. 

8. 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. 
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9. 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 
seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. Devem ainda ser 
identificadas e balizadas áreas de carrascal e azinheiras na envolvente das centrais, num raio de 30m 
da obra. 

10. 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 podem ser ainda condicionadas.  

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 
evitar a sua afetação. 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

15. Planear e executar a obra de forma procurando, sempre que possível: 

a. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

b. 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. 

c. 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.  

d. 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 
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remanescentes. 

16. Efetuar o acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra bem 
como a implementação das medidas propostas. 

17. Recorrer sempre que possível, mão-de-obra local, com vista a beneficiar do ponto de vista social e 
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 devem 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 deve 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, deve 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 
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(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 deve estar permanentemente equipado com o material e/ou equipamento 
adequado referido na medida anterior. 

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. 

33. 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. 

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, deve sempre que 
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possível, ser instalada tela impermeável sob o veículo ou maquinaria, de modo a prevenir derrames 
de óleos para o solo e deve 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 devem ser efetuadas 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 
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, 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 devem 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 deve 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 
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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 deve 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. 

55. A profundidade da decapagem da terra viva deve 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, deve ser removida e depositada em pargas. Estas devem 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 devem 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 
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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. 

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 
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localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deve 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. Atender aos projetos de especialidade de modo a não afetar nenhumas das infraestruturas das 
rodoferroviárias, adjacentes à central de Montechoro I ou sobrepassadas pelas linhas de interligação 
(drenagens, vedações, redes e instalações existentes, fundações, etc.). 

80. 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. 

81. 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. 

82. 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.  

83. 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. 

84. Caso sejam encontradas estruturas geomorfológicas, com especial relevância para a recarga dos 
recursos hídricos subterrâneos no decorrer da fase de construção, deve tal ser comunicado à 
Autoridade de AIA, devendo as referidas estruturas ser preservadas e, sempre que possível, ser 
efetuada a condução da água de escorrência (não contaminada) para estas depressões. 

Medidas para a Fase Final da Obra 

85. 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. 

86. 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. 
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87. 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. 

88. 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. 

89. 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. 

90. Garantir a utilização de espécies autóctones na recuperação das áreas intervencionadas. 

91. 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 devem 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). 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

92. 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). 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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 
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. 

96. 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. 

97. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

25 

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. 

98. 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. 

99. Garantir as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro. 

100. 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). 

101. 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. 

102. Fornecer informação clara à população da envolvente relativamente aos efeitos dos campos 
eletromagnéticos na saúde humana, diminuindo, desta forma, a perceção social do risco. 

103. 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. 

MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

104. 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 da linha elétrica e projetos associados após a respetiva desativação.  

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.  

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente: 

 A solução final de requalificação da área de implantação da linha elétrica e projetos associados, 
a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial 
e com o quadro legal então em vigor; 

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 
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momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos 
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Programas de monitorização 

Desenvolver e implementar os seguintes programas de monitorização: 

1. Programa de 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, deve ser desenvolvido um programa de monitorização, seguindo as seguintes 
orientações conforme previsto no EIA: 

Parâmetros e locais de amostragem 

 Composição específica; 

 Grau de cobertura. 

Os locais de amostragem devem 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 deve compreender uma amostragem imediatamente antes do início da construção, no 
final da construção e durante três anos na fase de exploração. 

A monitorização deve contemplar duas campanhas de amostragem: primavera e inverno. 

Técnicas e métodos de análise 

As parcelas de amostragem devem ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem 
(imediatamente antes da construção) e ter dimensão de 5x5m. Cada uma das parcelas de monitorização 
deve ser delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas com recurso a GPS. 
Em cada uma das parcelas definidas deve ser efetuado o inventário das espécies presentes e seu grau de 
cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet. 
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Quadro n.º 1 - Escala de Braun-Blanquet 

(Fonte: EIA) 

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 deve ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos 
anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 
técnica deve avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere 
necessário. 

2. Programa de Monitorização dos Solos 

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. 
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