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1. INTRODUÇÃO 

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

do projeto da “Central Solar Fotovoltaica do Fundão” em fase de projeto de execução, sendo emitido pela 

Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

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

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a Days of Luck, 

Unipessoal Lda., enquanto promotor do projeto de execução da “Central Solar Fotovoltaica do Fundão", 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivos projetos de execução na Plataforma do 

SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente (processo PL20200930001318), sendo o 

licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 23 de outubro de 2020, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II, Indústria da Energia.” 

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

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S065175-202011-

DAIA.DAP, de 17/11/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

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

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDR-Centro), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-Centro), 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS-Centro) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

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

 APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues 

 APA/DCOM - Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Tejo e Oeste - Eng.ª Conceição Ramos 

 ICNF/DRCNF-Centro - Eng.º Jacinto Diamantino 

 DGPC - Dr.ª Ana Nunes 

 LNEG - Dr. Paulo Ferreira 

 CCDR Centro - Eng.ª Leonídia Carvalho 

 DRAP Centro - Eng.º António Godinho 

 ARS Centro - Dr.ª Henriqueta Forte 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

 DGEG - Eng.ª Ana Costa 

A APA/DCLIMA e a APA/DGLA, inicialmente nomeadas, indicaram não se justificar a sua integração na CA. 

Ambas emitiram, no entanto, parecer sobre o projeto, nas respetivas componentes ambientais 

(Alterações Climáticas e Ambiente Sonoro). 
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O EIA objeto da presente análise foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e 

Projetos Lda. (MF&A), entre maio de 2020 e março de 2021. O estudo é composto pelos seguintes 

volumes: 

 I - Relatório Técnico 

 II - Peças Desenhadas 

 III - Anexos  

 IV - Resumo Não Técnico 

Por solicitação da CA, todos os anteriores volumes foram consolidados com informação adicional e foi 

ainda apresentada a seguinte documentação: 

 V - Elementos Adicionais, datados de março de 2021; 

 VI - Elementos Complementares, datados de maio de 2021. 

O EIA foi acompanhado pelos respetivos projetos de execução. 

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

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

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central Solar Fotovoltaica do 

Fundão”, foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião no dia 27 de novembro de 2020, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação. 

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

capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto; caracterização da situação atual; 

avaliação de impactes e medidas de minimização ao nível dos fatores Património Cultural; Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais; Recursos Hídricos; Sistemas Ecológicos; e Paisagem. Foi ainda 

solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada em 22 de março 

de 2021. 

 Declaração da conformidade do EIA a 16 de abril de 2021, com solicitação de informação 

complementar relativamente aos fatores Socioeconomia; Recursos Hídricos e Património Cultural. Esta 

informação foi apresentada em 27 de maio de 2021. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, de 23 de abril de 2021 a 4 de junho de 2021. 

 Visita ao local do projeto, efetuada no dia 14 de maio de 2021, tendo estado presentes representantes 

da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, ARS centro, DRAP Centro e DGPC), do proponente e da empresa 

que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

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

minimizados/compensados.  

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

que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  
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 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

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

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

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

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

e planos de monitorização. 

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

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 

pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos a 

apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Não existem antecedentes referentes ao Projeto da Central Fotovoltaica do Fundão. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente ao Projeto da Central 

Fotovoltaica do Fundão. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

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

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

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

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

atribuído à Days of Luck, Unipessoal Lda., o lote nº 22 do referido leilão com uma potência de 110 MVA, 

com ligação à Subestação da REN no Fundão, tendo sido emitido o respetivo título de reserva de 

capacidade de receção de energia na RESP. 

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

partir de uma fonte renovável e não poluente – a energia solar, contribuindo assim para as metas 

portuguesas que se referem à produção de energia a partir de fontes renováveis, constantes da Estratégia 

Nacional para a Energia (ENE 2020). 

Considerando a potência prevista de 126,5 MWp a instalar na Central Fotovoltaica, estima-se produzir 

cerca de 241,8 GWh/ano. 
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4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A área destinada à Central Solar Fotovoltaica localiza-se nas freguesias de Alcaria e União das freguesias 

de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, concelho de Fundão, distrito de 

Castelo Branco, com uma área vedada no total de 203,1 hectares, Figura 1. 

 

Figura 1. Implantação da Central Solar Fotovoltaica do Fundão e Linhas Elétricas de Ligação (Fonte: 

EIA) 

A Área de Estudo, tem cerca de 907,1 ha, 556,7 ha que correspondem a quatro setores (A, B, C e D) e cerca 

de 350,3 ha que correspondem a áreas de interligação associadas às três áreas de ligações aéreas para 

linhas elétricas (interligações aéreas), sendo que nem toda esta área será ocupada pelos elementos 

constituintes do Projeto. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica apresenta uma linha elétrica de média tensão (30 kV) (área de 

interligação entre os setores A-C), com 2.532 metros, para poder ligar os dois setores com infraestruturas 

da Central (setor A e C) e uma linha de Muito Alta Tensão (220 kV) de interligação com a SE do Fundão 

(REN) com um comprimento total de 475 metros. (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3385 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Fundão – em fase de projeto de execução 

5 

 

Figura 2. Implantação da Central Solar Fotovoltaica do Fundão e Linhas Elétricas de Ligação (Fonte: 

EIA) 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica, com uma potência instalada de 126,5 MW, será constituída por 238.680 

módulos fotovoltaicos de silício monocristalino, 629 inversores, 18 postos de transformação, uma 

subestação de 30/220 kV, rede de cablagem BT/ MT / MAT para transporte da energia e ligação ao ponto 

de interligação com a RESP. 

A Central Fotovoltaica é um centro electroprodutor, que aproveita a energia solar, utilizando tecnologia 

fotovoltaica tradicional (painéis fotovoltaicos) sobre estrutura metálica com seguidores solares. A 

estrutura de suporte será composta por vários perfis perfilados para suporte de painéis solares, 

interligados a vigas contínuas, cada uma apoiada numa série de pilares, que serão os suportes da estrutura 

e o meio de fixação ao solo. 

O sistema de produção de energia a partir do sol da Central Fotovoltaica é constituído por geradores 

solares de corrente contínua, inversores que convertem esta corrente em alternada, transformadores 

elevadores de tensão, assim como toda a cablagem, equipamentos de comando, corte, proteção e 

medição. Tem ainda outros sistemas auxiliares que garantirão o funcionamento da Central: o seu próprio 

fornecimento de energia, o sistema de vigilância e segurança e o sistema de monitorização. 

Uma vez que a energia é produzida à tensão 30 kV, o Projeto contempla uma subestação, onde se fará a 

elevação da energia produzida para a tensão 220 kV, tensão de ligação possível no ponto de ligação à rede 

elétrica nacional disponibilizado. A Subestação terá associado um edifício de comando. 

O Projeto da LMAT, com cerca de 500 m, surge da necessidade de escoamento da energia produzida na 

Central Fotovoltaica, tendo como objetivo transportar a energia produzida até ao ponto de entrega da 

RESP, na Subestação do Fundão. Tratando-se de um Projeto associado ao Projeto da Central Fotovoltaica, 

imprescindível para o Projeto global. 
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4.3.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

A Central Solar Fotovoltaica será constituída por 238.680 módulos fotovoltaicos, que corresponde a uma 

capacidade instalada de 126,5 MWp, ocupando uma área de 583.958 m2. Considerando também as 

restantes componentes e infraestruturas será ocupada uma área de 666.375 m2. 

Os módulos serão interligados em série de modo a obter-se strings cuja voltagem global seja a adequada 

tendo em conta a gama de funcionamento de tensão de entrada dos inversores e serão instalados em 

mesas fixas de aço galvanizado com uma inclinação de 20º e Azimute 0º Sul. Os módulos serão instalados 

nas mesas na vertical – Portrait – 2 módulos, a uma altura mínima de 50 cm em relação ao solo. No seu 

ponto mais elevado a altura da estrutura (à face do modelo superior) será de aproximadamente 2 metros, 

Figura 3. 

  

Figura 3. Exemplo do aspeto da fundação de suporte das filas (strings) (Fonte: EIA) 

Cada série estará equipada com seccionador e proteção contra sobreintensidade, assim como de 

descarregadores de proteção contra sobretensões ligados à terra, seccionadores, díodos de bloqueio, 

fusíveis e descarregadores dimensionados para a corrente e tensão de cada série. 

A conversão da energia, que é produzida em corrente contínua, em corrente alternada é feita com base 

na utilização de Inversores Descentralizados (String Inverters), os quais serão ligados aos Postos de 

Transformação que ficarão distribuídos dentro da área de implantação do sistema de produção 

fotovoltaica em locais estratégicos, em função da configuração elétrica do sistema. 

 

4.3.2. INVERSORES 

Serão utilizados 629 inversores, de montagem exterior, acoplados à própria estrutura das mesas 

fotovoltaicas. Esta solução permite reduzir o número e espaço ocupado em solo e áreas impermeabilizada. 

Ficarão protegidos contra a exposição solar direta e respetiva elevação de temperatura, de modo a 

maximizar o seu rendimento. 

Os inversores irão converter a energia produzida por 9.180 strings com 26 módulos fotovoltaicos cada, 

perfazendo um total de 238.680 módulos fotovoltaicos. Os inversores estarão protegidos por disjuntores 

do lado de entrada (DC) e de saída (AC). 

 

4.3.3. POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 

A solução adotada para a configuração da Central com inversores de string, implica a colocação de 18 

Postos de Transformação (PT), semelhantes a contentores, onde no seu interior são colocados os 

transformadores. Prevê-se o assentamento de cada PT em duas vigas de betão de forma a não ficar 

assente no solo. Ou seja, a maior parte da área será coberta, mas não impermeabilizada. Como área 

impermeabilizada por transformador, deverá contabilizar-se a área ocupada pelas duas vigas e a área 

ocupada pela bacia de retenção de óleos estanque (14,9 m2). 
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Os Postos de Transformação, embora não se considerem edificações propriamente ditas, serão colocados 

diametralmente à distância regulamentar da extrema da propriedade conforme disposto no PMDFCI do 

Fundão para cada caso de ocupação do solo e classe de perigosidade de incêndio. 

Será executada uma fundação adequada conforme indicado, tendo em consideração as características do 

solo e as cargas aplicadas para garantir o perfeito assentamento dos equipamentos. Será instalada uma 

malha de terra de modo a garantir a perfeita equipotencialidade de todo o conjunto, onde serão ligadas 

as portas, grelhas e restantes elementos metálicos. 

A base de betão a construir irá incluir caleiras e caixas de visita para passagem dos cabos de baixa e média 

tensão, e anexa ao PT haverá uma cuba de recolha de óleo dimensionada para recolher no seu interior 

todo o óleo do transformador sem a ocorrência de derrames. Os equipamentos terão índice de proteção 

preparados para instalação exterior e ação da intempérie. 

 

4.3.4. REDE ELÉTRICA 

A rede elétrica será composta por: 

 Cabos de Baixa Tensão; 

 Cabos MT (Média Tensão) e Posto de Seccionamento; 

 Linha aérea 30 kV MT de interligação entre setor A e setor C (à subestação da central). 

Para interligação dos inversores com os postos de transformação serão instalados cabos de baixa tensão. 

Para interligação das celas de média tensão (MT) serão instalados cabos de MT que circularão em tubo 

enterrado em vala, a cerca de 1,20 metros de profundidade. No setor A, a chegada ao Posto de 

Seccionamento será subterrânea, da rede de Média Tensão de 30 kV, que receberá através de três ramais 

Norte (PT1 a PT3) Oeste (PT4 a PT9) e Este (PT10 a PT13). 

No Posto de Seccionamento será instalado um posto de corte de 30kV, um transformador de serviços 

auxiliares, QE de média tensão e equipamentos de comando e controlo. Este edifício irá ocupar uma área 

de aproximadamente 16,4 m2. 

Do Posto de Seccionamento sairá uma linha aérea de MT (30 kV) que interliga diretamente à Subestação 

de Elevação (30/220 kV). 

Os Postos de Transformação (PT) do Sector C (6 PT) interligarão de forma autónoma à Subestação (pela 

sua localização na Central Solar Fotovoltaica). Neste setor, a interligação (30 kV) dos PT a norte do 

gasoduto (PT 14 a PT17) com a SE 30/220 kV será efetuada através de uma entrada aérea. 

A transição subterrânea-aérea é efetuada a norte do gasoduto e manter-se-á aérea até à respetiva entrada 

na SE 30/220 kV. O atravessamento do gasoduto será efetuado com recurso a um pórtico constituído por 

dois postes de betão (afastado mais de 10 metros do eixo do gasoduto), tipo CAVAN, unidos por estrutura 

metálica no topo, onde amarrará a linha aérea para interligação. Após o atravessamento do gasoduto 

prevê-se a colocação de mais três apoios equivalentes até ao pórtico de entrada da SE 30/220kV. 

O PT 18 (a sul do gasoduto) ligará de forma autónoma à SE 30/220kV, através de uma vala MT subterrânea. 

A linha aérea MT 30 kV a estabelecer, linha dupla em toda a sua extensão, para transporte da energia do 

setor A até à SE 30/220kV, tenha um comprimento total de 2.532 metros, com necessidade de colocação 

de dez apoios de linha entre o posto de corte e seccionamento de saída do setor A e o pórtico de entrada 

na SE 30/220 kV. 
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4.3.5. SUBESTAÇÃO 30/220KV 

A subestação a ser construída destina-se a escoar, para a rede de 220kV, a energia produzida pela Central 

Solar Fotovoltaica do Fundão. Esta subestação (área aproximada de 2 280 m2) será interligada com o 

andar de 220kV da Subestação 400/220/60kV do Fundão da REN, através de uma linha aérea de simples 

circuito. 

A subestação projetada será do tipo mista, composta por dois escalões de tensão, um de 220kV (Nível 

Muito alta tensão) e outro de 30kV (Nível Média tensão). A subestação será essencialmente constituída 

por um parque exterior de aparelhagem (PEA) e por um edifício de comando (EC). 

O escalão de muito alta tensão (MAT) será constituído por um painel exterior de 220 kV de chegada de 

linha, isolado a ar, composto principalmente pelo equipamento de proteção (disjuntores), de isolamento 

(seccionadores), medida (transformadores de tensão e de corrente) e de proteção contra sobretensões 

(descarregadores de sobretensões). 

O escalão de média tensão (MT) será composto por um Quadro Metálico Blindado de MT de 30 kV, 
constituído por celas modulares, com barramento simples, isolado para uma tensão estipulada de 36 kV, 

estando os equipamentos/sistemas constituintes de MT e BT dispostos no interior de compartimentos 

distintos e completamente fechados em todas as suas faces por divisórias metálicas. 

O edifício de comando estará dimensionado para receber a instalação de infraestruturas necessárias para 

operação e gestão da central e uma casa de banho para uso interno da subestação. 

Na construção do edifício serão adotadas medidas construtivas que permitam um nível de isolamento 

térmico de modo a garantir uma temperatura média interior entre os 15 °C e os 20 °C. De modo a melhorar 

o comportamento interior do edifício, será instalado um sistema de climatização com capacidade para 

manter no interior do mesmo um valor de temperatura e de humidade controlados. 

As vias de acesso da Subestação, serão dimensionadas por forma a permitir, numa fase inicial que os 

equipamentos possam ser montados em boas condições de segurança e numa fase posterior, permitindo 

que possa ser feita a manutenção aos mesmos com os equipamentos necessários. 

 

4.3.6. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO 

A instalação disporá de uma série de sistemas complementares aos sistemas principais que permitem 

assegurar a sua operação de forma efetiva. A energia necessária para alimentação dos sistemas 

complementares será fornecida pela energia produzida nas Centrais Fotovoltaicas. No período noturno, 

quando não há produção, o sistema inverte-se e o abastecimento é assegurado pela rede, através da 

mesma linha que faz o escoamento da energia produzida. 

Será utilizado um sistema de aquisição de dados que permita controlar todas as diferentes variáveis da 

instalação, que fornecerá ao utilizador informação completa sobre o comportamento geral do sistema. O 

sistema também permitirá receber dados dos inversores, intensidades de entrada e saída das caixas de 

concentração de corrente contínua situadas na entrada de corrente contínua dos inversores e poderá 

também ligar-se a uma estação meteorológica para recolher dados de temperatura, radiação solar, vento, 

entre outros. 

 

4.3.7. SERVIÇOS AUXILIARES 

Serão instalados todos os cabos de baixa tensão, para alimentação em corrente alternada e corrente 

contínua dos equipamentos elétricos incluídos no âmbito da Central Solar Fotovoltaica. Serão igualmente 

instalados todos os cabos de comando e controlo necessários ao funcionamento da Central Solar 
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Fotovoltaica. Todos os cabos serão numerados com etiquetas de material resistente ao tempo de duração 

do Parque, com designações indeléveis. 

Nas caleiras, os cabos de BT serão instalados em suportes metálicos, separadamente dos cabos de MT, 

pelo menos 30 cm, não devendo apoiar-se no fundo das mesmas. A rede exterior de cabos dos painéis 

fotovoltaicos será toda subterrânea, instalada em vala ou em tubo. 

 

4.3.8. REDE DE TERRAS 

A rede de terras do campo solar fotovoltaico está interligada com a rede de terras dos Postos de 

Transformação, criando uma rede única. A rede de terras será distribuída ao longo de todas as mesas e 

serão asseguradas todas as interligações dos contactos metálicos com a rede de terras que irá assegurar 

as funções de: 

 Terra de proteção: serão ligados à terra de proteção os elementos metálicos da instalação que 

normalmente não estão em tensão, mas que poderão eventualmente estar, devido a avarias ou 

circunstâncias externas (defeito de isolamento). As celas disporão de uma platina de terra que as 

interligará, constituindo o coletor de terra de proteção; 

 Terra de serviço: ligar-se-ão à terra de serviço o neutro do transformador e os circuitos de Baixa 

Tensão dos transformadores do equipamento de medida. 

  

4.3.9. ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, como 

por exemplo da temperatura e da radiação solar, é de extrema importância que estas sejam 

monitorizadas, de modo a poder ser caraterizada a variação da produção resultante destas condições. 

Desta forma as estações meteorológicas a instalar em cada subestação, serão capazes de fornecer dados 

sobre a Temperatura ambiente, Radiação solar sobre os planos horizontal e dos módulos fotovoltaicos e 

a Velocidade e direção do vento. 

As estações meteorológicas serão conectadas também à rede interna da central e todos os dados 

facultados pelos sensores poderão ser lidos e consultados no sistema central de monitorização. Será 

instalada uma estação meteorológica na subestação e caso se verifique insuficiente serão acrescentadas 

estações meteorológicas junto dos PT mais distantes. 

 

4.3.10. SISTEMA DE SEGURANÇA 

Na subestação serão instalados sistemas de deteção de intrusão, com interruptores de posição de 

abertura de portas. Deverão ser ainda previstos dois detetores de movimento, de tipo infravermelhos, 

para o interior do edifício. Estes detetores serão ligados a uma central de deteção. 

Este sistema disporá de sinalização luminosa e acústica da situação de anomalia, com possibilidade de 

envio de sinal para o sistema central de telecomando da Central Solar Fotovoltaica. 

Existirá também um sistema de deteção associado aos portões da Central Solar Fotovoltaica e à vedação 

exterior, sendo ainda instaladas câmaras de videovigilância. 

 

4.3.11. REDE DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS 

A subestação e os PT serão dotados de um sistema de deteção automática de incêndio. A central de 

deteção é programável para processar a informação proveniente dos detetores. 
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Os sistemas de deteção de incêndio instalados nos PT consistem em detetores óticos e 

termovelocimétricos colocados junto das celas de média tensão, das celas de baixa tensão DC, e do 

transformador de potência. 

Para providenciar os meios de primeira intervenção no combate a um eventual foco de incêndio, serão 

instalados extintores de acionamento manual. 

 

4.4. PROJETO ASSOCIADO – LINHA ELÉTRICA AÉREA A 220 KV 

Projetos associados são aqueles, cuja execução é necessária para garantir o funcionamento do Projeto 

principal, neste âmbito há a considerar a linha elétrica à tensão 220 kV de ligação do Projeto à rede elétrica 

do Sistema Elétrico do Serviço Público. Esta Linha Elétrica terá o seu início na Subestação da Central Solar 

Fotovoltaica e terminará na Subestação do Fundão, (ponto de interligação ao SESP), propriedade da REN, 

Figura 4. 

 

Figura 4. Traçado da LMT 30kV de interligação e LMAT 220 kV de ligação à RESP (Fonte: EIA) 

 

Do ponto de vista técnico o projeto será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em 

linhas do escalão de tensão de 220 kV, nomeadamente: 

 Apoios reticulados em aço das famílias “CW” e “MTG”; 

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

em degraus e uma chaminé prismática; 

 Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra); 

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

 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

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

kA; 

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

implantação 

Prevê-se que LMAT 220 kV, de interligação com a SE do Fundão (REN) tenha um comprimento total de 

475 metros, com necessidade de colocação de dois apoios de linha entre os pórticos de saída da SE 
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30/220kV e de entrada na SE do Fundão 220/400kV (REN). 

As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas convencionais, formadas por 

perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. Podendo 

a altura dos apoios a partir do solo variar entre 19,12 m e os 51,4 m. 

As fundações para os apoios indicados no ponto anterior são constituídas por quatro maciços de betão 

independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 

 

4.5. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Prevê-se que a Central Solar Fotovoltaica do Fundão, bem como as Linhas elétricas, sejam construídas em 

12 meses, estimando-se que o número de trabalhadores, de entre os vários Empreiteiros (construção civil, 

eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de Obra, entre outros, 

seja cerca de 300 trabalhadores. 

As obras de construção civil da Central Solar Fotovoltaica incluem a construção dos acessos, eventuais 

trabalhos de terraplanagem, limpeza e nivelamento para instalação da estrutura de suporte fotovoltaica, 

eventuais sistemas de drenagem, valas e condutas para cabos elétricos, posto de seccionamento, 

subestação e postos de transformação, montagem de estruturas metálicas, edifícios, vedações e portões. 

Os trabalhos de construção civil incluem caminhos de acesso temporários a veículos pesados durante a 

construção da instalação e caminhos de acesso permanentes para manutenção da instalação durante a 

operação e exploração. Os caminhos temporários serão removidos ou restaurados na conclusão da 

construção passando a permanentes. Se necessário, o perfil de acesso consiste em várias camadas de 

“tout-venant” com uma compactação, com uma largura adequada à deslocação de veículos, transporte 

de equipamentos. 

Os caminhos previstos foram considerados procurando utilizar os acessos já existentes, dentro e fora da 

área de implantação do Projeto, no sentido de minimizar o impacte visual e o desperdício de espaço útil. 

 

4.5.1. PREPARAÇÃO DOS TERRENOS 

As obras iniciar-se-ão pela limpeza do terreno, e da regularização do pavimento, e execução das 
infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas). Na preparação dos terrenos quando 
necessário irá proceder-se à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela 
implantação dos módulos fotovoltaicas, postos de transformação e caminhos. 

De referir que ao nível das movimentações de terras, o Projeto da Central Solar Fotovoltaica, assenta 
numa tecnologia que permite, de uma forma geral, que as estruturas de suporte aos módulos 
fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno, sem que seja necessárias grandes movimentações 
de terras associadas. 

 

4.5.2. EDIFÍCIOS 

Os Postos de transformação a construir serão do tipo pré-fabricado com dimensões adequadas para 

acomodar todo o equipamento necessário para uma correta operação da instalação. Serão dimensionados 

de modo a manter uma temperatura adequada durante a operação normal. O seu piso será levantado 

suficientemente acima do nível do solo para evitar qualquer caso de possível inundação. 

No local de assentamento dos PT prevê-se a decapagem de uma camada superficial de solo com a 

espessura de 20cm. A base de betão a construir irá incluir caleiras e caixas de visita para passagem dos 

cabos de BT e MT, e anexa ao PT haverá uma cuba de recolha de óleo dimensionada para recolher no seu 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3385 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Fundão – em fase de projeto de execução 

12 

interior todo o óleo do transformador sem a ocorrência de derrames. 

A subestação interna da CSF Fundão elevadora do nível de tensão 30 kV (MT) para 220 kV (MAT), será 

implantada numa área com 60 metros de comprimento por 38 metros de largura. 

A subestação será do tipo mista, composta por dois escalões de tensão, um de 220kV (Nível MAT1) e outro 

de 30kV (Nível MT2). A subestação será essencialmente constituída por um parque exterior de 

aparelhagem (PEA) e por um edifício de comando (EC). 

No parque exterior da subestação será instalado nomeadamente: 

 Toda a aparelhagem MAT; 

 Transformador de potência 220/30kV de potência nominal máxima de 120MVA; 

 Barramento MT para subida de cabos; 

 Transformador de serviços auxiliares (TSA); 

 Reactância de neutro de MT (RN); 

 Grupo gerador. 

O edifício de comando, será constituído nomeadamente por: 

 Quadro metálico de MT (QMMT); 

 Armários de serviços auxiliares de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC); 

 Armários de comando e controlo da subestação e do Parque Solar; 

 Restantes quadros e armários para satisfazer a diversas instalações auxiliares da subestação. 

O edifício de comando estará dimensionado para receber a instalação de infraestruturas necessárias para 

operação e gestão do CSF do Fundão e uma casa de banho para uso interno da subestação. 

No Posto de Seccionamento será instalado um posto de corte de 30kV, um transformador de serviços 

auxiliares, QEs de média tensão e equipamentos de comando e controlo. Este edifício irá ocupar uma área 

de aproximadamente 16,4 m2 (12,7 m de comprimento x 3,7 metros de largura) e terá uma altura de 3,7 

metros. 

Do Posto de Seccionamento sairá uma linha aérea de MT (30 kV) que interliga diretamente à Subestação 

de Elevação (30/220 kV). 

As fundações dos edifícios serão executadas em cama de areia ou betão, consoante as características 

geotécnicas do solo. Todos os edifícios serão nivelados e colocados acima do terreno para garantir que a 

galeria subterrânea do edifício é sempre mais alta do que o terreno ao seu redor. 

 

4.5.3. VALAS 

Prevê-se a abertura de valas de pequenas dimensões e profundidade, para passagem de cabos de CCTV, 

DC e AC, que se realizará o mais possível ao longo da vedação (para o CCTV) e dos caminhos de acesso da 

Central, para os restantes casos. Para as valas BT/AC prevê-se que as dimensões sejam de 1 metro de 

profundidade por 0,6 metros de largura. 

As valas não interferirão com as estruturas de suporte dos módulos ou com os edifícios. 

Todas as valas serão adequadamente identificadas e protegidas quando abertas e, em seguida, 

preenchidas e compactadas logo que concluídas. 
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4.5.4. MONTAGEM DA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 

As estruturas serão fixas no solo através de colocação de estacas, enterradas a uma cota entre 1,2 e 2 

metros, e com uma cadência da ordem de 2,3 metros entre elas, dependendo das características 

geotécnicas do terreno. Após confirmação geotécnica, tendo presente as condições do local, será aferida 

a necessidade de execução de pré-furação e aplicação de betão nas fundações. 

A estrutura deve adaptar-se ao formato do terreno o mais próximo possível, a fim de reduzir o movimento 

de terra necessário, sendo a ancoragem da mesma efetuada com um tipo de fundação apropriado às 

cargas estruturais e de vento, terreno, solo e condições de nível de inundação no terreno. 

Para a instalação no terreno, é necessário proceder à desmatação, com o mínimo possível de decapagem 

ou movimentações de terras. Exceção feita, aos locais que possam apresentar elementos rochosos à 

superfície ou que, pela sua volumetria, possam condicionar a instalação. 

 

4.5.5. VEDAÇÃO 

A vedação será do tipo “torção simples” com postes em tubo metálico e será aplicada em todo o perímetro 

da central não ultrapassando os dois metros de altura ao solo, com um comprimento total de 

aproximadamente 18,96 km. 

Em todo o perímetro da central será desmatada, junto à vedação, uma faixa com 4 metros de largura. 

Nesta faixa, não será efetuada nenhuma regularização nem compactação, nem será aplicado qualquer 

acabamento em tout-venant. 

 

4.5.6. ACESSOS 

As vias de acesso terão as características de acessibilidade que são necessárias assegurar durante a fase 

de construção e durante a vida útil do Projeto para ações de manutenção. 

As características geométricas do traçado dos caminhos variam fundamentalmente em função do tipo de 

utilização e orografia do terreno em que irá ser efetuada a respetiva implantação. 

A construção dos acessos dentro da Central Solar Fotovoltaica incluirá a remoção da camada superficial 

do solo até uma profundidade adequada às características do solo, nivelamento e preparação final, 

comprimindo-o adequadamente. Todos os acessos terão características adequadas de drenagem e 

controle de erosão e devem ser resistentes à chuva. 

Os caminhos de acesso aos diferentes Postos de transformação serão dimensionados com uma largura 

adequada para a deslocação de máquinas, transporte de equipamentos, procurando sempre utilizar os 

acessos já existentes, dentro e fora da área de implementação do Projeto, no sentido de minimizar o 

impacto visual e o desperdício de espaço útil. 

Prevê-se a existência de três categorias de acessos: 

 Novos acessos a construir (aprox. 3 620 metros – com pavimentação de tout-venant); 

 Acessos existentes a melhorar (aprox. 6 420 metros – com pavimentação tout-venant); 

 Acessos existentes a manter (aprox. 1 300 metros - sem aplicação de pavimentação). 

Os acessos aos Postos de Transformação e à Subestação 30/220kV, serão compactados e terão 

acabamento em tout-venant compactado. Serão mantidos todos os percursos/escoamentos de água 

naturais existentes. O comprimento total dos acessos internos da CSF Fundão é de aproximadamente 11,3 

km. 
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4.5.7. ESTALEIROS 

Para a execução da obra de construção da Central Solar Fotovoltaica, será necessário recorrer a dois 

estaleiros, com uma área aproximada de 2 400 m2, para cada. Um dos estaleiros será no setor A e outro 

no setor C. 

O estaleiro será organizado nas seguintes áreas: 

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

 Deposição de resíduos: deverão ser colocados contentores destinados à deposição dos resíduos 

especificados no Plano de Gestão de Resíduos (Parque de Resíduos Urbanos e 

 Parque de Resíduos de Construção e Demolição); 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 

devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e 

que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (deverá 

possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Deposição de materiais de construção. 

 

4.5.8. LINHAS ELÉTRICAS 

A construção das Linhas elétricas (LMT e LMAT) envolverá, de forma genérica, as seguintes atividades: 

 Instalação dos estaleiros e parque de material; 

 Desmatação apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa área aproximada 
de 400 m2 para os apoios de Muito Alta Tensão e 200 m2 para os apoios de Média Tensão. Ao 
longo da zona de proteção regulamentar da linha, de 45 m de largura, no caso da linha de Muito 
Alta Tensão e de 15 m de largura, no caso da linha Média Tensão, apenas se irá proceder à 
desflorestação no caso de povoamentos com espécies de crescimento rápido, como por exemplo, 
de eucaliptos; as restantes espécies florestais serão apenas objeto de decote, sempre que 
necessário, para cumprimento das distâncias mínimas de segurança; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos. Sempre que possível serão utilizados ou 
melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 
proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as 
colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de acessos 
é, sempre, avalizada pela equipa de Acompanhamento Ambiental; 

 Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios; 

 Abertura dos caboucos; 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases. Inclui a instalação da ligação à terra. 
Envolve operações de betonagem no local com recurso a betão e enchimento e compactação dos 
caboucos com os produtos resultantes da escavação; 

 Montagem e levantamento dos apoios: transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são 
transportadas para o local e levantadas com o auxílio de gruas; 
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 Colocação dos cabos: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de 
guarda. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas 
aéreas, linhas telefónicas, etc., são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, durante 
os trabalhos de montagem; 

 Comissionamento da linha; 

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea; 

 Regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das condições pré-existentes; 

 Limpeza dos locais de trabalho. 

 

4.5.9. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos trabalhos de 

construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as 

áreas intervencionadas, designadamente a zona de estaleiro, a envolvente das Subestações/Edifícios de 

Comando/Posto de corte, as zonas adjacentes aos acessos, a envolvente dos Postos de Transformação, a 

área de montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos, bem 

como outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção. 

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

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

erosiva dos ventos e das chuvas que será mais intensa se o solo for deixado a descoberto. 

No âmbito da recuperação paisagística destacam-se as seguintes ações e condições de execução, durante 

a fase de construção: 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente 

necessárias à execução dos trabalhos; 

 A camada superficial de solo, existente nas áreas a desarborizar e decapar, será, quando não 

imediatamente reutilizada na obra, conduzida a depósito para posterior utilização nas áreas 

degradadas pelas obras, devendo os solos ficar protegidos com coberturas impermeáveis 

evitando-se, desta forma, a sua mobilização pelo vento e erosão e arrastamento pelas águas da 

precipitação; 

 Será evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, assegurando, desde o início, a sua 

recolha e o seu destino final adequado. 

No final da obra destacam-se as seguintes ações: 

 Remoção de todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros materiais; 

 Serão tidas em consideração as características fitossociológicas da região e as condições edáficas 

e ecológicas nas ações de recuperação da vegetação nas áreas afetadas pela obra; 

 Descompactação do solo das áreas afetadas pela obra. 

A Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que integra as considerações acima 

referidas, foi apresentada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

4.6. FASE DE EXPLORAÇÃO 

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica será de 30 anos. As operações levadas a cabo 

durante a operação do Projeto serão as de monitorização da produção de energia da Central Fotovoltaica, 
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manutenção preventiva e manutenção corretiva. 

Manutenção preventiva: 

 Estão previstas ações diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais e trianuais. A 

maioria das ações são de frequência semestral e anual; 

 Supervisão, Inspeção, verificação, medição, testes de componentes; 

 Limpeza de módulos e controlo de vegetação. 

Manutenção corretiva: 

 A manutenção corretiva é não programada. Implica reposição/reparação ou limpeza de 

equipamentos. 

As atividades inerentes a esta fase dizem respeito à gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de 

materiais poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, reparações (vedação, 

portão, entre outros), manutenção do terreno (limpeza, decapagem, podas, entre outros) e das 

infraestruturas (Postos de Transformação e Subestações/Edifícios de comando/Posto de corte). 

Os acessos executados para a construção e montagem da Central Fotovoltaica serão mantidos durante a 

sua vida útil, ou seja, durante toda a fase de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as 

condições de utilização o imponham. 

Estima-se que a exploração da Central Fotovoltaica crie 10 postos de trabalho diretos. 

Durante o período de funcionamento das linhas têm lugar ações programadas de manutenção, inspeção, 

conservação e de pequenas alterações, as quais se traduzem em: 

 Atividades de inspeção periódica do estado de conservação das linhas, que visam a boa exploração 

da mesma e a identificação, atempada, de potenciais avarias. Estas atividades de inspeção terão 

uma periodicidade, em função do tipo de inspeção a realizar; 

 Observação da faixa de proteção para deteção precoce de situações suscetíveis de afetar o 

funcionamento da linha, incidindo sobre inspeção regular das zonas de expansão urbana, situadas 

na faixa de proteção, e inspeção anual dos apoios das linhas, sujeitos ao poio e nidificação da 

avifauna; 

 Substituição de componentes deteriorados, como por exemplo, cadeias de isoladores; 

 Intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de 

crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento das linhas; 

 Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infraestruturas. 

 

4.7. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o mesmo poderá 

ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período de 

vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos 

custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

O processo de desativação vai envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e 

materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. 

Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado, e no 

final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a 

legislação. 
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Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que venham a ser inutilizados 

quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, são passíveis de 

ser reciclados (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis), toda a 

infraestruturação da Central Solar Fotovoltaica do Fundão é passível de, na fase de desativação, restituir 

ao local as condições originalmente observadas antes da construção do Projeto. 

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para 

o dono do terreno, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área intervencionada será posteriormente alvo 

de recuperação paisagística, de forma a adquirir, tanto quanto possível, as condições iniciais. 

Relativamente ao traçado das Linhas elétricas, refira-se que as linhas de transporte de energia têm uma 

vida útil longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação. 

No entanto, considera-se que no caso da eventual desativação das Linhas elétricas, a 30 kV e a 220 kV, em 

estudo, as atividades associadas serão semelhantes às da fase de construção. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e alterações 
climáticas; Geomorfologia, Geologia e Tectónica; Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais; Solos e 
Ocupação Do Solo; Ecologia; Paisagem; Qualidade Do Ar; Gestão De Resíduos; Ambiente Sonoro; 
Socioeconomia; Saúde Humana e Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geomorfologia 

A área de estudo da Central Solar Fotovoltaica do Fundão situa-se entre os alinhamentos de dois grandes 

conjuntos montanhosos da cordilheira central, a Serra da Estrela a norte e a extremidade nascente da 

Serra da Gardunha a sul, no vale da ribeira da Meimoa (vertentes norte e sul), a cerca de 5 km a NNE do 

Fundão, na bacia hidrográfica do rio Zêzere, sub-bacia da ribeira da Meimoa.  

O vale onde se situa a área de estudo corresponde a uma depressão de génese tectónica, com direção 

aproximada NE-SW, normalmente designada por Cova da Beira. 

De acordo com a carta de declives apresentada no EIA não existem zonas com diferenças bruscas de 

declive, dentro da área de estudo, pelo que não haverá constrangimentos significativos, do ponto de vista 

geomorfológico, à execução do projeto. 

Neotectónica e perigosidade sísmica 

A área em estudo está abrangida na totalidade pela Folha Topográfica Militar nº 246, à escala 1/25 000. 

Relativamente à cartografia geológica, a área de estudo está incluída naquela que será a Folha 20-D 

Fundão Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, a qual, como já referido, não está editada. Em 

termos geológicos a área de estudo deste projeto situa-se na unidade geotectónica designada por Zona 

Centro-Ibérica do Maciço Ibérico e, em termos litoestratigráficos, apresenta, nos setores A, B e C de 

acordo com a Carta Geológica de Portugal 1/500 000, uma faixa que os atravessa, com uma extensão 

lateral aproximada de 500 m e orientação NW-SE, que corresponde à designada Formação de Almaceda. 
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Esta unidade corresponde a rochas metapelíticas e metagrauváquicas do Complexo Xistograuváquico - 

CXG (Grupo das Beiras), de idade Neoproterozoica. No bordo leste destes setores existem rochas 

resultantes de metamorfismo de contacto, xistos mosqueados, que se originaram devido à intrusão do 

maciço granítico. A restante área dos setores A, B e C é constituída por quartzodioritos e granodioritos 

biotíticos. O setor D da área de estudo é preenchido, na sua quase totalidade, por granitos monzoníticos 

porfiroides. A área é, também, caraterizada pela existência de inúmeros filões de quartzo a preencherem 

fraturas tardias, relativamente à instalação dos maciços graníticos. 

A sismicidade encontra-se descrita de forma adequada e suficiente, com apresentação dos documentos 

normalmente requeridos, não obstando, em princípio, à execução do projeto. 

Segundo o Eurocódigo 8 Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios, a zona de 

implantação do projeto enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação 

da ação dos sismos, na zona 1.2 (Tipo 1) com uma aceleração sísmica de 0,35 m/s2, e na zona 2.4 (Tipo 2) 

com uma aceleração sísmica de 1,1 m/s2. De acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala 

internacional, período e 1901-1972) observada em Portugal Continental a área de estudo situa-se na zona 

VI. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, 

escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a região 

afetada enquadra-se na zona de intensidade VII. 

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), à escala 1:1 000 000, a área de estudo 

da Central e das Linhas Elétricas não é atravessada por qualquer lineamento correspondente a falha ativa. 

Recursos Minerais 

De acordo com os dados do portal da Direção Geral de Energia e Geologia, na área de estudo não existem 

unidades de extração atual de recursos geológicos, concessões mineiras, massas minerais, ou áreas de 

reserva ou cativas. 

Contudo, deve ter-se em conta a existência de uma área com pedido de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais intersetada pela Central, denominada “VOLTA”, em nome de FMG EXPLORATION PTY LTD., cujas 

substâncias a pesquisar são: ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, lítio, tungsténio, estanho e minérios 

associados. Caso este pedido venha a ser deferido, poderão ser necessários alguns ajustes de 

compatibilização dos dois projetos. 

Património Geológico 

No que se refere a património geológico ou geomorfológico não existe na área do projeto e sua envolvente 

qualquer geossítio, ou património geológico e/ou geomorfológico com relevância assinalável. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo em conta as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida, o volume de terras 
mobilizado, pode considerar-se que os seus impactes sobre a geomorfologia e geologia serão negativos, 
pouco significativos quanto à intensidade, certos, imediatos, permanentes e irreversíveis. 

 

5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável, 
condicionado às disposições contidas no final deste parecer.  
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5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais  

A área de implantação do projeto (CSF, LE,30kV e LEMAT, 220 kV) localiza-se na Região Hidrográfica do 

Tejo e Ribeiras do Oeste, na bacia da massa de água superficial Ribeira da Meimoa. De acordo com o Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Oeste, 2º ciclo, o estado ecológico e o estado global 

são classificados de Bom. O estado químico é desconhecido. 

O EIA identifica fontes de poluição tópicas associadas a uma lixeira (a cerca de 1,7 km, noroeste do setor 

A), a um aterro (a cerca de 1km, nordeste do setor A), a uma indústria alimentar e do vinho, (a cerca de 

3,7km, norte do setor A) e a uma indústria de valorização de resíduos metálicos (a cerca de 1,5km, 

noroeste do setor A). A lixeira encontra-se encerrada e as indústrias acima referidas encontram-se a 

laborar. 

Na envolvente da área de implantação do projeto são também identificadas pressões hidromorfológicas, 

nomeadamente as barragens da Capinha e da Quinta dos Amieirais e ainda duas infraestruturas 

hidráulicas de menores dimensões e que se destinam à rega e ao abeberamento animal, a de José Frazão 

e do Fundão, respetivamente. 

Relativamente à rede hidrográfica (figura 2), verifica-se que o setor A é atravessado, no sentido NE-SW, 

por diversas linhas de água afluentes à ribeira da Meimoa, localizada a sul do projeto e pela ribeira do 

Brejo. O Setor C é igualmente atravessado por linhas de água afluentes à ribeira da Meimoa, no troço 

localizado a Norte correm no sentido SW-NE e NW-SE. O corredor das Linhas Elétricas (LE e LEAMT) é 

também atravessado por algumas linhas de água afluentes à ribeira da Meimoa. 

De acordo com o EIA, à exceção da ribeira da Meimoa, que apresenta caráter permanente, as restantes 

linhas de água cartografadas na carta militar apresentam regime temporário, não chegando mesmo a ser 

visíveis no terreno. 

No Setor A localizam-se alguns planos de água que, de acordo com o EIA, são utilizados na atividade 

agropecuária, sendo que serão mantidos ao longo da fase de exploração do projeto. Desconhece-se a 

existência dos respetivos Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), Erro! A origem da referência 

não foi encontrada.. 

 

Figura 5. Área de implantação do projeto (CSF. LE, LMAT) -Fonte ArcGis. 
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Quanto ao Plano de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI) o EIA refere que as áreas de risco potencial 

significativo de inundação (ARPSI) estão bastante afastadas da área de implantação do projeto, conforme 

os resultados da APA constantes da revisão e atualização das zonas críticas de inundação, Figura 6. 

 

Figura 6. Área de implantação do projeto e risco de inundação (Fonte: EIA) 

No Estudo Hidrológico foi estimado um tempo de concentração de 12,61h, sendo afirmado que foi 

adotado um caudal de ponta de cheia de 1025 m3/s. No Estudo Hidráulico foi aplicado o modelo 

matemático HEC-RAS, para o referido troço de jusante da ribeira da Meimoa, sendo obtida a mancha 

inundável ilustrada na Figura 7. 

 

Figura 7. Mancha inundável associada ao troço da ribeira da Meimoa (Fonte: EIA) 

Cabe referir, no entanto, que nos elementos de cálculo apresentados na página 18 do Anexo 9 (Volume 

III) parece de concluir que o caudal adotado na simulação foi de 1189 m3/s, conduzindo a alturas de água 

e cotas de cheia mais elevadas, o que se revela do lado da segurança para o objetivo em vista - condicionar 

a implantação das infraestruturas da CSF. Por outro lado, no EHH parece ter sido desconsiderada a 

existência da albufeira da Meimoa, a qual domina uma bacia de 61 Km2, induzindo para jusante, em 

situação de cheia, um caudal amortecido inferior ao que seria o caudal de cheia natural, conduzindo, da 

mesma forma, a uma situação mais favorável relativamente à que foi adotada no EHH. 

A delimitação da zona inundável obtida com a delimitação da Zona Adjacente do rio Zêzere que abrange 

este troço inferior da ribeira da Meimoa, e cujo extrato se apresenta na Figura 8: 
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Figura 8. Delimitação da Zona Inundável (Fonte: EIA) 

Atendendo a que não foi entregue a shapefile com a delimitação da zona inundável obtida no EHH e a 

comparação a olho nu permite detetar algumas discrepâncias “para mais e para menos”, em termos de 
área abrangida, considera-se que a implantação de painéis deverá ter em conta a delimitação mais 

desfavorável da conjugação das duas referidas. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de implantação do projeto insere-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Tejo, com o código PTA0x1RH5, no aquífero livre, com escoamento por 

fraturação ao longo das descontinuidades e por porosidade ao longo das zonas alteradas e superficiais do 

maciço rochoso. 

A circulação da água subterrânea é sub-superficial, que corresponde em média aos primeiros 10 m de 

profundidade, caracterizando-se por ser um meio poroso alterado e fraturado e que apresenta um 

carácter sazonal, com maior expressão na estação húmida. Existe ainda um outro sistema de circulação 

de água em profundidade, onde a água circula na franja fraturada e descomprimida da rocha e na zona 

de rocha sã e fraturada com percursos maiores. Este segundo sistema de circulação de água subterrânea 

mantém-se durante a estação seca. 

A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação ao longo das 

descontinuidades e fraturas do maciço rochoso, verificando-se a descarga em geral na rede hidrográfica. 

Dada a topografia da área de implantação do projeto a drenagem do setor A faz-se para sul, para o vale 

da ribeira da Meimoa e a do setor C para norte, também para o vale da ribeira da Meimoa. 

De acordo com o PGRH, 2º ciclo, o meio hidrogeológico corresponde a aquíferos insignificantes, com água 

subterrânea apenas com importância local. A recarga média anual a longo prazo é de 1006,48 hm3 e a 

disponibilidade hídrica média anual atinge 905,832 hm3, apresentando o nível piezométrico estabilidade. 

A agricultura é a atividade responsável pelo maior volume de extrações de água subterrânea, com 163,35 

hm3/ano, o que corresponde a cerca de 89,5% do volume anual das extrações que é de 182,57 hm3/ano.  

Quanto à vulnerabilidade à poluição, segundo o índice EPPNA a massa de água apresenta vulnerabilidade 

do tipo “V6 – baixa e variável” e, segundo o índice DRASTIC a vulnerabilidade do meio é intermédia, com 

valores do índice entre 120 e 139. 

O EIA com base na informação disponibilizada pela APA identifica as captações subterrâneas (furos e 

poços) presentes na área de implantação do projeto e envolvente próxima. Estas captações são 

particulares e a maior parte localiza-se na envolvente do projeto. 
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5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais  

Fase de construção 

Na fase de construção as ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram 

as condições de drenagem do terreno. No entanto, o EIA não prevê que sejam efetuadas grandes 

movimentações de terra para a regularização dos terrenos, tendo em conta que as estruturas de suporte 

aos módulos fotovoltaicos acompanharão a morfologia do terreno. Por outro lado, as operações de 

regularização de terreno incidirão essencialmente nas áreas previstas para a abertura de novos acessos, 

sendo que também as terraplenagens a efetuar não serão significativas. As áreas referidas como sujeitas 

a modelação serão as associadas à criação de plataformas para instalação dos Postos de Transformação, 

do Posto de Corte e Seccionamento e da Subestação. 

Relativamente aos corredores das linhas elétricas (LE e LEAMT) serão afetadas as áreas correspondentes 

à implantação dos 10 apoios da LE e dos 2 apoios da LEAMT assim como as áreas correspondentes aos 

respetivos acessos. Caso seja necessário, os caminhos serão dotados de passagens hidráulicas (PH) nos 

atravessamentos das linhas de água assim como serão reabilitadas as PH existentes. Se assim o suceder, 

o EIA refere que serão solicitados os respetivos Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH).  

A qualidade da água das linhas de água presentes na área de implantação do projeto será afetada pelo 

aumento de sólidos em suspensão (SST), em particular nas linhas de água que apresentam caudal durante 

todo o ano, como é o caso da ribeira da Meimoa. 

Relativamente à salvaguarda das linhas de água identificadas na carta militar, o EIA considerou diferentes 

faixas de servidão nas quais será interdita a colocação de qualquer infraestrutura do Projeto, exceto em 

situações pontuais justificáveis de cruzamento de caminhos e valas de cabos e para as quais serão 

solicitados os TURH. 

Para a ribeira da Meimoa foi considerada a faixa de servidão de 30 m, contada a partir da crista do talude 

marginal, para cada lado da linha de água, 10 m para os cursos de maior expressão morfológica, 

nomeadamente, as linhas de água classificadas em REN e 3m para as restantes linhas de água. 

No que diz respeito à produção de águas residuais domésticas, o impacte induzido será negativo e pouco 

significativo uma vez que durante a obra serão utilizadas instalações sanitárias amovíveis, sendo o 

efluente encaminhado para operador licenciado. 

Quanto à produção de efluentes produzidos pelas diferentes ações, o EIA refere que as águas de lavagem 

das betoneiras serão devidamente acondicionadas e encaminhadas para operador licenciado, pelo que o 

impacte negativo será pouco significativo. 

Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo, sendo a 

respetiva significância dependente da sua extensão assim como do tempo de resposta ao acidente. 

No final desta fase as áreas intervencionadas serão objeto de recuperação paisagística, designadamente 

os acessos, a área de montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos 

elétricos bem como de outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas. 

De acordo com a proposta do Projeto de Recuperação Paisagística, a recuperação das áreas 

intervencionadas será efetuada apenas com o seu recobrimento com terra vegetal. O revestimento deverá 

ter uma espessura aproximada de 0,15 m e o espalhamento deverá ser feito manualmente ou 

mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada 

No entanto caso sejam identificadas zonas que apresentem riscos de erosão, serão implementadas 
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técnicas de estabilização dos solos e controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de 

drenagem não impermeabilizadas adequadas às condições do terreno que permitam um escoamento que 

responda a fortes eventos de precipitação. Caso haja indícios de erosão será realizada uma ligeira 

mobilização superficial do solo até cerca de 10 cm de profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em 

pontos já erosionados. 

A avaliação e acompanhamento da recuperação da vegetação irá desenvolver-se durante os dois 

primeiros anos da fase de exploração, podendo vir a prolongar-se.  

Do acima exposto, considera-se que os impactes induzidos nos recursos hídricos superficiais são negativos 

e pouco significativos, devendo, em fase prévia à execução do projeto, ser apresentado à Autoridade de 

AIA, para aprovação, o Projeto da rede de drenagem a implementar na área de implantação da Central 

Solar, o qual deverá assegurar a drenagem natural dos terrenos, de acordo com a orientação das curvas 

de nível e identificar as linhas de água a manter e/ou a requalificar. O projeto deverá ser acompanhado 

da planta da rede de drenagem original. 

Fase de exploração 

Embora os painéis sobrelevados relativamente ao solo permitam a normal escorrência e infiltração de 

águas à superfície, ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas que ficam a 

descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, potenciando o 

aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica. De notar que a construção das valetas de 

drenagem assegura o encaminhamento das águas superficiais, evitando a situações de estagnação e de 

alagamento de terrenos adjacentes. 

De acordo com as informações/esclarecimentos prestados no decurso do presente procedimento a 

limpeza de matos para controle de vegetação espontânea será realizada nas entrelinhas dos módulos 

fotovoltaicos e de forma localizada, junto das estruturas metálicas e debaixo destes, através de meios 

mecânicos, com recurso a motorroçadora, prevendo-se que sempre que a vegetação entre em conflito 

com o sistema de produção fotovoltaico, entre outros, mediante o ensombramento dos painéis, será 

efetuado o corte da parte aérea da vegetação herbácea e arbustiva, incluindo vegetação mais ou menos 

lenhosa, permitindo a preservação do sistema radicular. 

A manutenção do sistema radicular da vegetação atenua a erosão do solo, através da redução do efeito 

da precipitação e reduzindo o escoamento superficial e o transporte de sedimentos, aumentando a taxa 

de infiltração de água e consequente aumento da resistência do solo à erosão. 

Face às ações previstas implementar, concorda-se com o mencionado no EIA que refere que a regeneração 

da vegetação espontânea, nas entrelinhas e sob os painéis minimiza a erosão hídrica do solo. 

A lavagem dos painéis será realizada com água desmineralizada que se irá infiltrar naturalmente no solo, 

pelo que se considera que o impacte induzido é negativo e pouco significativo. O consumo estimado para 

uma lavagem anual para as mesas é de aproximadamente 119m3, tendo por base a estimativa da 

necessidade de 0,2 L/m2 para uma área total de 238 680 módulos.  

As águas residuais domésticas serão encaminhadas para uma fossa estanque, pelo que, sendo a limpeza 

assegurada por entidades habilitadas para o efeito, conforme refere o EIA, que as encaminharão para 

tratamento adequado, o impacte induzido será negativo e pouco significativo. 

Fase de desativação 

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 

semelhantes aos indicados para a fase de construção. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção e Fase de exploração 

Nestas fases as condições naturais de infiltração serão alteradas, diminuindo a recarga local do aquífero, 

sendo que não é expectável a afetação das águas subterrâneas pelos trabalhos que serão desenvolvidos 

quer na instalação/manutenção da Central quer na implantação/manutenção das linhas elétricas. No 

entanto, caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo sendo 

a respetiva significância dependente da sua extensão assim como do tempo de resposta ao acidente. 

O EIA refere ainda que não serão afetadas as captações presentes na área do projeto e envolvente 

próxima.  

Fase de desativação 

A remoção de todos os equipamentos instalados e a naturalização dos terrenos determinará impactes 

semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de movimentação de terras e de 

resíduos de demolição, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um impacte 

positivo. 

Salienta-se que a planta de condicionamentos salvaguarda eventuais pontos de água próximos das áreas 

de intervenção, não se antecipando afetação de captações de água subterrânea. 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta de REN do Fundão a área do projeto interfere com áreas da REN das tipologias 

Leitos dos cursos de água; Zonas ameaçadas pelas cheias; Cabeceiras das linhas de água. Estas tipologias 

são atualmente designadas, Cursos de águas e respetivos leitos e margens (CALM), Zonas ameaçadas pelas 

cheias (ZAC) e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA), 

respetivamente. 

 

Figura 9. Área de REN (Fonte EIA) 

No que diz respeito às áreas da REN presentes na área de implantação da CSF a interferência do projeto 

com as áreas da tipologia CALM está associada às travessias de linhas de água por valas de cabos quando 

não acompanham acessos, por caminhos a construir com vala adjacente e pela vedação. 

As travessias de linhas de água são sujeitas a emissão de TURH, sendo que no final da obra serão repostas 

as condições naturais do terreno afetado e, relativamente à vedação o EIA refere que o seu afastamento 

do solo irá permitir a livre circulação das águas. Assim, face à reduzida afetação, considera-se que as 
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funções desta tipologia de REN se encontram asseguradas. 

As áreas da tipologia ZAC correspondem à margem esquerda da ribeira da Meimoa localizada a sul do 

Setor A e a norte do Setor C, onde o EIA não irá instalar painéis fotovoltaicas. A interferência com esta 

tipologia da REN está associada à implantação da vedação, cujo afastamento à área inundável terá em 

consideração o Estudo Hidráulico e Hidrológico apresentado em fase de Aditamento. Contudo, no Setor 

C, numa extensão de 214 m, o EIA prevê colocar a vedação a norte de um acesso a melhorar (acessos tout-

venant), em área de ZAC, contudo a sua colocação não irá pôr em causa a livre circulação das águas de 

modo seguro.  

A interferência com as áreas da tipologia AEIPRA, concretamente com cabeceiras de linhas de água, 

corresponde a um conjunto de painéis fotovoltaicos, valas de cabos e vedação, localizados a nordeste do 

setor A. 

Atendendo a que os painéis fotovoltaicos serão instalados em estruturas metálicas que serão fixas ao solo 

a através de estacas, permitindo aos painéis ficar a uma altura de cerca de 0,5 m acima do solo, no seu 

flanco mais baixo, estes não são impeditivos ao crescimento de vegetação rasteira por baixo dos painéis, 

apesar de esta ser cortada em situações de risco de ensombramento nem impedem a infiltração da água 

da chuva. Por outro lado, serão implementadas medidas que permitirão o combate à erosão hídrica dos 

solos, assegurada a drenagem dos terrenos e a qualidade das águas subterrâneas, conforme o já referido 

no ponto relativo às águas subterrâneas do presente parecer. 

Conclui-se assim que face à tipologia do presente projeto, não serão colocadas em causa as funções desta 

tipologia da REN. 

Relativamente à implantação dos apoios das Linhas Elétricas (LEMT e LEAMT), verifica-se que estes não se 

localizam em áreas da REN. Por outro lado, o EIA refere que os respetivos acessos também não interferem 

com áreas da REN. 

Da apreciação acima apresentada, considere-se que o projeto salvaguarda as funções das tipologias das 

áreas da REN presentes na área de implantação 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caraterização dos solos efetuada no EIA teve por base a Carta de Solos de Portugal à escala 1/25.000 da 

DGADR bem como a Carta de Capacidade de Uso do Solo. 

A ocupação do solo na área em estudo foi analisada com base nos resultados do levantamento efetuado 

através de ortofotomapas à escala 1/10.000, reconhecimentos de campo e nos trabalhos efetuados para 

caraterização dos habitats para o descritor “Ecologia”. 

No EIA é efetuada, a descrição das unidades pedológicas existentes na área em estudo, referindo que os 

tipos de solo indicados e presentes na área da Central Solar estão classificados como solos Argiluviados 

pouco insaturados. Identificaram ainda solos Litólicos, solos incipientes e solos Hidromórficos, mas com 

expressão mais reduzida. Quanto à área correspondente às interligações aéreas (linhas elétricas) 

predominam os solos Argiluviados pouco insaturados e ainda solos incipientes. 

Quanto à capacidade de uso do solo a área da Central Solar Fotovoltaica apresenta solos das classes A, B, 
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C, D e E, com predomínio para a classe D, seguido das classes E e C e com representatividade reduzida das 

classes A e B. 

Na área afeta às interligações aéreas (linhas elétricas) apresentam solos com as classes B, C, D, e E, com 

predomínio da classe D, seguido da classe E. 

Assim, a classe predominante da área em estudo é a classe D e carateriza-se por ter uma capacidade de 

uso baixa e com limitações severas. 

Ocorrem ainda diversas áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), que correspondem a 

21% da área da Central Solar e a 13% da área afeta às interligações (linhas elétricas). Referem, contudo, 

que quer o projeto da Central Solar quer o projeto das linhas elétricas foram desenvolvidos de forma a 

garantirem a não afetação destas áreas classificadas como RAN. 

Ao nível deste fator ambiental, e quanto ao uso do solo, o EIA indica que na área de estudo da Central 

Solar predomina a classe de “explorações agrícolas”, com culturas arvenses e matos (giestal). No setor A 
e B predomina a classe de explorações agrícolas, no setor C a classe predominante é a classe “áreas 
artificializadas” e no setor D predomina a classe de “vegetação natural e seminatural”. 

As subclasses predominantes na área de estudo da Central Solar são as “culturas arvenses” e os “matos 
(giestal)”. No setor A e B predomina a subclasse “culturas arvenses”, no setor C predomina “área ardida” 
e no setor D predomina a subclasse “matos (giestal)”. 

Nas interligações aéreas predomina “explorações agrícolas” e “áreas artificializadas”. Quanto à área de 
interligação entre os setores (A, B, C e D) e a área de interligação à subestação do Fundão (REN) 

predominam áreas artificializadas. As subclasses predominantes nas interligações aéreas em estudo são 

“culturas arvenses” e “área ardida”. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As atividades de construção do projeto implicam a alteração ao uso do solo, pelas ações de: 

movimentação (pessoas, máquinas e veículos), desmatação/decapagem, instalação e utilização de 

estaleiros (a localizar em área de painéis), transporte de materiais, fundações e montagem da estrutura 

de suporte do sistema, movimentação de terras, entre outras. As intervenções ao nível dos solos 

abrangem a área da Central Solar, da Subestação, os postos de transformação, o posto de seccionamento, 

os acessos novos a construir, os acessos existentes a melhorar, vala de cabos, postes CAVAN e as vedações. 

Globalmente os principais impactes negativos nas diferentes classes de solos e capacidade de uso do solo, 

ocorre na fase de construção, embora se assumam como pouco significativos ao nível da capacidade de 

uso, de magnitude reduzida de âmbito local e minimizável. 

Quanto ao uso do solo os principais impactes serão negativos e de âmbito local, resultando principalmente 

da afetação das subclasses de “culturas arvenses” e “áreas ardidas” e em menor escala na área de matos 
e pontualmente áreas de olival, carvalhal, pomar e vegetação ribeirinha, devido por um lado à instalação 

dos elementos definitivos do projeto e por outro à presença e circulação de elementos temporários tais 

como, maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e ainda a abertura de valas. 

Durante a fase de exploração não está previsto que a ocupação do solo sofra impactes significativos, 

verificando- se a redução da área afetada na fase de construção. As áreas utilizadas pelos estaleiros serão 

alvo de colocação de painéis fotovoltaicos e as áreas de apoio aos trabalhos, movimentação de pessoas e 

as máquinas necessárias aos apoios de construção das infraestruturas do projeto serão objeto de 

recuperação paisagística, podendo ser retomadas algumas das atividades ou usos preexistentes, 

reduzindo assim a magnitude e a abrangência espacial da afetação. 
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A afetação do solo e uso do solo decorrente da construção das Linhas Elétricas (Linha de Média Tensão e 

Linha de Muito Alta Tensão) será limitada à faixa de proteção onde ocorrerá a desmatação/decapagem e 

limpeza de áreas a intervencionar (plataforma com uma área de 200m² para a Linha Elétrica a 30kV com 

10 apoios e 400 m² para a Linha Elétrica a 220Kv, com 2 apoios), compactação dos solos, movimentação 

de terras e abertura dos maciços de fundação dos apoios de estruturas permanentes e instalação dessas 

estruturas, bem como das estruturas temporárias anexas à construção (estaleiros). 

Durante a fase de exploração haverá uma redução de área de afetação dos apoios das LMT e LMAT a 

construir. Os acessos a criar são sujeitos a uma recuperação paisagística das áreas intervencionadas, 

incluindo a renaturalização dos mesmos. Deste modo o EIA considera que haverá uma redução de 

afetação do solo de cerca de 95%. 

Concorda-se com as medidas de minimização constantes no EIA a desenvolver nas fases de construção, 

exploração e desativação do projeto da Central Solar e LMT e LMAT quanto à montagem dos apoios, 

estaleiro e abertura de trilhos, etc., evitando a colocação dos apoios em áreas de maior capacidade de uso 

agrícola e RAN e áreas do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, privilegiando ainda os acessos 

existentes. 

Em conclusão, e relativamente ao fator ambiental Solos e Uso do Solo, verifica-se que os impactes 

negativos associados à implementação do Projeto, na sua generalidade consistem na alteração que irá 

provocar no uso atual do solo em resultado das ações associadas à fase de construção do projeto 

(desmatação, decapagem da camada superficial do solo nas áreas de implantação dos apoios da linha e 

acessos) pelo que, devem ser salvaguardadas as medidas de minimização referidas no EIA. 

 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer.  

 

5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que diz respeito à caraterização da situação de referência, o EIA refere que é analisada “a 

socioeconomia local através de informação estatística e bibliográfica da especialidade, da avaliação de 

indicadores socioeconómicos e da consulta dos documentos relativos ao Projeto”. 

O conteúdo revela-se genericamente adequado, sendo abordados os seguintes aspetos: enquadramento 

territorial, demografia, ensino (que deveria ser designado por educação ou nível de escolaridade), 

emprego e desemprego, estrutura da atividade económica (com enfoque no emprego por setor de 

atividade), estrutura empresarial, turismo, acessibilidades, caraterísticas da área de estudo e uma síntese 

da caraterização. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da Central Fotovoltaica localizam-se a 1.200 metros (Pêro 

Viseu) e a 1 400 metros (Catraia), ficando todos os demais a mais de 2 km. Contudo, há diversas habitações 

isoladas na envolvente da Central. Existem ainda diversas outras edificações (armazéns, apoios agrícolas, 

explorações pecuárias – uma das quais com procedimento de AIA em curso –, bomba de gasolina, 

indústrias dispersas, uma estação de regulação de pressão e medição de gás da REN e um alojamento 

turístico) e, a cerca de 1 km para sul da área de estudo, a Zona Industrial do Fundão. É referido que a área 

de estudo é “uma área maioritariamente agrícola (ex. culturas arvenses) e com vegetação natural e 

seminatural (ex: giestal)”. 

De um modo geral e quando existem, são utilizados dados posteriores a 2011. 
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No caso do desemprego, são apresentados dados de 2011 e de 2019. Por força do impacte da crise 

pandémica, valeria a pena recolher e analisar os últimos dados mensais do IEFP sobre o n.º de 

desempregados, até pelo interesse em mobilizar mão-de-obra para a instalação. Esse pedido foi 

transmitido ao promotor, que respondeu de uma forma muito sucinta, o que não permitiu avaliar o 

impacte da pandemia no desemprego local. O concelho registava, em março de 2021, 875 

desempregados, com um perfil que “pode potencialmente ser coincidente com a mão de obra requerida 

para este tipo de projetos”. 

No que respeita às alternativas, são referidas as alternativas técnicas para a produção da mesma 

quantidade de energia e as alternativas de localização para o mesmo tipo de projeto de uma forma que 

se considera aceitável. 

No que respeita à evolução da situação de referência socioeconómica na ausência do projeto, é 

mencionado que “este território preserve as suas características climáticas, geológicas e do solo, não se 

perspetivando, portanto, a ocorrência de alterações no estado atual do ambiente nestas componentes. No 

entanto, ao nível das variáveis circunstanciais do território, que resultam da intervenção humana, 

presume-se que venha a haver alterações da ocupação do solo a curto prazo. Na região onde se enquadra 

o Projeto assiste-se atualmente a uma reconversão das áreas de uso agrícola, exploradas em regime 

extensivo, em explorações intensivas (pomares e olivais). A moderada rentabilidade das propriedades que 

compõem a Área de Estudo perante as elevadas potencialidades que apresenta a instalação destas 

unidades intensivas, em resultado do aumento de disponibilidade de água na região, faz prever que na 

Área de Estudo na ausência do Projeto em análise venha a ser reconvertida numa destas unidades, 

causando uma perda de biodiversidade”. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A análise de impactes socioeconómicos é detalhada, objetiva e quantificada. Quanto à significância dos 

impactes socioeconómicos, é considerado que serão “significativos (positivos ou negativos consoante o 

sentido das alterações introduzidas) quando induzem alterações sobre a forma e os padrões de vida das 

populações afetadas, determinam modificações no padrão de mobilidade, na atividade económica das 

populações, ou quando envolvem grandes investimentos, devendo ser considerados muito significativos 

quando a extensão das regiões afetadas ou das populações envolvidas assim o determinam”, o que, como 
critério geral, parece muito adequado.  

Prevê-se que o projeto se desenvolva em três fases: a construção da Central Solar Fotovoltaica e das linhas 

elétricas prolongar-se-á por 12 meses, a exploração decorrerá durante 30 anos, não sendo apontado prazo 

para a fase de desativação. Sobre esta última fase, é referido o seguinte: “tendo em conta (…) a dificuldade 
de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais à data em vigor, 

deverá o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar à Autoridade de AIA a solução de 

recuperação futura da área de implantação da Central Solar Fotovoltaica. Assim, no caso de reformulação 

ou alteração do Projeto, sem prejuízo do quadro legal à data em vigor, deverá ser apresentado um estudo 

das alterações previstas, referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de 

minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar 

pela desativação, deverá ser apresentado um plano de desativação”, são descritos, para as fases de 

construção e de funcionamento/exploração, os impactes gerados pelo projeto.  

O tráfego da fase de construção atingirá o seu máximo no 12.º mês (320 equipamentos móveis de 

transporte e de construção). O n.º de trabalhadores na fase de construção oscilará entre 29 (no 1.º Mês) 

e 300 (entre os 6.º e 10.º meses). Para a fase de exploração, estima-se a criação de 10 postos de trabalho, 

afetos à manutenção preventiva. 

Quanto a impactes cumulativos com outros projetos na envolvente, são apenas referidos os relativos ao 
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ruído e, em especial, à paisagem. No primeiro caso, são mencionadas fontes de ruído associadas ao 

tráfego rodoviário nas vias localizadas na envolvente (com realce para a autoestrada n.º 23 (A23), para as 

Estradas Nacionais n.º 18 (EN18) e n.º 346 (EN346) e para a Estrada da Quinta da Pola e a algumas fontes 

industriais, das quais se destaca a zona industrial do Fundão, mais especificamente a Central de Biomassa 

do Fundão (sobre a qual existem reclamações em apreciação), a Resiestrela –Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos, S.A. e a Blocozezere – Fábrica de Blocos de Cimento, Lda.. Porém, o projeto contribui 

de forma pouco significativa para as emissões de ruído. Quanto à paisagem, conclui-se pela existência de 

uma redução do valor cénico da paisagem (pela incorporação de elementos artificiais, retirando vigor e 

identidade), significativo pela presença da Central Solar Fotovoltaica e pouco significativo para as linhas 

elétricas a construir. Sobre o fator socioeconomia, nada se refere, o que acaba por se aceitar, dada a 

natureza tão diferenciada deste projeto face aos demais na envolvente. 

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No âmbito do Ordenamento do Território a apreciação incidiu sobre a compatibilidade do projeto com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) do Fundão, o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), o regime 

jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), o Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira e outras 

condicionantes que se resumem de seguida. 

 

PDM Fundão 

Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) do Fundão, o qual foi aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2000 (DR 157, I-S B, de 2000.07.10) e alterado pela Declaração 

n.º 331/2001 - Alteração Regime Simplificado (DR 259, II-S, de 2001-11-08), pela Declaração n.º 9/2003 -

Alteração Regime Simplificado (DR 10, II-S, de 2003-01-13), pelo Aviso n.º 162/2008 - Alteração (DR 2, II-

S, de 2008-01-03), pela 4.ª Alteração (Adaptação ao POASAP) – Declaração n.º 69/2017 (DR 161, II-S, 2017-

08-22) e pela 5ª Alteração – Aviso n.º 17173/2019, DR 2.ªSérie de 2019-10-25), a pretensão abrange a 

classe de solo rural nas categorias “espaços agrícolas” e “espaços agro-silvo-pastoris”, sendo aplicáveis as 

disposições regulamentares que decorrem do Capítulo VI (Secção I e III) do Regulamento do citado PDM. 

De acordo com o artigo 52.º do Regulamento do PDM do Fundão, nos espaços rurais é permitida, entre 

outros, nos termos da legislação em vigor, a instalação de infraestruturas de produção e transporte e 

energias renováveis desde que não haja interferência com áreas da RAN, REN ou qualquer outra servidão. 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a Carta da REN aprovada para o concelho do Fundão pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 121/96 (D.R.183 I-B de 08-08-96), com a alteração através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10772005, de 28 de junho e 2.ª alteração pelo Aviso n.º 1437472019, de 17 de setembro, 

verifica-se que a área abrange esta condicionante REN na tipologia “Cursos de água respetivos leitos e 
margens”, “zonas ameaçadas pelas cheias” e “áreas estratégicas de infiltração e proteção e recarga de 

aquíferos”, conforme Anexo IV do RJREN. 
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Abrange ainda parcialmente a zona Adjacente ao rio Zêzere classificada pela Portaria n.º 1053/93, de 19 

de outubro, cuja ocupação carece de parecer da APA, IP/ARH Tejo e Oeste. 

Tratando-se de uma intervenção parcialmente abrangida pela REN, a pretensão terá de ser enquadrada 

nas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto (RJREN). 

De acordo com o Anexo II do citado diploma, a intervenção em causa é identificada como ação compatível 

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

integradas em REN. Assim, a construção da Central Solar Fotovoltaica enquadra-se na alínea f) do Item II 

(Infraestruturas – produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis) do 

Anexo II do RJREN, sujeita a Comunicação Prévia à CCDRC. As linhas elétricas a construir, enquadram-se 

na alínea i) do Item II (Infraestruturas - redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo 

subestações) estando sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C. A subestação prevista, a construir no setor 

C, não se insere em áreas da REN. 

 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área em estudo abrange parcialmente áreas da RAN. No EIA é referido que na área da Central Solar não 

serão afetadas áreas classificadas como RAN. O projeto das linhas elétricas foi desenvolvido de forma a 

garantir também a não afetação da RAN, pelo que os apoios das linhas elétricas não se localizam em RAN. 

Apenas dois caminhos existentes (acessos 6 e 7) de acesso aos apoios da LMT é que se sobrepõem à RAN 

numa extensão de 95,90m, que não sofrerá qualquer tipo de intervenção e será apenas de passagem. 

 

Áreas do AHCB - Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira 

De acordo com a Planta de Condicionantes para além das já referidas restrições de utilidade pública REN 

e RAN, o projeto abrange ainda, parcialmente, áreas do AHCB - Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da 

Beira. 

De acordo com o EIA não existem infraestruturas da Central Fotovoltaica em áreas de AHCB, tendo a 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), emitido um parecer referindo que apenas 

os apoios n.º 2 e 3 da LMT da interligação dos setores A,B e C se situam no aproveitamento Hidroagrícola 

da Cova da Beira, referindo que estes apoios com cerca de 40 cm de largura não interferem com as 

infraestruturas de rega e respetivas faixas de proteção do AHCB, tendo emitido um parecer favorável. 

 

Outras condicionantes 

Da análise da planta de outras condicionantes, verifica-se que dentro do limite da área em estudo existem 

2 vértices geodésicos denominados por “Atalaia” e “Brejo”, cuja servidão está instituída pelo Decreto-Lei 

n.º 143/82, de 26 de abril. 

É possível ainda verificar a presença de servidões rodoviárias (A23 e a EN 346 e caminhos municipais), 

servidões da Rede Elétrica (duas LMAT a 220 kV paralelas – linhas elétricas Castelo Branco – Ferro 1 e 2 

pelo setor D) e em fase de construção uma LMAT de Penamacor-Ferro que atravessa o setor D e a sul o 

setor C, para além do atravessamento de linhas de média e alta tensão em todos os setores da Área em 

estudo. 

A área em estudo não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000 (Lista 

Nacional de Sítios ou Zonas de Proteção Especial). 
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5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Face ao exposto, verifica-se que o projeto se mostra conforme com os IGT em vigor para o local, o PDM 

do Fundão. Deverão, contudo, ser acautelados os pareceres das entidades competentes. 

Tratando-se de uma intervenção parcialmente abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN) a 

pretensão terá de ser enquadrada nas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 214/2019, de 28 de agosto. Assim, de acordo com o Anexo II deste 

diploma as intervenções em causa estão identificadas como “ação compatível com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN”. 

Ainda de acordo com o Anexo II do mesmo diploma (RJREN), a construção da Central Solar Fotovoltaica 

enquadra- se na alínea f) do Item II (Infraestruturas – produção e distribuição de eletricidade a partir de 

fontes de energia renováveis), sujeita a Comunicação Prévia à CCDRC. As linhas elétricas a construir, 

enquadram-se na alínea i) do Item II (Infraestruturas - redes elétricas aéreas de alta e média tensão, 

excluindo subestações), estando sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C, sendo consideradas ações 

interditas nos leitos e margens dos cursos de água, pelo que deverá ser acautelada a instalação dos apoios 

fora das margens. 

A subestação prevista, a construir no setor C, não se insere em áreas da REN. 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

  

5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Flora e Vegetação 

A área do projeto não abrange locais integrados no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 

definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, localizando-se maioritariamente em “corredores ecológicos e 

áreas florestais sensíveis”. 

Refere o EIA que “Foi feito um primeiro levantamento dos exemplares de sobreiros observados no terreno 
por drone a julho de 2020” e ”um segundo levantamento com base em trabalho de campo por GPS nos 

dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2021”. “Foram também delimitadas as áreas de montado, com 
vista à sua preservação. Nesse sentido, essa informação foi transposta para a Planta de Condicionamentos 

como áreas/elementos a salvaguardar, tendo sido tida em consideração no desenvolvimento do Projeto”. 

A “área de estudo encontra-se muito alterada pela atividade humana, particularmente o regadio e 

ocupação florestal, sendo esparsos os afloramentos de rocha. Os processos de arenitização e as ações de 

preparação dos terrenos para as práticas agrícolas mostram superfícies muito alteradas nas áreas das 

formações graníticas e também nas formações metassedimentares, estas alteradas por atividades 

florestais e mais circunscritas aos pequenos relevos já identificados anteriormente”. 

“A massa de água ribeira da Meimoa (PT05TEJ0764), constitui o curso de água mais expressivo, de caráter 

permanente, e atravessa a Área de Estudo aproximadamente no sentido nascente-ponte, sendo 

caracterizada por uma relativa meandrização ao longo do troço considerado”.  
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“Na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica, predomina a classe “Explorações agrícolas”, com 
aproximadamente 296,7ha, que corresponde a cerca de 53,3%, seguida da classe “Vegetação natural e 
seminatural”, com uma representação de 29,6%. Quanto aos setores, importa referir que nos setores A e 

B predomina a classe “Explorações agrícolas”, com 129,3ha e 149,7ha, respetivamente, no setor C a classe 
predominante é a classe “Áreas artificializadas” com 67,4ha, e no Setor D predomina a classe “Vegetação 
natural e seminatural” com 96,1ha” (pp 236) e nas “Interligações aéreas em estudo, predomina a classe 

“Explorações agrícolas”, com aproximadamente 172,78ha, que corresponde a cerca de 49,3%, seguida da 
classe “Áreas artificializadas”, com uma representatividade de 27,5%. Quanto à área de Interligação entre 

setores (A, B e C) e Interligação à subestação do Fundão (REN), a classe predominante é a classe “Áreas 
artificializadas” com 46,52ha e 37,96ha, respetivamente”. 

“As comunidades florísticas, com carácter natural ou seminatural, identificadas na área de estudo da 

Central Solar Fotovoltaica foram alvo de inventário. No total elegeram-se 7 locais de inventário, parcelas 

suficientes para abarcar a totalidade da flora presente, e permitir fazer uma correta caracterização e 

avaliação do estado de conservação das diferentes comunidades florísticas existentes. A campanha de 

amostragem realizou-se durante o mês de maio de 2020”. 

Refere “na área de estudo de ligações aéreas de linhas elétricas que engloba as interligações entre setores 

(ABC e DC) e a interligação à subestação do Fundão, tal como na área da Central Solar Fotovoltaica, 

identificaram-se: 1) unidades de montado - Habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene; 2) 

unidades de carvalhal - Habitat 9230pt2 – Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica; 3) souto – Habitat 

9260pt2 - Florestas de Castanea sativa; e 4) unidades referentes à vegetação ribeirinha que se desenvolve 

em torno dos cursos de água existentes: 4a) amiais ripícolas – Habitat 91E0pt1* – Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior; 4b) freixiais – Habitat 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus 

angustifolia; 4c) salgueirais - Habitat 92A0pt4 – Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. salviifolia 

e 4d) - juncais – Habitat 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion”. 

“Os dados recolhidos no campo em maio de 2020 permitiram identificar dentro da área de estudo 73 

espécies, distribuídas por 31 famílias” (pp 258). Recenseou a presença de espécies exóticas “Acacia 

dealbata, Paspalum distichum e Phytolacca americana”. 

Fauna 

Refere que “de anfíbios, 11 apresentam uma ocorrência muito provável e duas são prováveis de ocorrer 

na área de estudo, tendo sido confirmada a ocorrência de duas espécies: rã-verde (Pelophylax perezi) e rã-

ibérica (Rana iberica). Refere-se que, das espécies de anfíbios inventariadas para a área de estudo apenas 

a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) se encontra “Vulnerável” do ponto de vista da 
conservação. Salienta-se ainda que a espécie sapinho-de-verrugas-verde (Pelodytes ibericus) não se 

encontra avaliada e que a espécie rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) se encontra “Quase 
ameaçada” (Cabral et al., 2006). 

Refere que “relativamente aos répteis, 10 espécies têm ocorrência muito provável e seis são prováveis de 

ocorrer na área de estudo. Durante os levantamentos de campo foi confirmada a espécie cágado-

mediterrânico (Mauremys leprosa) (Quadro 6.34). Nenhuma das espécies de répteis inventariadas 

apresenta estatuto de conservação elevado. No entanto, refere-se que as espécies lagartixa-de-dedos-

dentados (Acanthodactylus erythrurus) e lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) se 

encontram “Quase ameaçadas” (Cabral et al., 2006)”. 

Refere que “para a área de estudo foram inventariadas 122 espécies de aves (Quadro 6.35). De entre o 

elenco avifaunistíco contam-se 40 espécies cuja ocorrência é muito provável, 30 espécies cuja ocorrência 

é provável e 9 pouco prováveis de ocorrer na área de estudo” (pp 290). “Da totalidade das espécies de 

avifauna inventariadas, 11 apresentam estatuto de ameaça elevado: o abutre-preto (Aegypius monachus) 

e o milhafre-real (Milvus milvus), que se encontram “Criticamente em perigo; o tartaranhão-caçador 
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(Circus pygargus), que se encontra “Em perigo”; o falcão-abelheiro (Pernis apivorous), o noitobó-cinzento 

(Caprimulgus europaeus), a cegonha-preta (Ciconia nigra), a ógea (Falco subbuteo), o falcão-peregrino 

(Falco peregrinus), o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), o maçarico-das rochas (Actitis hypoleucus) e a 

felosa-das-figueiras (Sylvia borin), com estatuto de conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006)”. 

Refere que “de acordo com a informação disponível no sítio do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNB, 2009), a área de estudo não se sobrepõe a qualquer área sensível, crítica e/ou muito crítica 

para aves (rapina, aquáticas ou outras)”. 

Refere que “com base na bibliografia consultada foi possível inventariar 25 espécies de mamíferos com 

alguma probabilidade de ocorrência” “sendo que 8 delas são muito prováveis, 10 são prováveis e 3 são 

pouco prováveis de ocorrer na área de estudo” (pp 295), que “da totalidade das espécies de mamíferos 

inventariadas, apenas o rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) apresenta estatuto de conservação 

“Vulnerável”. Salienta-se ocorrência da espécie Coelho-europeu (Orytolagus cuniculus) que se encontra 

“Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006)” (pp 296) e que “de acordo com a informação fornecida pelo ICNF, 

a 29 de janeiro de 2020, não são conhecidos abrigos de quirópteros na área de estudo (ICNB, 2010), nem 

na sua envolvente alargada (buffer 10 km)”. 

Refere que “no âmbito da caracterização da situação de referência da área das interligações aéreas para 

linhas elétricas foi feita uma abordagem à fauna semelhante á apresentada para a área de estudo da 

Central Solar Fotovoltaica”. 

Relativamente à “evolução do estado do ambiente sem o Projeto” refere que dada a “moderada 

rentabilidade das propriedades que compõem a Área de Estudo perante as elevadas potencialidades que 

apresenta a instalação destas unidades intensivas, em resultado do aumento de disponibilidade de água 

na região, faz prever que na Área de Estudo na ausência do Projeto em análise venha a ser reconvertida 

numa destas unidades, causando uma perda de biodiversidade”. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA avalia a relação do projeto com as “Áreas Classificadas” que integram o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei 

n.º 242/2015, de 15 de outubro, para efeitos de enquadramento do projeto e avaliação e classificação dos 

impactes previstos. 

A caraterização da situação de referência inclui a informação obtida na bibliografia mais relevante para a 

obtenção de informação relativa à distribuição dos Habitats e das espécies da flora e da fauna, incluindo 

os estatutos de proteção legal e de conservação. 

Não apresenta informação que permita avaliar a ordem de grandeza da quantidade de sobreiros a afetar 

e não preconiza a forma como prevê implementar a respetiva medida compensatória. 

Refere que recenseou a presença de “Acacia dealbata” e de “Phytolacca americana” na área de estudo e 
que “deverá ser tida em conta, evitando que as ações de construção se assumam como vetores para a sua 

dispersão”. Apesar disso, os impactes previstos para a fase de construção não incluem o risco de dispersão 

daquelas espécies exóticas, classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho. 

Os programas de monitorização propostos não incluem a monitorização da dispersão de espécies da flora 

classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho. Tendo em conta que foi 

recenseada a presença de várias espécies exóticas invasoras na área de implementação do projeto, 

considerando que prevê que na fase de construção ocorra a realização de trabalhos de desmatação, 

mobilização do solo, abertura de caminhos e porque na fase de exploração fica obrigado ao corte de 

vegetação para manutenção na servidão das linhas elétricas associadas ao funcionamento da Estação 

Solar Fotovoltaica para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3385 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Fundão – em fase de projeto de execução 

34 

redação atual, não justifica porque não considera necessário o programa para a monitorização da 

dispersão de espécies da flora exóticas. 

Na avaliação da relação do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública considerou a relação 

do projeto com o Regime Jurídico da Classificação de Arvoredo de Interesse Público (Lei n.º 53/2012, de 

5 de setembro). 

Importa salientar que a área do projeto se desenvolve nas imediações da Ribeira da Meimoa, que constitui 

uma área de continuidade definida na alínea b) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, e que permite uma continuidade física 

entre as Zonas Especiais de Conservação PTCON0004 – Malcata, PTCON0014 – Serra da Estrela e 

PTCON0028 – Serra da Gardunha. Aquela área de continuidade formada pela Ribeira da Meimoa e 

respetivas margens tem uma função muito relevante para a conetividade de populações de várias espécies 

da flora e da fauna.  

Atendendo ao tipo predominante de uso e de ocupação de solo na área prevista para instalar os elementos 

do projeto (central fotovoltaica e linhas elétricas aéreas) e aos valores referenciados para a área a afetar 

direta e indiretamente pela construção e pela exploração da Central Fotovoltaica do Fundão, considera-

se que a implementação do projeto comporta fracos riscos de causar impactes negativos significativos nos 

Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal definido no 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e no 

Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, e com estatuto de conservação definido, respetivamente, na Lista 

Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2005). 

As possibilidades que o projeto comporta para afetar negativamente os valores naturais podem ser 

reduzidas com a implementação de medidas de minimização. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.7. PAISAGEM 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

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

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

estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 
em Portugal Continental”, a Área de Estudo está inserida num dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 

Paisagem Q - “Beira Interior” e, dentro deste na Unidade de Paisagem n.º 49 - Cova da Beira. 

Transversalmente à Unidade de Paisagem atrás referida foram ainda delimitadas e definidas 3 

Subunidades de Paisagem: “Cumeadas de Cabeça Gorda e Meal Redondo”; “Encostas de Transição” e 
“Vale do Zêzere e Meimoa”. 

No que se refere às componentes do Projeto em avaliação, todas se localizam no Grande Grupo de 

Unidades de Paisagem Q - “Beira Interior”, na Unidade de Paisagem n.º 49 - Cova da Beira. 

Centrais Fotovoltaicas 

 Sector A e B – Subunidade de Paisagem “Encostas de Transição” e na Subunidade de Paisagem 
“Vale do Zêzere e Meimoa”. 
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 Sector C e D – maioritariamente na Subunidade de Paisagem “Encostas de Transição” e, muito 
parcialmente/marginalmente, na Subunidade de Paisagem “Vale do Zêzere e Meimoa”. 

 Subestação - Subunidade de Paisagem “Encostas de Transição”. 

Linhas Elétricas Aéreas 

 Interligação à Subestação do Fundão (REN), Interligação dos Setores da Central Solar (Setores A, 

B e C) e Interligação dos Setores da Central Solar (Setores D e C) – situam-se, maioritariamente, 

na Subunidade de Paisagem “Encostas de Transição” e, muito parcialmente/marginalmente, na 
Subunidade de Paisagem “Vale do Zêzere e Meimoa” 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para uma faixa de 3km e caracterizada 
com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita 
a esta análise, e de acordo com a cartografia apresentada, a Área de Estudo define-se da seguinte forma: 

Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por se inserir, predominantemente, na classe de Qualidade Visual 
“Média”, representando cerca de 60% e correspondendo a cerca de 4.926ha. Esta classe corresponde, 
entre outras, a áreas agrícolas, pastagens e matos. 

 A segunda classe dominante é a de “Elevada”, representando cerca de 32% da Área de Estudo, o 
correspondente a 2.661ha que se expressa, entre outras, nas “Culturas agrícolas permanentes”, “Sistemas 
agroflorestais”, “Florestas de sobreiros, carvalhos e castanheiros” e “Cursos de Água”. 

A classe de “Baixa” representa cerca de 8% traduzindo-se em cerca de 687ha. A esta classe estão 
associadas áreas de maior grau de artificialização da Paisagem como, entre outras, “Áreas de extração de 
inertes” e infraestruturas lineares viária. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas situam-se nas seguintes classes de Qualidade 
Visual: 

 Central Fotovoltaica – Painéis e Subestação 

o Sector A e C – maioritariamente na classe de “Média” e ainda parte significativa da classe de 
“Elevada”. 

o Subestação - “Média”. 

 Corredor da Linha Elétrica Aérea, a 30kV e a 220kV 

o Interligação à Subestação do Fundão (REN) - maioritariamente na classe de “Média”, parte na 
classe de “Baixa” e, em parte de reduzida expressão espacial, em “Elevada”; 

o Interligação dos Setores da Central Solar (Setores A e C) - maioritariamente na classe de 
“Média” e ainda parte significativa da classe de “Elevada”. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade de Absorção Visual “Média”, 
representando de 32% desta, traduzindo-se em cerca de 2.621ha. A classe de “Baixa” surge como a 
segunda mais predominante com cerca de 28% da Área de Estudo, com uma expressão territorial de 
2.347ha. A classe de “Elevada” surge em terceiro representando cerca de 26% ou o correspondente a 
2.159ha. A classe de “Muito Elevada” surge em quarto representando cerca de 14% ou o correspondente 
a 1.146ha. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual (Capacidade de Absorção “Elevada” ou “Muito Elevada”) absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo necessariamente 
inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para 
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estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os apoios apresentam. Igualmente não significa 
que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são 
áreas expostas a uma presença humana menos representativa da Área de Estudo.  

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas situam-se nas seguintes classes de Capacidade 
de Absorção Visual: 

 Central Fotovoltaica – Painéis e Subestação 

o Sector A – maioritariamente na classe de “Média” e ainda parte significativa da classe de 
“Baixa” e “Elevada”. Muito pontualmente na classe de “Muito Elevada”; 

o Sector C – maioritariamente na classe de “Média” e ainda parte significativa da classe de 
“Baixa” e parte em “Elevada”. Muito pontualmente na classe de “Muito Elevada”; 

o Subestação – “Média”. 

 Corredor da Linha Elétrica Aérea, a 30kV e a 220kV 

o Interligação à Subestação do Fundão (REN) - maioritariamente na classe de “Média”, parte na 
classe de “Baixa” e, em parte, de menor expressão espacial, em “Elevada”; 

o Interligação dos Setores da Central Solar (Setores A e C) - maioritariamente na classe de 
“Média” e ainda parte significativa da classe de “Baixa”. Pontualmente, regista-se a presença 
de pequenas áreas de “Elevada”. 

Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, maioritariamente, na classe de Sensibilidade Visual “Média”, 
representando esta cerca de 53%, correspondendo a cerca de 4.414ha. Segue-se a classe de “Elevada” 
com cerca de 1.967ha, representando cerca de 24% da Área de Estudo. A classe de “Baixa” representa 
menos de 12% do território com cerca de 979ha. A classe de “Muito Elevada” representa menos de 11% 
do território com cerca de 912ha. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas situam-se nas seguintes classes de Capacidade 
de Sensibilidade Visual: 

 Central Fotovoltaica – Painéis e Subestação 

o Sector A – maioritariamente na classe de “Média” e ainda parte significativa da classe de 
“Elevada” e, uma parte, de pequena expressão espacial em “Muito Elevada”. Muito 
pontualmente em “Baixa”; 

o Sector C – maioritariamente na classe de “Média” e ainda parte significativa da classe de 
“Elevada” e, uma parte, de muito pequena expressão espacial em “Muito Elevada”. Muito 
pontualmente em “Baixa”; 

o Subestação - “Média”. 

 Corredor da Linha Elétrica Aérea, a 30kV e a 220kV 

o Interligação à Subestação do Fundão (REN) - maioritariamente na classe de “Média”, parte na 
classe de “Elevada”. Muito pontualmente em “Baixa” e em “Elevada”; 

o Interligação dos Setores da Central Solar (Setores A e C) - maioritariamente na classe de 
“Média” e ainda parte significativa da classe de “Elevada” e de “Muito Elevada”. Muito 
pontualmente em “Baixa”. 
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5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a 
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no 
território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera 
intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas componentes que, por si só, se destaque, ou pode, em 
simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre 
que as mesmas se revistam de um impacte visual, com consequência no aumento do nível de 
artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. Os Impactes na Paisagem 
identificados são os seguintes: 

Na Fase de Construção, os impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do 
uso/ocupação do solo e, consequentemente, da matriz/padrão cultural e, eventualmente, da estrutura 
fundiária, e da morfologia natural do relevo. São impactes associados às áreas de implantação direta dos 
estaleiros, áreas de armazenagem, acessos internos, sectores dos painéis fotovoltaicos, Subestação, 
Postos de Comando, Postos de Seccionamento, Postos de Controlo, Postos de Transformação, rede 
interna subterrânea de cabos, faixa legal efetiva de proteção das linhas elétricas aéreas de 30kV e de muito 
alta tensão, a 220kV, que se refletem numa alteração/transformação física, irreversível ou não, do 
existente. Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual impacte, fundamentalmente, sobre a 
morfologia do relevo e sobre a vegetação. 

Nesta tipologia de impactes consideram-se incluídos: 

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (áreas de trabalho associadas à implantação dos 
apoios; áreas úteis de implantação dos apoios e faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas) a 
permanente (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; 
valas de cabos e subestação), reversível (áreas de trabalho associadas à implantação dos apoios) a 
parcialmente reversível (faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas e áreas úteis de implantação 
dos apoios) a irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos e 
subestação), reduzida (estaleiros; áreas de armazenamento; acessos temporários e permanentes; valas 
de cabos; subestação, faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas e área útil de implantação dos 
apoios) a média magnitude (o conjunto de estaleiros; áreas de armazenamento; acessos temporários e 
permanentes; valas de cabos; subestação, faixa de proteção legal das linhas elétricas aéreas e área útil de 
implantação dos apoios) a elevada magnitude (Sector C) e pouco significativo (estaleiros; áreas de 
armazenamento; acessos temporários e permanentes; áreas de implantação de painéis do Sector A – 
parte a norte da N346; valas de cabos; subestação; áreas de trabalho de implantação dos apoios; área útil 
de implantação dos apoios e faixa de proteção/servidão legal da linha elétrica) a Significativo (Sector C, 
por si só, assim como o conjunto das restantes áreas intervencionadas). 

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; áreas de trabalho 
associadas à implantação dos apoios; acessos temporários ou a desativar; algumas áreas de trabalho de 
implantação dos apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a permanente (acessos 
permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; algumas áreas de trabalho de 
implantação dos apoios; área de implantação dos apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), 
parcialmente reversível (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos temporários ou a desativar; áreas 
de trabalho associadas à implantação dos apoios; algumas áreas de trabalho de implantação dos apoios e 
faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação 
de painéis; valas de cabos; subestação e área útil de implantação dos apoios), reduzida (estaleiros; áreas 
de armazenamento; acessos temporários e permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; 
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subestação e área útil de implantação dos apoios) a média (área de implantação de painéis dos sectores 
do Cercal e do Borreiro faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) magnitude e pouco significativo 
(estaleiros; áreas de armazenamento; acessos temporários e permanentes; áreas de implantação de 
painéis; valas de cabos; subestação; áreas de trabalho de implantação dos apoios e área útil de 
implantação dos apoios) a Significativo (Sector C – abate de 128 Sobreiros e afetação de áreas em 
regeneração natural). 

 Alteração da Morfologia Natural - Incide em todas as áreas de intervenção: estaleiros; áreas de 

armazenagem de materiais; áreas dos novos acessos internos à central e aos apoios das linhas; 

sectores dos painéis fotovoltaicos; plataforma da subestação e dos postos – comando, de 

seccionamento, de controlo, de transformação, rede interna subterrânea de cabos ou valas de 

cabos e áreas de implantações dos apoios das linhas. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (sobretudo nas situação de terrenos mais planos em 
relação ao estaleiro, às áreas de armazenamento, às áreas de trabalho associadas à implantação dos 
apoios, às áreas de implantação de painéis, às áreas de implantação dos apoios, a acessos temporários 
e/ou definitivos; a áreas de trabalho de implantação dos apoios e áreas úteis de implantação dos apoios) 
a permanente (nas situações de terreno de declive mais acentuado em relação ao estaleiro, às áreas de 
armazenamento, às áreas de implantação de painéis, às áreas de trabalho associadas à implantação dos 
apoios, às áreas de implantação dos apoios, a acessos temporários e/ou definitivos, a áreas de trabalho 
de implantação dos apoios, a áreas úteis de implantação dos apoios e às plataformas da subestação e dos 
postos – comando, de seccionamento, de controlo e de transformação), reversível (sobretudo nas 
situação de terrenos mais planos em relação ao estaleiro, às áreas de armazenamento, às áreas de 
trabalho associadas à implantação dos apoios, às áreas de implantação dos apoios, a acessos temporários 
e/ou definitivos; a áreas de trabalho de implantação dos apoios e áreas úteis de implantação dos apoios) 
a irreversível (nas situações de terreno de declive mais acentuado em relação ao estaleiro, às áreas de 
armazenamento, às áreas de implantação de painéis, às áreas de trabalho associadas à implantação dos 
apoios, às áreas de implantação dos apoios, a acessos temporários e/ou definitivos; a áreas de trabalho 
de implantação dos apoios, áreas úteis de implantação dos apoios e das plataformas da subestação e dos 
postos – comando, de seccionamento, de controlo e de transformação), reduzida magnitude e pouco 
significativo a Significativo (no conjunto das intervenções). 

Os impactes de natureza visual resultam do desenvolvimento de diversas ações de construção 
propriamente ditas, que vão decorrendo durante a Fase de Construção e que terão lugar, de forma 
dispersa, pelas áreas de intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se 
temporalmente e espacialmente. No seu conjunto, expressam num impacte visual, que, habitualmente, 
se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se, sobretudo, a formação de 
poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, 
localmente, e a montagem das infraestruturas associadas ao Projeto. No seu conjunto contribuem 
também temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

No que se refere a impactes visuais durante a Fase de Construção destacam-se: 

Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo, se 
os trabalhos decorrem em tempo seco e ventoso. A formação destas poeiras será, sobretudo, decorrente, 
da compactação e, consequente, pulverização do solo vivo devido a inúmeras e repetidas passagens de 
máquinas e veículos sobre os mesmos locais. Se se realizarem várias frentes de obra, a par de uma não 
gestão cuidada da circulação, repetida, de veículos e do estado das vias e, sobretudo, se, 
cumulativamente, decorrerem em tempo seco e ventoso (ventos dominantes são os do quadrante oeste, 
seguindo-se o quadrante noroeste. Os quadrantes norte e sul são os que apresentam menor frequência 
de ventos), a magnitude da sua propagação será tanto maior quanto mais seco se apresentar o tempo e, 
cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis, agravado por ser uma extensa área de intervenção, 
por se apresentar sem vegetação, após a desmatação e desflorestação, e por haver zonas mais cimeiras 
mais expostas aos ventos dominantes. Um aumento significativo, ou muito significativo, dos níveis de 
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poeiras traduzir-se-á num impacte significativo, em termos visuais, sobretudo, no local de obra, e com 
consequências no bem-estar dos trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra e na Fase 
de Construção ou nas proximidades das vias rodoviárias, povoações e em áreas de Qualidade Visual 
“Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco 
significativo a significativo (Sector A - sobre Observadores Temporários na qualidade de utentes da 
A23/IP2 e N346 - Estrada panorâmica. Sector C – sobre utentes da Estrada de Pêro Viseu. Sector A e C 
sobre os trabalhadores em obra. Sector A e C sobre Áreas de Qualidade Visual na envolvente das quais se 
destacam áreas de vinha, galerias ripícolas – ribeiro do Brejo e ribeira da Meimoa - e áreas de montado). 

Construção das Estruturas e Infraestruturas: o impacte resulta, sobretudo, da presença em obra de um 
conjunto de elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: circulação de veículos 
e de outra maquinaria pesada envolvidas quer no transporte de equipamento e materiais quer ainda a 
montagem/instalação/implementação das diferentes estruturas – painéis solares, postos e equipamentos 
da subestação - e infraestruturas – valas de cabos, linhas elétricas e respetivos apoios. No seu conjunto, 
não só contribuem, temporariamente, para a perda de qualidade cénica das áreas em causa e da sua 
envolvente mais próxima, como se refletem também, e sobretudo, enquanto impactes visuais negativos, 
quer sobre Observadores Permanentes quer sobre Observadores Temporários e sobre Áreas de Qualidade 
Visual “Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco 
significativo a Significativo (Sector A, lado poente, sobre Observadores Permanentes: habitações 
existentes ao longo da Estrada da Quinta da Pola. Sector A e C sobre os trabalhadores em obra. Sector A 
sobre Observadores Temporários utentes da A23/IP2 e da N346 - Estrada panorâmica. Linha a 30kV sobre 
a N346. Sector C e linha a 220kV – sobre utentes da Estrada de Pêro Viseu.  Sector A e C e linhas a 30kV e 
a 220kV, sobre Áreas de Qualidade Visual Elevada” – vinhas, galerias ripícolas – ribeiro do Brejo e ribeira 
da Meimoa -, montado e áreas agrícolas). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado 
final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultante da 
destruição de valores visuais naturais associados às diferentes áreas objeto de intervenção. Estão em 
causa valores visuais naturais, sobretudo, vegetação. No presente caso, regista-se essa afetação, 
sobretudo, ao nível do Sector C. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma 
permanente e irreversível, de uma área que traduz níveis de Qualidade Visual “Elevada”. Importa referir 
que, apesar de ter ocorrido na referida área um incêndio, persistem ainda exemplares arbóreos e, de 
maior relevância, estar a verificar-se uma forte regeneração natural de carvalhos. 

Perda de Valores Visuais Naturais - Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média 
magnitude e Significativo. 

 

No que à fase de exploração diz respeito, os impactes visuais das Componentes do Projeto decorrem, 
fundamentalmente, do carácter visual intrusivo e permanente das alterações introduzidas na Fase de 
Construção, que, em parte ou no seu todo, possam ter. Os impactes serão tanto mais significativos quanto 
mais as alterações, introduzidas na referida fase, forem disruptivas e mais expostas visualmente estiverem 
as áreas onde essas ocorrem e, sobretudo, naquelas em que se situam as componentes do Projeto 
finalizadas. 

Da análise das baciais visuais de cada um dos sectores da Central, A e C, e desta no seu todo, assim como 
da das linhas, verifica-se que, os impactes visuais negativos se projetam sobre uma parte muito 
significativa do território definido pela Área de Estudo. Acresce referir que, na sua generalidade, as 
componentes do Projeto apresentam áreas comuns, ou seja, áreas a partir das quais as diversas 
componentes são visíveis em simultâneo/cumulativamente. Também se regista, naturalmente, áreas de 
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onde apenas cada uma das componentes é visível, ou seja, cada uma delas determina também impactes 
visuais isoladamente. 

O Sector A determina maior afetação visual potencial sobre a parte poente e sul da Área de Estudo, 
projetando-se sobre um número elevado de “quintas” que ocorrem isoladas e de forma muito dispersa 
pela referida área. Contudo, o impacte visual potencial é muito mais consistente na envolvente do Sector 
A até cerca de 1km, após o qual a bacia visual surge fragmentada e, consequentemente, a área de 
implantação de painéis passa a ser percecionada de forma fragmentada e descontinuada por um 
observador que percorra o território de forma contínua. 

No caso do Sector C a bacia visual afeta a parte mais central e norte/nordeste da Área de Estudo, neste 
caso, de forma mais consistente, e a parte SO, de forma mais fragmentada, que é a parte onde se localizam 
as “quintas” acima referidas, dispersas de forma muito isolada. Neste caso, destaca-se também que, parte 
deste sector compromete a integridade visual e paisagística da “Ponte Romana”, sobre a ribeira da 
Meimoa e sobre a qual se desenvolve a Estrada de Pêro Viseu. 

No caso da bacia visual da Subestação, apesar de ter expressão sobre parte do território, o impacte, dadas 
as suas características visuais e dimensões, não determina um impacte que se possa considerar como 
significativo. Acresce referir que a mesma ficará rodeada por painéis pelo que a sua perceção visual, 
enquanto componente isolada/individual, ficará esbatida, ou parcialmente “camuflada”. 

No caso das linhas elétricas aéreas, a 220kV e a 30kV, ambas têm uma expressão, ou projeção, espacial 
semelhante à bacia visual do Sector C, sendo o impacte mais significativo na sua envolvente, onde a 
visibilidade sobre as mesmas se realiza de forma mais contínua. 

Se, de acordo com as bacias visuais, se pode considerar que o impacte visual da generalidade das 
componentes do Projeto é apreendido visualmente de forma fragmentada, ou descontínua, numa parte 
significativa do território, no presente caso, e sobretudo, no que se refere ao “manto” de painéis, a 
visibilidade sobre sua superfície integral será muito mais efetiva/plena a partir das encostas e cumeadas 
serranas existentes na parte Norte – Cimo da Aldeia, Tapada da Serra, Cabeça do Frade e Rebentão. 

No que se refere à afetação da integridade visual da “Paisagem Protegida da Serra da Gardunha” regista-
se que a mesma será, potencialmente, afetada pela projeção do impacte negativo gerados pelas diversas 
componentes do Projeto. A área afetada é semelhante para todas as componentes relevantes. Contudo, 
a expressão visual, ou as características visuais, de cada uma das componentes determina maior ou menor 
perceção visual das mesmas e, consequentemente, o impacte visual negativo tem maior ou menor 
significado. No presente caso, considera-se que é o “manto” de painéis, quer do Sector A quer do Sector 
C, como as componentes que irão determinar maior impacte visual sobre a “Paisagem Protegida da Serra 
da Gardunha”, dado que a sua parte norte, intercetada pela Área de Estudo da Paisagem, se situa a cotas 
mais elevadas pelo que potencia a existência de muitos pontos de visualização sobre os referidos sectores 
e de forma mais plena sobre a totalidade de cada um destes. Contudo, dadas as menores distâncias (ou 
as mais desfavoráveis) a cada sector – ao Sector A, cerca de 4km km e ao Sector C, cerca de 2,6km - 
considera-se que o impacte não tenderá para muito significativo. 

As situações geográficas ou locais a partir dos quais os impactes visuais negativos “irradiam” são 
relativamente idênticas às da Fase de Construção. Contudo, nesta fase, são, sobretudo, as componentes 
do Projeto, na sua composição final, que relevam para a avaliação, dado que estas assumem um carácter 
permanente que se considera irreversível, embora também a perda de valores visuais naturais – vegetação 
- seja de grande importância em termos de redução de qualidade visual ou cénica da Paisagem. 

Central Fotovoltaica - Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, baixa a média 
magnitude e pouco significativo a Significativo a Muito Significativo: 

 Significativo: 

o  Sector A - sobre “Observadores Temporários”, utentes da A23/IP2 e da N346. 

o Sector C – sobre “Observadores Temporários”, utentes da Estrada de Pêro Viseu.   
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o Sector A e C - sobre “Áreas de Qualidade Visual Elevada” – vinhas, galerias ripícolas – ribeiro 
do Brejo e ribeira da Meimoa -, montado e áreas agrícolas e sistema de vistas proporcionado 
pelas encostas e cumeadas da serra a norte afetado pela visibilidade integral dos Sectores A 
e C). 

 Muito Significativo: 

o Sector A, lado poente, sobre “Observadores Permanentes”: habitações existentes ao longo da 
Estrada da Quinta da Pola, a menos de 100m, e habitações a norte, a cerca de 100m, e 
habitação de turismo – “Casa Batucela” a cerca de 150m. 

o Sector A - sobre “Observadores Temporários”, utentes da A23/IP2 - no troço de desaceleração 
que antecede a entrada na Área de Serviço do Fundão - e da N346 - Estrada panorâmica, de 
largos horizontes, sobretudo, para o lado de implantação de painéis. 

o Sector C - sobre “Áreas de Qualidade Visual Elevada” – galeria ripícola e ribeira da Meimoa. 

A fase de desativação corresponderá, fundamentalmente, à desmontagem dos diferentes equipamentos 
e remoção de pavimentos existentes e infraestruturas enterradas, a par da aberturas e fecho de valas, 
assim como ao transporte para depósito e reciclagem/transformação de todos materiais alóctones 
utilizados na Fase de Construção.  Associado a todas estas operações estará a circulação de veículos, 
máquinas pesadas e gruas. Os impactes serão semelhantes aos que terão lugar da montagem do 
equipamento aquando da Fase de Construção. No que se refere ao nível de perturbação considera-se que 
pode revelar maior impacte devido à menor exigência, ou cuidado, no desenvolvimento dos trabalhos, 
necessários realizar nesta fase, uma vez que o desmantelamento não exige igual rigor no cuidado com o 
equipamento. O rigor exigido nesta fase coloca-se, sobretudo, nas questões de segurança dos 
trabalhadores. Contudo, ao nível de impactes visuais, à data da Fase de Desativação, estarão constituídas 
as cortinas arbóreas e toda a estrutura verde, pelo que, a projeção de impactes, para o exterior da área 
intervencionada, será menor.  

No que se refere à reposição da morfologia original do terreno não se revela expectável que a mesma 
possa ser reposta, a um nível geral, mas, sobretudo, ao nível da plataforma da subestação e de alguns 
acessos. Contudo, nalguns casos, verifica-se ser possível proceder a uma renaturalização da morfologia à 
custa da introdução de uma modelação ou micromodelação mais orgânica e irregular, mas não a reposição 
da original. 

A remoção/extração dos fatores intrusivos das diversas componentes do Projeto da Paisagem, após estas 
operações, considera-se como um impacte positivo significativo a muito significativo, de acordo com as 
situações acima identificadas, em particular, para a Fase de Exploração, potenciando a sua recuperação 
paisagística e o incremento do valor cénico da Paisagem.  

A recuperação ambiental poderá ainda passar por uma intervenção que acelere o processo de 
recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de espécies arbustivas e arbóreas 
autóctones, na eventualidade de os proprietários não iniciarem de imediato as explorações, agrícolas, 
florestais ou de pastagem atualmente existentes.. 

 

Impactes Cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na Área de Estudo de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 
outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade 
visual/cénica da Paisagem. 

No que se refere aos projetos de diferente tipologia destacam-se, entre outros de menor expressão as 
áreas comerciais, áreas industriais, áreas em construção, pedreiras, o aterro da “Resistrela”, a par das 
infraestruturas lineares – eixos rodoviários da A23/IP2 e do canal do Aproveitamento Hidroagrícola da 
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Cova da Beira. São perturbações fortemente artificiais, ou intrusões visuais, que se localizam, 
maioritariamente, na metade poente da Área de Estudo. 

No que se refere ao Projeto em avaliação o mesmo concorre com 2 tipologias: centrais fotovoltaicas, 
subestação e linha elétrica aérea, no presente caso, de 30kV e de muito alta tensão, a 220kV. 

No que se refere às centrais fotovoltaicas de acordo com a Carta de Impactes Cumulativos, elaborada no 
âmbito do fator ambiental Paisagem, não foi assinalado qualquer projeto existente ou futuro. No que se 
refere à Subestação não se considera que represente um impacte cumulativo significativo com as 
existentes, em particular, com a Subestação do Fundão da REN, dada a sua muito menor expressão 
espacial e visual, não significando tal, que a mesma não representará um contributo para reforçar a 
artificialização do território, neste caso, ao nível do uso/ocupação do solo a par da intrusão visual que a 
mesma traduz. 

No que se refere às linhas elétricas aéreas, a 30kV e a 220kV, as mesmas, traduzem um impacte cumulativo 
que se considera não tender para Significativo. A linha a 30kv é a que apresenta maior extensão e 
desenvolve-se, sensivelmente, de forma paralela, relativamente, próximo da linha existente a 220kV, que 
atravessa toda a Área de Estudo, segundo um alinhamento NO-SE, e que se situa, sensivelmente, a cerca 
de 1km a 1,5km. No caso da linha a 220kV a sua extensão é diminuta, mas pela maior expressão visual dos 
apoios a mesma determina impactes visuais cumulativos mais relevantes com as linhas existentes de Alta 
e de Muito Alta Tensão, a 200kV e 400kV, de igual que amarrarão à Subestação do Fundão, que se situam, 
na parte nascente da Área de Estudo e se constituem como os projetos mais importantes da afetação 
visual da referida parte. 

Os diversos projetos acima referidos, são assim responsáveis por uma afetação da Paisagem traduzindo-
se em várias áreas artificializadas que se caracterizam pela excessiva área de ocupação dos solos, pela sua 
dispersão, pela sua elevada falta de qualidade arquitetónica, maioritariamente, pavilhões industriais, e 
pela ausência, muito frequente, de medidas de integração paisagística. No caso das linhas elétricas aéreas 
e, sobretudo, dos apoios, as mesmas são responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo 
de visão pela sequência de apoios e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem, assim como 
determinam uma alteração de escala e de referências visuais. Dada a altura, ou expressão vertical, dos 
apoios, as linhas são das tipologias de projeto que determinam maior alcance dos impactes visais que lhe 
estão associados. 

No que se refere em concreto ao impacte cumulativo do Projeto, sendo que não se regista a presença de 
outros de igual tipologia do da Central Fotovoltaica, com exceção das linhas, não se considera que o 
mesmo represente um impacte desta natureza. No entanto, o Projeto constitui um impacte significativo 
a muito significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem, agravado, pela fraca 
existência de um coberto vegetal de natureza arbórea que permita reduzir, ou quase eliminar, no imediato 
a projeção dos impactes visuais negativos para fora da área direta/física de implantação dos painéis.  

Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para o próprio Projeto, dada 
a sua expressão. No conjunto, os diversos projetos existentes representam um impacte visual negativo 
sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do 
território. Os mesmos são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter 
da Paisagem. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
contidas no final deste parecer. 
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5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com o EIA a caracterização da situação de referência do Património Cultural foi efetuada tendo 

em vista a identificação de condicionantes à execução do Projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico. 

No que se refere às áreas de incidência direta e indireta do projeto o EIA considera que a «avaliação de 

impactes sobre o património arqueológico baseia-se, sempre que os vestígios permitem a sua 

determinação, na mancha de dispersão de materiais de superfície, que pode não ser exatamente 

correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados no subsolo», pelo que «para minimizar 

a margem de erro da ponderação de impactes, a metodologia empregue baseia-se no critério de distância 

em relação às infraestruturas e considera que: 

Ocorre afetação direta associada a: 

 Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de largura 

para cada lado do eixo da infraestrutura; e 

 Infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 metros em torno do limite 

da infraestrutura. 

A potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma distância 

de 50 metros da frente de obra. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental e bibliográfica na área de estudo que 

incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, pesquisa em bibliografia 

especializada e análise toponímica e fisiográfica da cartografia, seguida da prospeção arqueológica 

sistemática da área de implantação do projeto da Central Solar Fotovoltaica (setores A, B, C e C) e da área 

de implantação das linhas elétricas que incluiu as interligações entre os setores (A, B, C e D,C) e a 

interligação à subestação do Fundão. 

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região atualmente 

ocupada pelo concelho do Fundão, o qual revela que a área de enquadramento histórico é ocupada desde 

tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História recente até aos nossos dias, patente em 

«testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o valor patrimonial» da área 

de estudo. 

Os vestígios mais antigos remontam à Pré-história recente, atestados nas «ocupações de sítios como a 

Quinta do Castanheirão e Chãos da Barroca, ou os vestígios diversos de Ponte de Meimoa, datados entre 

o Neolítico e o Calcolítico».  

O EIA destaca a abundância e representatividade dos vestígios de ocupação romana documentados no 

concelho, alguns dos quais localizados nas freguesias abrangidas pelo estudo, na envolvente imediata e 

na área de projeto. Trata-se de vestígios notáveis, «desde as imponentes [uillae], como Quinta da Caneca 

I ou Villa da Botecela, a casais rústicos e abrigos, escoriais e outros vestígios mais incaracterísticos, 

dispersos pelo território ou compondo conjuntos de núcleos de vestígios do povoamento. 

A epigrafia romana encontra-se atestada no território através de diversas inscrições, como as do 

designado [uicus] de Capinha ou as registadas na Ponte de Meimoa, Sítio da Bica e Laje do Adufe. A 

dispersão linear dos vestígios de época romana, entre Vale Formoso e Covilhã, leva Jorge Alarcão a 

considerar um possível traçado de via, que desceria de Valhelhas, com passagem pela Covilhã, Ferro, 

Peroviseu, Castelo Novo e Alcains, em direção a Castelo Branco (Alarcão, 1988a, p. 102; Alarcão, 1993, p. 

38). 

A Ponte de Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu (IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto 
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n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 19-02-2002) consiste numa das obras viárias mais imponentes da 

região. Trata-se de uma ponte de três arcos, em estado de conservação razoável, embora apresente já 

alguns sinais de desgaste, em função da contínua passagem de veículos motorizados. 

Em São Pedro (Covilhã) encontra-se documentado um troço de via (Imóvel de Interesse Público, Decreto 

n.º 26-A/92, DR, 1.ª Série-B, n.º 126, de 01-06-1992) com cerca de 50 m de extensão. Registam-se ainda 

troços de via em Lameira do Forno e São Marcos. 

Outras construções particularmente imponentes que marcam a arquitetura romana na região são as 

barragens, registando-se os exemplares de Presa e de Santo Amaro». 

Já de «época medieval regista-se a sepultura escavada na rocha da Quinta da Botecela». 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação 

referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico do concelho da área de estudo. 

Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado revelaram a presença de 13 

ocorrências patrimoniais – OP – (Quadros 6.76 e 6.77 – RS), 5 das quais de cariz arqueológico (OP 1, 2, 3, 

6 e 9), sendo que a OP 9 – Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu – de valor cultural Elevado, 

se encontra classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP). 

Foi efetuado o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e 

etnográfico em fichas descritivas e nos Quadros 6.76 e 6.77 do RT do EIA, encontrando-se o inventário 

«materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico» (idem, p. 417 e 

Desenho 21 – Folha 1 e 2). 

Das ocorrências de cariz arqueológico inventariadas são de salientar, pela sua relevância patrimonial (três 

classificadas com Valor Patrimonial Médio e uma com Valor Elevado): 

 OP 1 – Villa da Botecela / Villa / Romano, confronta com o setor A; 

 OP 2 – Quinta da Botecela – Vestígios de Superfície / Romano (localizada AI); 

 OP 3 – Brejo Casal Rústico / Romano (localizada na AI); 

 OP 6 – Fonte da Telha – Casal Rústico / Romano, localizado na área de incidência direta do projeto 

da CSF; 

 OP 9 – Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu – Ponte / Romano, classificada IIP. 

Embora periférica em relação «às unidades de projeto» a Zona Geral de proteção (ZP) é abrangida 

pela área de projeto. 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática da área de incidência do projeto da CSF 

da LMT e da LMAT, a qual foi condicionada nos setores A, C e D pelas condições de visibilidade do terreno, 

caracterizadas com visibilidade Condicionada e Condicionada/Nula (vide Desenho 21 – Folha 2 e 2). 

No que concerne à visibilidade do terreno nos corredores das linhas aéreas as áreas dos corredores da 

interligação dos setores A, B e C coincidem com esses setores, tendo a respetiva caracterização sido 

realizada juntamente com a área da CSF. Também a interligação entre os setores D e C se localiza em área 

de visibilidade Condicionada. Já a área do corredor de interligação entre o Setor A e o C correspondente 

a terrenos agrícolas predominam «boas condições de visibilidade do solo». 

De acordo com o EIA os trabalhos de campo efetuados não levaram à identificação de sítios arqueológicos 

inéditos tendo, no entanto, sido possível «corroborar a presença de vestígios associados a sítios 

arqueológicos previamente documentados na bibliografia, com destaque para a Villa de Botecela, com 

elevada concentração de fragmentos de cerâmica e possíveis alinhamentos pétreos. As condições de 

visibilidade do solo mais adversas não permitiram corroborar as descrições de sítios como Brejo ou Fonte 

da Telha». 
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Salienta a presença de um imóvel classificado – Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu (IIP – 

Imóvel de Interesse Público) – localizada junto ao limite nordeste do setor C. 

Dá ainda nota da presença, na área de estudo, de «alguns imóveis integrados na categoria de património 

edificado, cujo valor intrínseco não é significativo, mas que se enquadram no conjunto das estruturas de 

habitação, estruturas molinológicas ou de apoio à atividade agrícola típicas da região. 

Em síntese, a análise incide sobre um território no qual se assinala sensibilidade, devido a diversos 

testemunhos de ocupação antrópica arcaica». 

Atendendo à localização de painéis solares em área coincidente com a OP 6 – Fonte da Telha, pondo em 

causa a conservação in situ daqueles vestígios arqueológicos, no âmbito da verificação da conformidade 

do EIA, foi solicitada a revisão do layout do projeto, através do afastamento das unidades de projeto 

daquele local. 

Já relativamente à OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu – classificada IIP, foi igualmente solicitada: 

 Revisão do layout na área próxima do monumento e respetiva Zona de Proteção (ZP), tendo em 

vista a proteção do enquadramento paisagístico e das perspetivas de contemplação do bem 

classificado. 

 Apresentação de simulação visual desta componente do projeto (revista) sobre o elemento 

patrimonial (a partir do ponto de localização da ponte e sobre vistas obtidas de pontos 

estratégicos com o pior cenário e com a situação real do uso do solo atual) e proceder à análise 

crítica dos impactes visuais do projeto sobre o imóvel classificado. 

Na sequência do pedido de elementos adicionais, a pedido do proponente, foi realizada reunião para 

esclarecimento das questões relacionadas com o fator Património Cultural. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator Património uma vez que tem inerente um 

conjunto de intervenções e obras «potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, 

definitivos e irreversíveis», nomeadamente relacionadas com o funcionamento do estaleiro, operações 

de preparação do terreno e construção do projeto (desmatação, remoção do coberto vegetal, 

revolvimento e movimentação de terras e intrusões no subsolo associadas à implantação das distintas 

componentes do Projeto), depósitos temporários e circulação de maquinaria e de veículos pesados afetos 

à obra. 

A construção da LMAT e das LMT aéreas induzirão idênticos impactes relacionados com a abertura de 

caboucos e construção dos maciços de betão e montagem dos apoios das linhas. 

A implementação do Projeto implicará ainda, na fase de exploração, impactes visuais sobre algumas 

ocorrências patrimoniais existentes na área de incidência (AI) do Projeto e na envolvente imediata. 

O EIA apresenta no Quadro 8.98 do Relatório Síntese a Avaliação de impactes sobre o Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico registado na área de estudo da Central Fotovoltaica, 

apresentando a relação dos elementos patrimoniais com as unidades de projeto, incluindo dos apoios das 

linhas elétricas de interligação e dos acessos e respetivas distâncias aos mesmos. No Quadro 8.102 

apresenta a Avaliação de impactes sobre o Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

registado nas interligações aéreas das linhas (LMT e LMAT). 

OP 1 – Villa da Botecela / Villa / Romano – O EIA refere que na fase de Estudo de Grandes Condicionantes, 

«após verificação do vasto potencial arqueológico inerente ao local, este foi excluído da área de incidência 

do projeto (setor A), localizando-se as infraestruturas do sistema de produção fotovoltaico mais próximas 

a 81 metros». 
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OP 6 – Fonte da Telha (CNS: 33817) – Casal Rústico / Romano – O Aditamento ao EIA refere que, pese 

embora «todas as condicionantes existentes atualmente, designadamente a densidade do coberto 

vegetal, que impedem a identificação de vestígios e a tão importante delimitação de uma eventual 

mancha de concentração/dispersão de materiais de superfície, foi tomado como ponto de referência a 

localização registada nas fontes documentais e definido em torno desta um perímetro de 

aproximadamente 1300 m2 desprovidos de infraestruturas ou ações de projeto». Com a alteração 

do layout no setor C este o limite deste perímetro encontra-se a 16 metros dos módulos fotovoltaicos. 

No que se refere aos «locais potencialmente sensíveis» o EIA salienta a OP 6 – Fonte da Telha – «como o 

sítio para o qual se preveem maiores riscos de afetação, decorrentes da proximidade de módulos de 

produção fotovoltaica do setor C. Este sítio não foi possível de delimitar em prospeção, devido à densidade 

da vegetação herbácea que cobre o solo do carvalhal, pelo que se desconhecem os efetivos impactes. As 

distâncias são aferidas em relação ao ponto de referência facultado pela bibliografia, mas a mesma fonte 

refere que o material encontrar-se-á disperso por uma área com cerca de 900m2, pelo que se considera a 

forte probabilidade de ocorrência de impactes negativos, diretos e significativos, se comprovada a 

preservação de contextos no subsolo». 

OP 9 - Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu (classificada IIP - Imóvel de Interesse Público) – 

Está situada junto ao limite nordeste do setor C do Projeto. A área de projeto sobrepõe-se numa pequena 

área à Zona Geral de Proteção (ZP) monumento. 

A revisão do layout do projeto nesta área, apresentada no Aditamento ao EIA, afastou a vedação (a 43 m 

da Ponte) e os módulos do sistema de produção fotovoltaica cujo limite se encontra a 59 metros do imóvel 

classificado, motivo pelo qual o EIA considera que não se verifica a afetação da ZP do monumento. 

 

Figura 10. Revisão do Layout – Pormenor da delimitação do imóvel classificado e respetiva ZP 
(Fonte: EIA) 

Salienta que, embora não seja expectável a afetação direta ou indireta do imóvel, existe contudo 
«afetação do enquadramento cénico, da paisagem que o envolve». Trata-se da «afetação da encosta a 
sudoeste, com uma considerável densidade de mesas de produção energética, sobranceira à margem da 
ribeira de Meimoa. Considera que o impacte visual resultante da implementação do Projeto sobre este 
imóvel classificado é significativo», certo, permanente e de difícil mitigação. 

Dá nota que «os painéis fotovoltaicos são infraestruturas evidentes na paisagem, como resultado da sua 
dimensão e cromatismo. A significativa amplitude visual a partir do local de implantação da ponte 
alcançará algumas zonas de encosta que sobressaem da vegetação existente na envolvente da ponte, 
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onde várias centenas destas unidades, que cobrirão esta área, incidente sobre altimétricas elevadas». 

A simulação visual sobre o projeto, apresentada no Aditamento, incluiu dois ensaios: 

 O primeiro ensaio – A partir de «um observador sobre a Ponte Romana de Pêro Viseu (vd. Desenho 

25, do Volume 2- Peças Desenhadas) com o pior cenário ensaiado, que corresponde ao total 

despovoamento da vegetação existente, um cenário com implicações incomensuravelmente 

graves, em termos paisagísticos (…)»; 

 O segundo ensaio – A partir de um observador sobre a Ponte Romana de Pêro Viseu (vd. Desenho 

25, do Volume 2- Peças Desenhadas), com usos do solo atuais, cenário mais realista e que vai ao 

encontro da fotografia 8.12, que se ilustra mais abaixo». 

 

Figura 11. Simulação visual sobre o pior cenário a partir da Ponte Romana de Pêro Viseu (Fonte: 
EIA). 

 

 

Fotografia 1. Visibilidade a partir da Ponte Romana com a ocupação do solo atual (Fonte: EIA) 

 

Não conseguindo minimizar na totalidade os impactes visuais, da reunião realizada, ficou o entendimento 
de procurar fazer uma redistribuição dos painéis recorrendo a medidas de enquadramento paisagístico. 
Ficou ainda o entendimento de procurar compensar estes impactes através de medidas de salvaguarda 
de conservação, restauro e valorização/fruição da Ponte Romana de Pêro Viseu. 

Face à elevada relevância patrimonial do monumento classificado e ao estado de conservação, foi ainda 
solicitada a apresentação de caminho alternativo de acesso ao setor C (a partir da A23), durante a fase de 
construção, interditando a passagem de veículos pesados sobre o tabuleiro da ponte. Em conformidade 
com o solicitado no parecer da CA, foram apresentadas no Aditamento ao EIA alternativas de acesso aos 
locais de implementação do projeto durante a fase de construção (vd. Desenho 26, do Volume 2 -Peças 
Desenhadas)». 

De referir que, perante a solicitação de ser interditada a utilização da Ponte Romana por veículos pesados 
de acesso ao setor C na fase de construção, dada a dimensão do tabuleiro e o estado de conservação, o 
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proponente alertou que esta estrutura tem vindo a ser usada como acesso à obra de construção da 
Subestação do Fundão (REN). Assim, a par das medidas de salvaguarda e valorização do imóvel classificado 
ficou ainda a intensão de ser contactada a autarquia com o objetivo de ser ponderada a extensão da 
limitação do uso da ponte, com carácter permanente, nomeadamente com interdição da passagem de 
veículos pesados ou limitação de tonelagem. 

O EIA refere não ser previsível «a afetação de património edificado, sendo as distâncias em relação às 
unidades do sistema de produção fotovoltaico compatíveis com a preservação in situ de todos os 
elementos documentados». 

Na fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica, considera que «o impacte mais notório» na fase de 
exploração, «diz respeito ao efeito cénico / paisagístico da presença da Central Solar Fotovoltaica sobre o 
edificado classificado, e, embora de menor significado, também sobre as restantes ocorrências 
patrimoniais». 

No que se refere às linhas elétricas aéreas (LMAT e LMT) refere não terem sido «identificadas situações 
de sobreposição de apoios das linhas elétricas em estudo em relação a nenhuma das ocorrências 
patrimoniais identificadas. As distâncias aferidas entre as infraestruturas projetadas e as referidas 
ocorrências permitem ponderar a potencial incidência de impactes indiretos como improvável e 
insignificante». 

Assim, tendo presentes os dados disponíveis e dada a natureza dos vestígios arqueológicos, não se deve 
excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património arqueológico inédito, durante a fase 
de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se 
possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e as condições de visibilidade deficitária verificadas em 
grande parte da área de incidência, o EIA preconiza medidas de minimização genéricas que incluem a 
realização de prospeção arqueológica sistemática após a desmatação e o acompanhamento arqueológico 
integral e contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção de vegetação, o revolvimento e a escavação 
no subsolo. 

Preconiza medidas específicas que incluem a realização de trabalhos arqueológicos prévios «nos sítios 
potencialmente afetados diretamente pelas unidades de projeto», nomeadamente no arqueossítio OP 6 
– Fonte da Telha. Devem ser realizados, «em toda a envolvente a infraestruturar que confina com o 
referido perímetro de proteção, trabalhos de desmatação controlado por acompanhamento 
arqueológico, seguida de prospeção sistemática do terreno desprovido de vegetação. Esta medida deverá 
considerar um raio de 100 metros em torno do ponto de referência do sítio arqueológico, os resultados 
do acompanhamento arqueológico do processo de desmatação poderão ditar a implementação de 
medidas de diagnóstico/minimização de impactes complementares, nomeadamente a realização de 
sondagens arqueológicas. 

Relativamente à OP 9 – Ponte de Moinhos / Ponte Romana de Pêro Viseu – «foi criado um plano de 
acessibilidade com vista a excluí-la dos percursos de obra. Para mitigação dos impactes remanescentes 
sobre o contexto cénico / paisagístico, propõe-se a realização do Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas (PRAI) e do Projeto de Integração Paisagística (PIP). Esta medida especifica o tipo de 
manutenção da vegetação existente e criação de uma cobertura arbórea/florestal de cariz autóctone para 
criar uma barreira visual para a curta/média distância, uma vez que as estruturas a longa distância não 
são passíveis de dissimular». 

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e 
complementadas por outras. 

Face à análise desenvolvida, verifica-se que o projeto incide num território com sensibilidade 
arqueológica, atestada pela presença de testemunhos de ocupação antrópica antiga (Pré-história recente 
/ Romano) tanto na área de incidência como na envolvente do Projeto, cujas estruturas, de difícil 
identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção, tratando-se ainda 
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de uma área patrimonialmente sensível, do ponto de vista arqueológico e arquitetónico, sendo de 
salientar a presença de um imóvel classificado – Ponte Romana de Pêro Viseu (OP 9) em área confinante 
com a área de Projeto. 

Dadas as condições de visibilidade deficientes, observadas em grande parte da área de implantação do 
Projeto, a prospeção arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação do solo, 
concluindo-se que não foi possível realizar a prospeção sistemática com o rigor pretendido, prejudicando 
o alcance do procedimento de AIA no que concerne à avaliação dos reais impactes sobre o património 
cultural e consequente minimização de impactes das distintas componentes do projeto. 

Tendo presente a elevada sensibilidade arqueológica da envolvente próxima e de algumas das áreas de 
incidência do projeto e os resultados parciais da prospeção, não se deve excluir a possibilidade de 
ocorrência de impactes sobre o património arqueológico durante a fase de construção, fase esta 
potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar nas áreas 
não prospetadas, ou ocultos pela vegetação e pelo solo. 

Relativamente à OP 6 – Fonte da Telha - embora no Aditamento ao EIA se verifique um esforço de revisão 
do layout através do afastamento dos painéis fotovoltaicos, a distância proposta é muito reduzida. Sendo 
certo que na presente fase se desconhecem os limites reais da mancha de dispersão de materiais, dado 
localizar-se em área com visibilidade muito condicionada, considera-se fundamental esclarecer 
antecipadamente a real dimensão da mancha de materiais e avaliar a relevância patrimonial e científica 
do arqueossítio, nomeadamente através da apresentação dos resultados de uma ação de diagnóstico 
arqueológico prévio. 

Sublinhe-se que caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, relacionados com 
a OP 6 – Fonte da Telha, ou com vestígios arqueológicos inéditos, tal implicará a adoção pelo respetivo 
promotor, junto das autoridades competentes, das alterações ao projeto capazes de garantir a 
conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos (nº 2 do 
artigo 79.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro- Lei de Bases do Património Cultural). 

Ora, a realização de alterações a um projeto com estas características deve, preferencialmente, ocorrer 
na fase de desenvolvimento de projeto e não em fase de obra, reforçando, assim, a necessidade de estes 
resultados serem obtidos em fase prévia ao licenciamento, de modo a permitir a realização de ajustes ao 
projeto, caso se justifique, face à identificação de património com especial valor cultural. 

Importa ter presente que quanto maior for o nível de previsão, a montante, dos impactes sobre o 
património, menor será a necessidade de se recorrer a ações intrusivas, demoradas, dispendiosas e que 
quantas vezes têm que ser complementadas com medidas compensatórias. 

Acresce ainda que não foi possível minimizar, na totalidade, os impactes visuais decorrentes da 
implantação da Central Solar sobre o imóvel classificado – Ponte Romana de Pêro Viseu (OP 9) – pelo que, 
para além do necessário estabelecimento de uma cobertura arbórea/florestal de cariz autóctone com o 
objetivo de criar uma barreira visual para a curta/média distância proposto no EIA, se considera 
fundamental o estabelecimento de medidas compensatórias que incrementem a conservação, a 
salvaguarda e a valorização/fruição do bem patrimonial. 

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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5.9. SISTEMAS AGRÍCOLAS 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Analisada a informação constante no EIA, considera-se que o capítulo "DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO 

AMBIENTE (SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA) ", no que diz respeito a "6.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS " 

e "6.6 SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO ", faz uma boa caracterização das duas temáticas referidas. 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, identifica e caracteriza as linhas de água que atravessam 

ou se encontram nas imediações da zona do projeto, nomeadamente a ribeira da Meimoa e as linhas de 

água que lhe afluem. 

Identifica os planos de água existentes indicando a perspetiva da sua manutenção, "Os planos de água 

existentes serão mantidos ao longo da fase de exploração, e caso se venha a optar pela captação da água 

a partir destes, esta será sujeita ao devido licenciamento (TURH).". 

Sobre solos, lista, contabiliza e caracteriza os solos da zona de intervenção e identifica as suas 

potencialidades e limitações. 

Quantifica e caracteriza os tipos de ocupação, dando uma boa panorâmica deste aspeto. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos da atividade agrícola/pecuária, haverá uma redução da área disponível para uma exploração 

pecuária identificada. 

No entanto, de acordo com os elementos colhidos no local, o agricultor está informado dos 
condicionalismos do projeto e irá reduzir o efetivo pecuário de acordo com a área que ficará disponível. 

No local, não foram identificados indícios de erosão, no entanto, dada a localização dos painéis na encosta 

e meia encosta com declives não negligenciáveis, associado ao aumento da área de apanhamento 

impermeabilizada (painéis), é expectável uma alteração do regime de escoamento, levantando 

preocupações  relativamente à eficácia que a simples manutenção do coberto vegetal terá na proteção 

do solo e na erosão hídrica. 

Por outro lado, dá-se nota que a área inundável identificada no Estudo Hidrológico, que julgamos tratar-

se da situação atual sem projeto, já é, muito significativa, sendo que a ribeira da Meimoa atravessa duas 

infraestruturas rodoviárias (AE Beira Interior e N18), cuja dimensão da área inundável poderá estar 

associada, eventualmente, com a passagem hidráulica sob a AE Beira Interior. 

Neste contexto, será aconselhável a realização de estudos que tenham em consideração as alterações 

futuras do regime de caudais e capacidade de vazão das linhas de água/drenagem com a consequente 

proposta de medidas de correção e de medidas de proteção do solo contra a erosão. 

No que diz respeito aos interesses agrícolas identificados, tendo em consideração as medidas de 

minimização apresentadas, relativas à afetação dos espaços mais sensíveis e de suporte à atividade 

agrícola/pecuária e que os agricultores afetados se encontram informados dos condicionalismos do 

projeto, consideram-se os impactes negativos induzidos pelo projeto como pouco significativos. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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5.10. SAÚDE HUMANA 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que se refere ao descritor Saúde Humana, foram identificados outros descritores que poderão incidir 

direta ou indiretamente, na saúde da população, tais como a paisagem, a qualidade do ar ou o ambiente 

sonoro. Foi ainda efetuada a caracterização geral da saúde humana na área de estudo, através da consulta 

do Perfil Local de Saúde na área geográfica de influência do projeto. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que se refere ao impacte visual sobre as populações gerado pela implantação de módulos 

fotovoltaicos, decorre fundamentalmente da perceção visual de superfície contínua e artificial, causada 

pela presença dos módulos fotovoltaicos, em substituição da atual paisagem. Este impacte visual será 

mais percecionado por algumas populações, pelo que devem ser tomadas as medidas adequadas de modo 

a garantir que as populações têm conhecimento do projeto, e a minimizar o impacte visual 

(nomeadamente nas zonas com habitações localizadas na proximidade área do projeto) executando 

projeto de Integração Paisagística, de acordo com o previsto, de modo a atenuar a visibilidade, reduzir a 

sensibilidade destes locais envolventes e a criar um corredor verde interno e com a 

recuperação/requalificação da paisagem na envolvente da Central Fotovoltaica. 

No que toca a saúde dos trabalhadores importa assegurar condições de segurança e de saúde aos 

trabalhadores. 

Em todas as fases do projeto deverão ser tomadas as medidas adequadas com vista à proteção da saúde 

pública e do ambiente, nomeadamente, entre outras, as que visem evitar a poluição das águas, do solo e 

do ar. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 

(REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR) e a E-REDES Distribuição de Eletricidade S.A. 

A REN informa que relativamente ao projeto em apreço, o qual foi objeto de coordenação prévia entre a 

REN e o promotor durante o seu desenvolvimento, na Área de Estudo existem diversas infraestruturas da 

RNT e RNTGN: 

 Na Área de Estudo: 

o Subestação do Fundão; 

o Linha Falagueira-Fundão, a 400 kV. 

 Infraestruturas com servidão cruzada: 

o Gasoduto Portalegre-Guarda; 

o Linha dupla Castelo Branco-Ferro 1/ 2 - Fatela, a 220 kV;  

o Linha dupla Penamacor-Fundão/Fundão-Ferro, a 220 kV. 
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As infraestruturas "em serviço" estão corretamente representadas no EIA, mas os troços de LMAT 

"recentemente construídos" até à subestação do Fundão não constam das peças desenhadas. No entanto, 

as alternativas de corredores para a nova LMAT, que irá interligar com a subestação do Fundão, foram 

anteriormente coordenadas entre a REN e o promotor, respeitando as condicionantes e cones de 

aproximação definidos para a infraestrutura da RNT, desde que sejam respeitadas as distâncias de 

segurança regulamentares descriminadas no quadro acima. 

Relativamente a zona de implantação da Central Solar Fotovoltaica, e tendo em consideração que a 

mesma envolve servidões da RNT, a disposição dos painéis solares deve seguir e respeitar as regras 

definidas na especificação "ET-RC-CFV - Requisitos de compatibilização de CSF com as infraestruturas da 

RNT" , que se anexa, de modo a ser garantido um acesso aos apoios daquelas linhas para trabalhos de 

conservação e manutenção. 

Face ao exposto devem ser tidas em consideração as seguintes condições para a implementação deste 

projeto: 

 Deve ser garantida a servidão da RNTGN definida no Decreto-lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, por 

todas as infraestruturas incluídas neste projeto (LMAT e painéis fotovoltaicos); 

 Antes do seu licenciamento deve ser enviado à REN um desenho de implantação dos painéis 

fotovoltaicos na envolvente das infraestruturas da RNTGN e RNT para verificação da 

compatibilidade; 

 Os níveis de interferência eletromagnética causados pelo funcionamento da instalação de 

infraestruturas elétricas deverão ser calculados conforme definido na Especificação Técnica "ET- 

ESTUDOS CEM-G001, o qual deve ser aprovado pela REN antes do seu licenciamento; 

 Conforme estabelecido no RSLEAT, a nova linha de 220 kV deve garantir as distâncias mínimas às 

infraestruturas da RNT; 

 O projeto de execução final da nova linha de 220 kV entre a central fotovoltaica e a Subestação 

do Fundão da RNT, deve ser enviado à REN para validação e verificação das distâncias de 

segurança às infraestruturas da RNTGN e RNT, previamente ao seu licenciamento; 

 A implantação dos painéis solares deve respeitar o exposto nas regras definidas pela REN na ET-

RC- CFV - "Requisitos de Compatibilização de Centrais Fotovoltaicas com as Infraestruturas da 

RNT"; 

 Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNTGN e RNT deve ser 

acompanhado por técnicos da REN para garantia de condições de segurança, quer da instalação, 

quer dos trabalhos a realizar pelo promotor. Para esse efeito a REN deve ser informada da sua 

ocorrência com pelo menos 15 dias úteis de antecedência. 

Face ao exposto, informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem 

objeções à implementação do projeto em análise. 

 

A ANEPC transmite que, na perspetiva da Proteção Civil, nada há a opor à instalação e exploração das 

Central Solar Fotovoltaica do Fundão, e à LMAT de ligação associada. 

No entanto, considera que, dada a natureza do projeto, deverão ser acautelados outros aspetos, na ótica 

da salvaguarda de pessoas e bens: 

 Em relação à Central, deverá ser elaborado um Plano de Emergência Interno da instalação, da 

responsabilidade do operador, de modo a permitir obter uma melhor identificação quanto aos 

riscos existentes na instalação (e seu potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) e, 
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consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos e ações a desencadear para 

responder a situações de emergência no interior da Central. Tal Plano deverá acautelar, no que 

respeita à fase de construção, os procedimentos de segurança a adotar pela empresa responsável, 

de forma a minimizar potenciais efeitos negativos; 

 Deverá ser assegurado o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento 

de eventuais matérias perigosas no espaço físico da instalação, tanto na fase de construção como 

de exploração; 

 Em relação a edifícios de apoio à Central, deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n º 

220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Segurança Contra 

incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmos não se enquadrem em 

zona urbana consolidada, deverá ser assegurado o cumprimento das normas respeitantes à 

edificação em território rural previstas no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua atual 

redação; 

 Quanto à instalação de linhas de transporte de energia, deverão ser cumpridas rigorosamente as 

disposições constantes na Circular de Informação Aeronáutica nº 10/2003, de 6 de maio, do ex-

Instituto Nacional de Aviação Civil, no que concerne às "limitações Artificiais à Navegação Aérea"; 

 Durante a fase de exploração, deverá ser assegurada a limpeza anual, por supressão total, do 

material combustível na envolvente do projeto e, em especial, no local de instalação dos painéis 

fotovoltaicos e vias de acesso, bem como na projeção das linhas de transporte de energia, de 

modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos regimes 

jurídicos aplicáveis; 

 Deverá ser comunicado o início dos trabalhos às entidades envolvidas em operações de socorro e 

de proteção civil, nomeadamente o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo 

Branco, o Corpo de Bombeiros do Fundão e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Fundão; 

 Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de 

construção como de exploração; 

 

A DGADR emite parecer favorável ao projeto, condicionado a que a empresa instaladora do projeto 

informe previamente a Associação de Beneficiários da Cova da Beira da data da instalação do Apoio 4, 

para que esta possa acompanhar os trabalhos. 

 

A E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. informa que a área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projeto, interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e 

Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-

REDES. 

 Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área é atravessada pelo traçado aéreo da Linha “LN 0503L51420 Ferro 
(REN) – Fundão I” (AP19-AP27). 

 A área do referido EIA é atravessada pelos traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 15 kV “LN 
0504L28929” (AP9-AP21), “LN 0504L2A425” (apoio de derivação APD13-PT, posto de transformação de 

distribuição “PT 0504D20134 Quinta do Brejo de Baixo”), “LN 0504L2E400 Fundão - Brejo (Pero Viseu)” 
(AP12-apoio de derivação APD15A), “LN 0504L2A438” (apoio de derivação APD17-AP4), “LN 0504L28965 
Quinta do Brejo I” (TRA1), “LN 0504L27848 Brejo II” (TRA1, TRA2 e TRA3), “LN 0504L28300” (TRA2|apoio 
de derivação APD7-AP2), “LN 0504L2F903” (TRA3|AP8-AP11 e TRA7|AP11-PT, posto de transformação de 

serviço particular), “LN 0504L2G064” (apoio de derivação APD11-PT, posto de transformação de 
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distribuição “PT 0504D20387 Valverde Vi (Beira Gás)”) e “LN 0504L2B404” (AP4-PT, posto de 

transformação de distribuição “PT 0504D20260 Quinta de Lavaredos”). Verifica também para este nível 
de tensão, que na vizinhança da referida área se encontram estabelecidos os traçados aéreos das linhas 

“LN 0504L2D902 Área de Serviço Fundão-A23” (TRA2), “LN 0504L2D824 Prazo - Fundão” (AP9-AP11), “LN 
0504L28381” (apoio de derivação APD9-PT, posto de transformação de serviço particular), “LN 
0504L2W005” (TRA2), ”LN 0504L28624” (TRA3 e TRA5 de ligação ao posto de transformação de 
distribuição “PT 0504D20153 Quinta Nave”), “LN 0504L2X018” (TRA2), “LN 0504L29781” (apoio de 
derivação APD8- PT, posto de transformação de distribuição “PT 0504D20150 Quinta da Pola II”), “LN 
0504L2A438” (AP4-AP6 e ligação ao posto de transformação de distribuição “PT 0504D20207 Quinta 
Botocela”), “LN 0504L2X038” (TRA1), “LN 0504L28929” (TRA9), “LN 0504L2F903” (TRA3|AP7-AP8) e 

“LN0504l2F158” (apoio de derivação APD7- PT, posto de transformação de distribuição “PT 0504D20363 
Castelo Velho). 

 Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública. 

Informa ainda que todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a 

respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as 

infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das 

condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG 

e da E-REDES em matéria técnica. 

Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os 

proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a:  

 Permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, 

manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das 

suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 

horas;  

 Não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o 

prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES;  

 Assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e 

pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião com 

grua;  

 Assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 metros 

quadrados;  

 Não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na 

sua exploração.  

Alerta, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer 

de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias 

inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, 

sendo o promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por 

quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das 

distâncias de segurança regulamentares.  

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia 

da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões 

administrativas existentes, o referido projeto merece o seu parecer favorável. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Central Solar Fotovoltaica do Fundão”. 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 23 de abril a 04 de junho de 2021. 

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

 

 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

 FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade. 

 2 Cidadãos. 

 

A ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil comunica que a área do projeto em causa não se encontra 

abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil.  

Informa que: 

 A central fotovoltaica, face à altura máxima atingida pelo equipamento, não tem impacte a nível 

das operações de aviação civil; 

 A linha de interligação, deverá ter em consideração a Circular de Informação Aeronáutica n.º 

10/03, de 6 de maio, 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; 

 No caso de se verificarem alguma das condições aí definidas, deverá ser aplicada balizagem 

aeronáutica, balizagem esta que deverá cumprir o descrito na mencionada CIA 10/03 (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 deverão ser também balizados de acordo com o previsto na CIA 10/03. 

 

A Direção-Geral do Território (DGT) comunica que existe, dentro do limite da área de estudo, apenas um 

vértice geodésico pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) com as coordenadas PT-TM06/ETRS89 

(BREJO), refere, ainda que não existem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento 

Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 

Relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos 

que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado 

que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções contantes das respetivas 

minutas de triangulação, de acordo com o Artigo 22.º do Decreto-Lei 143/82, de 26 de Abril. 

No decorrer do projeto, caso seja indispensável, a violação da referida zona de proteção do vértice 

geodésico, deverá ser solicitado à DGT, um parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 
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Relativamente à cartografia identifica, que é apresentada Cartografia Imagem não oficial nem 

homologada, violando o estipulado no n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), atendendo que a área do projeto abrange 

mais de uma freguesia, recomendam que as peças desenhadas contenham a representação dos limites 

administrativos, concelho e freguesia, e a referência na legenda aos mesmos, bem como a CAOP utilizada. 

Assim, apresenta parecer desfavorável, relativamente as questões que se prendem com a Cartografia e 

serem tomadas em consideração as recomendações apresentadas sobre a Rede Geodésica e os Limites 

Administrativos. 

 

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável faz uma análise das questões consideradas relevantes 

no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, que se listam: 

1. No EIA são apresentados e descritos quatro setores (A, B, C e D) potenciais para a instalação do 

parque solar fotovoltaico, contudo, na descrição inicial é admitido que, por restrições impostas pelos 

instrumentos de ordenamento do território, a implementação do projeto terá em consideração os 

setores A e C. 

a. Não compreendem que todo o estudo se continue a focar de forma global nas quatro áreas; 

b. Compreende a caracterização do setor B, tendo em conta a proposta para instalação de uma 

linha aérea a ligar os setores A e C, mas não mais do que isso, até porque que os setores B e D 

não são alterativas viáveis para a instalação do referido equipamento. 

2. Relativamente à ocupação do solo, da leitura que é realizada subsistem dúvidas quanto à 

caracterização da secção norte da parcela A, situada a norte da Estrada Nacional 346.  

a. Na fotografia aérea de princípio de 2020 (março), existia uma área muito significativa de 

carvalhal, o qual, na última fotografia aérea disponível no Google Earth para 2020 

(alegadamente de junho), veio a desaparecer.  

b. A área situada em Reserva Ecológica Nacional apresenta-se agora desflorestada, ação que 

certamente foi alargada à restante parcela.  

c. Tendo em consideração que o estudo foi realizado entre os meses de maio de 2020 e de março 

de 2021 não encontram qualquer menção a esta alteração de uso do solo. 

A situação acima descrita, deverá ser investigada, pois é muito provável que haja aqui uma tentativa de 

ocultar a existência prévia de valores naturais eventualmente importantes com vista a influenciar uma 

decisão favorável em sede de Avaliação de Impacte Ambiental.  

A confirmar-se, é uma atuação muito grave por parte do promotor, que deve merecer uma análise cuidada 

da Comissão de Avaliação com a respetiva comunicação à IGAMAOT para aplicar as sanções previstas na 

legislação em vigor. 

3. Relativamente à instalação da vedação, é importante assegurar que a mesma não coloca 

impedimentos significativos à passagem da fauna. 

4. Para projetos desta natureza com impactes significativos era fundamental avaliar de forma séria qual 

o verdadeiro retorno e o quais os reais benefícios para as populações locais. 

5. O de impacte sobre as comunidades locais dada a proximidade do limite do setor A às habitações, 

será importante avaliar até que ponto não poderá existir um conflito com os residentes em resultado 

de uma falta de informação e esclarecimento sobre o projeto que se pretende instalar nas 

imediações. 
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6. Não colocando em causa que o balanço final de emissões com a implementação de um projeto desta 

natureza é positivo, referem que o mesmo não deveria ter em consideração a não utilização de gás 

ou de carvão, mas sim avaliar o impacte considerando o mix anual. 

A ZERO considera que, os aspetos acima descritos deviam ser clarificados e aprofundados, em sede de 

Avaliação de Impacte Ambiental. 

Refere, ainda, que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, 

em terrenos já ocupados, descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, e que também pode 

permitir a produção de energia elétrica num regime descentralizado junto aos locais de consumo, o que 

permite reduzir significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas associadas ao 

transporte da energia.  

Esta deveria ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

 

A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade manifesta a sua enorme 

preocupação pelo impacto no território dos inúmeros projetos de Centrais Fotovoltaicas referindo: 

 Que os Estudos de Impacte Ambiental (EIA) são unânimes na conclusão de efeitos nulos ou 

negligenciáveis para o território, a paisagem, a biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão 

que, em alguns casos pode ser aceitável, mas noutros é muito discutível.  

 Considera que é necessário, elaborar previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre 

a instalação de centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões, sob pena do 

Estado-legislador entrar em omissão legislativa.  

 Questiona de quantas centrais fotovoltaicas necessita o País, com que potência instalada e em 

que tipo de solos podem ser instaladas.   

A Associação FAPAS embora seja favorável às energias alternativas, pelas razões acima citadas discorda 

do Projeto em avaliação. 

 

Dois Cidadãos discordam referindo: 

 O que se retira de positivo não é suficiente para minimizar os aspetos negativos; 

 Apesar dos claros benefícios e necessidade de utilização das energias renováveis, a destruição de 

ecossistemas para a sua instalação não pode ser considerado um mal menor; 

  Não se justifica destruir algo tão importante, como a fauna e a flora, que aliás são já "agredidas" 

todos os dias sem qualquer consciência nem critério; 

 Existem vários terrenos desertificados, ou outros que poderiam ser utilizados para estes fins.   

Havendo alternativas, deve fazer-se o possível e o impossível para as seguir, caso contrário, corremos 

sérios riscos de, daqui a uns anos, Portugal não passar de uma extensão do norte de África, no que respeita 

ao clima e tipologia dos solos. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das 

preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação 

encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente 

decisão, quer para a linha de muita alta tensão, quer central fotovoltaica. 
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Considera-se, no entanto, de destacar algumas questões em particular, nomeadamente, a preocupação 

expressa pela ZERO relativamente a uma eventual ação de desflorestação na secção norte da parcela A. 

Importa salientar que o EIA identifica nesta área a presença de carvalhal, ocupação que se confirmou 

aquando da visita da Comissão de Avaliação ao local, a 14 de maio de 2021. Não há assim indícios de uma 

eventual ação de desflorestação, como sugerido pela ZERO. 

As exposições apontam ainda temas e preocupações que, apesar de pertinentes, extravasam o âmbito do 

procedimento de AIA em curso. Tratam-se de questões essencialmente relacionadas com opções 

estratégicas e de planeamento, quer do setor energético, quer do território e cujas respostas não se 

alcançam em procedimentos de AIA avulsos. 

Não obstante, julga-se também relevante ter em conta que o projeto em causa está enquadrado por um 

conjunto de instrumentos de planeamento que, não visando específica e exclusivamente o 

desenvolvimento de projetos de aproveitamento de energia solar, definem opções estratégicas que 

orientam a definição e o investimento em projetos desta natureza. Destaca-se neste contexto, o Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPiC), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) e 

a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC). A estratégia preconizada nestes 

instrumentos está profundamente associada ao desenvolvimento das energias renováveis, como vetor 

para a mitigação das alterações climáticas. A promoção da utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis está materializada no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) para o 

horizonte de 2020. Este Plano fixa os objetivos de Portugal relativos à quota de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo final bruto de energia em 2020. 

Mais recentemente foi também aprovado o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) que 

se constitui como o principal instrumento de política energética e climática para o período 2021-2030. 

Este plano veio substituir o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o PNAER após 

2020 e está igualmente orientado para os objetivos a longo prazo de Portugal, rumo à neutralidade 

carbónica, através da articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

Note-se que tanto o PNEC 2030, como o RNC 2050 foram sujeitos a avaliação ambiental estratégica (AAE), 

nos termos do regime jurídico definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 

 

8. CONCLUSÃO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Fundão tem como objetivo a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável e não poluente – a energia solar, contribuindo assim para as metas 
portuguesas que se referem à produção de energia a partir de fontes renováveis, constantes da Estratégia 
Nacional para a Energia (ENE 2020). 

A Central Solar Fotovoltaica, com uma potência instalada de 126,5 MW, será constituída por 238.680 
módulos fotovoltaicos de silício monocristalino, 629 inversores, 18 postos de transformação, uma 
subestação de 30/220 kV, rede de cablagem BT/ MT / MAT para transporte da energia e ligação ao ponto 
de interligação com a RESP, considerando a potência prevista de 126,5 MWp a instalar na Central 
Fotovoltaica, estima-se produzir cerca de 241,8 GWh/ano.  

A área destinada à Central Solar Fotovoltaica localiza-se nas freguesias de Alcaria e União das freguesias 
de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, concelho de Fundão, distrito de 
Castelo Branco, a Área de Estudo, tem cerca de 907,1 ha, 556,7 ha que correspondem a quatro setores (A, 
B, C e D) e cerca de 350,3 ha que correspondem a áreas de interligação associadas às três áreas de ligações 
aéreas para linhas elétricas (interligações aéreas), sendo que nem toda esta área será ocupada pelos 
elementos constituintes do Projeto totalizando uma área vedada de 203,1 hectares. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica apresenta uma linha elétrica de média tensão (30 kV) (área de 
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interligação entre os setores A-C), com 2.532 metros, para poder ligar os dois setores com infraestruturas 
da Central (setor A e C) e uma linha de Muito Alta Tensão (220 kV) de interligação com a SE do Fundão 
(REN) com um comprimento total de 475 metros. 

Os principais impactes da construção da Central Fotovoltaica do Rio Fundão e da LMAT na Geologia e na 
Geomorfologia estão associados à fase de construção, nomeadamente com movimentação de terras em 
decapagens, escavações e aterros para implantação de estruturas, arranjo de acessos, escavação de valas 
para a rede de cabos, sendo neste Projeto classificados como negativos, pouco significativos quanto à 
intensidade, certos, imediatos, permanentes e irreversíveis. 

Os impactes sobre os Recursos Hídricos foram analisados face à afetação da rede de drenagem superficial 
e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade da água, 
os impactes induzidos pelo projeto embora negativos e pouco significativos a sua significância é 
minimizável através da implementação do Projeto de Drenagem a implementar. 

Os principais impactes negativos nas diferentes classes de Solos e capacidade de uso do solo, ocorre na 
fase de construção, embora se assumam como pouco significativos ao nível da capacidade de uso, de 
magnitude reduzida de âmbito local e minimizável. 

Quanto ao Uso do Solo os principais impactes serão negativos e de âmbito local, resultando 
principalmente da afetação das subclasses de “culturas arvenses” e “áreas ardidas” e em menor escala na 
área de matos e pontualmente áreas de olival, carvalhal, pomar e vegetação ribeirinha, devido por um 
lado à instalação dos elementos definitivos do projeto e por outro à presença e circulação de elementos 
temporários tais como, maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e ainda a abertura de valas. 

No âmbito da Socioeconomia, considera-se que o projeto apresenta impactos económicos diretos, 
temporários e significativos para a estrutura económica da zona e na criação de emprego local e impactos 
diretos, negativos e pouco significativos na geração de tráfego e na qualidade de vida dos habitantes e 
dos trabalhadores das povoações próximas à empreitada. 

Os impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de 
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na Fase de Construção, perpetuando-se na Fase de 
Exploração, e resultam da implantação das infraestruturas associadas à instalação da Central Solar 
Fotovoltaica e LMAT, sendo maioritariamente negativos e permanentes.  

Para os Sistemas Ecológicos considera-se que o projeto comporta fracos riscos de causar impactes 
negativos significativos nos Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna com estatuto de 
proteção legal e podem ser reduzidas com a implementação das medidas de minimização preconizadas.  

Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes da Central Solar Fotovoltaica são negativos, 
diretos, certos, imediatos, temporários a permanentes, reversíveis a irreversíveis, locais, de reduzida a 
elevada magnitude e de pouco significativos a muito significativos e contribuem para uma artificialização 
da Paisagem em presença, em primeira instância, resultado da intrusão visual que as ações associadas à 
desflorestação, desmatação, alteração da morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis 
solares introduzirão no território. No caso das linhas elétricas aéreas, a 220kV e a 30kV o impacte será 
mais significativo na sua envolvente, onde a visibilidade sobre as mesmas se realiza de forma mais 
contínua, mas considerando as características de ocupação do território em termos de presença de 
observadores, os impactes visuais decorrentes da linha não tenderão para muito significativos no entanto 
iram gerar um Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, média magnitude 
e significativo. 

No que se refere aos impactes cumulativos do Projeto, sendo que não se regista a presença de outros de 
igual tipologia do da Central Fotovoltaica, com exceção das linhas, não se considera que o mesmo 
represente um impacte desta natureza. No entanto, o Projeto constitui um impacte significativo a muito 
significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem, agravado, pela fraca existência de 
um coberto vegetal de natureza arbórea que permita reduzir, ou quase eliminar, no imediato a projeção 
dos impactes visuais negativos para fora da área direta/física de implantação dos painéis. 
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Quanto ao Património, a fase de construção é considerada a mais lesiva uma vez que tem inerente um 
conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, 
definitivos e irreversíveis, nomeadamente relacionadas com o funcionamento do estaleiro, operações de 
preparação do terreno e construção do projeto (desmatação, remoção do coberto vegetal, revolvimento 
e movimentação de terras e intrusões no subsolo associadas à implantação das distintas componentes do 
Projeto), depósitos temporários e circulação de maquinaria e de veículos pesados afetos à obra. 

A construção da LMAT e das LMT aéreas induzirão idênticos impactes relacionados com a abertura de 
caboucos e construção dos maciços de betão e montagem dos apoios das linhas. 

No que diz respeito aos Sistemas Agrícolas, tendo em consideração as medidas de minimização 
apresentadas, relativas à afetação dos espaços mais sensíveis e de suporte à atividade agrícola/pecuária 
e que os agricultores afetados se encontram informados dos condicionalismos do projeto, consideram-se 
os impactes negativos induzidos pelo projeto como pouco significativos 

No que à Saúde Humana diz respeito, as operações de construção conduzirão a incomodidade para os 
habitantes locais devido à emissão de poeiras e aumento do ruído gerando impactes considerados 
negativos, mas poderão ser minimizáveis através da adoção de medidas adequadas. 

Relativamente à linha elétrica aérea de 220 kW não estão presentes edifícios permanentes com licença 
de habitação a menos de 200 m da mesma, desta forma não se esperam também impactes negativos 
sensíveis para a saúde humana. 

No que diz respeito às Alterações climáticas, na vertente mitigação, há a referir que ao produzir 
anualmente cerca de 241,8 GWh, a central solar fotovoltaica do Fundão irá contribuir para evitar a 
emissão de irá contribuir para evitar a emissão de 193,4 mil t CO2, comparativamente à mesma produção 
com recurso a carvão e a emissão de 81,7 mil t CO2, comparativamente à mesma produção com recurso a 
gás natural. 

Perspetiva-se o aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) na fase de construção 
associadas ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de 
acesso ao local de implantação do projeto. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, não se espera que o aumento das emissões de GEE decorrentes 
do aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao 
local de implantação da central fotovoltaica durante a fase de construção tenha um impacte negativo 
significativo na componente de mitigação às alterações climáticas comparativamente aos benefícios que 
advém da implementação do projeto. 

Na vertente adaptação, verifica-se que os principais riscos identificados para a zona em estudo, estão 
essencialmente associados a ondas de calor e secas mais frequentes, ao aumento do risco de incêndio, ao 
risco de inundações, considerando-se contudo estes riscos diminutos. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar previamente ao 
licenciamento, medidas e planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente 
parecer, poderá contribuir para a minimização e compensação dos principais impactes negativos 
identificados: Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) 
não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e 
importância da concretização dos objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto 
regional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais. 

Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 
(REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) e da E-REDES Distribuição de Eletricidade S.A.. 

A REN comunica que na Área de Estudo existem diversas infraestruturas da RNT e RNTGN. 

Informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à 
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implementação do projeto em análise. 

A ANEPC considera que, na perspetiva da Proteção Civil, nada há a opor à instalação e exploração da 
Central Solar Fotovoltaica do Fundão, desde que acautelados outros aspetos, na ótica da salvaguarda de 
pessoas e bens. 

A DGADR emite parecer favorável ao projeto, condicionado a que a empresa instaladora do projeto 
informe previamente a Associação de Beneficiários da Cova da Beira da data da instalação do Apoio 4, 
para que esta possa acompanhar os trabalhos. 

A E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. informa que a área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
Projeto, interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

Informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à 
implementação do projeto em análise. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações 
associadas a paisagem, alterações à ocupação e usos do solo, biodiversidade, área florestal e 
desflorestação e cartografia apresentada no EIA. 

As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer. 
O cumprimento do plano de integração paisagística previsto no EIA e vertido no presente parecer, será 
assegurado, em sede de pós-avaliação, aquando do licenciamento do projeto. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto 
da “Central Solar Fotovoltaica do Fundão”, em fase de Projeto de execução, condicionado à apresentação 
dos elementos, ao cumprimento das medidas, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo 
seguinte. 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a 
emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. A implantação dos painéis deverá respeitar a delimitação mais desfavorável de zona inundável, 

resultante da integração da delimitação da zona inundável obtida no Estudo Hidráulico e Hidrológico 

(EHH) apresentado no Aditamento, conjugada com a Zona Adjacente do Zêzere, cuja delimitação se 

encontra disponível no Sistema Nacional de Informação do Ambiente (SNIamb). 

2. Nas áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm 

representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do Centro de Informação 

Geoespacial do Exército (CIGeoE) não devem ser instalados equipamentos da central fotovoltaica 

nem realizados trabalhos que envolvam mobilização de solo. 

3. Os trabalhos de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos nos locais a 

intervencionar para instalar os elementos temporários do projeto e para construir os elementos do 

projeto (central fotovoltaica e linhas elétricas), devem ser realizados fora do período compreendido 

entre 15 de março e 15 de julho, que corresponde ao período de maior frequência de episódios de 

reprodução da flora e da fauna. 

4. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos 

os elementos patrimoniais identificados bem como para os que vierem a ser 

identificados/confirmados no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos 

Elementos a Apresentar em fase prévia ao licenciamento, compatível com a sua conservação no 

decurso da obra. 

5. Caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, relacionados com o 

arqueossítio de época romana OP 6 – Fonte da Telha – tal implicará a adoção pelo respetivo 

promotor, junto do organismo competente da administração do Património Cultural, das alterações 

ao projeto capazes de garantir a conservação das estruturas arqueológicas descobertas no decurso 

dos trabalhos. 

6. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual do arqueossítio OP 6 – Fonte da Telha – através 

da delimitação de uma área de proteção de dimensão a definir com base nos resultados obtidos na 

ação de diagnóstico prévio. 

7. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual da OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu. 

8. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra sobre a estrutura da Ponte 

classificada IIP (OP 9). 

9. Implementar Projeto da rede de drenagem da área de implantação da Central Solar.  

10. A instalação de painéis, construções e infraestruturas não poderá interferir/conflituar com: 

a. As linhas de água, barrancos ou de escorrência preferencial não contempladas adequadamente 

no Projeto de Integração Paisagística, em ambos os setores, as quais devem ser vegetalizadas – 

enquanto parte estrutural e funcional da Paisagem - e aplicadas eventuais medidas de redução 

dos escoamentos com potencial erosivo com recurso a técnicas de engenharia natural; 

b. Afloramentos rochosos e áreas com declives superiores a 20% e/ou a apresentação de medidas 

efetivas e exequíveis de contenção e redução dos níveis potenciais de erosão, baseadas em 

técnicas de Engenharia Natural; 

c. Habitações existentes ao longo da Estrada da Quinta da Pola e/ou demonstração da não 
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visibilidade sobre os mesmos para um raio a propor, sendo que dentro dos 500m os impactes 

visuais negativos são considerados significativos a muito significativos. Igual abordagem deve 

ser considerada para as habitações isoladas mais próximas das áreas de implantação de painéis 

como a casa de turismo de habitação “Casa Batucela” e as que se situam a oeste da mesma. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR PRÉVIOS AO LICENCIAMENTO 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os 

seguintes elementos: 

1. Layout das Centrais Fotovoltaicas e da LMT que integre e traduza o cumprimento das Condicionantes 

e das Medidas de Minimização. 

2. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o Caderno de 

Encargos da Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes, 

com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, todas as áreas 

de proteção a salvaguardar, as áreas a interditar (caso da OP 9) e o caminho alternativo de acesso ao 

setor C; na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 

3. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica do Fundão. 

4. Resultado dos trabalhos de diagnóstico prévio na área abrangida pela mancha de dispersão de 

materiais da Ocorrência n.º 6 – Fonte da Telha, tendo em vista avaliar o potencial científico do 

arqueossítio e estabelecer um perímetro do mesmo nos seguintes termos: 

a. Os trabalhos devem ter início com a desmatação controlada por acompanhamento arqueológico 

da área previsível de ocorrência de achados, seguida de prospeção arqueológica sistemática do 

terreno desprovido de vegetação; 

b. Resultados de um programa de sondagens arqueológicas de diagnóstico consentâneo com a 

dimensão do perímetro conhecido da mancha de ocupação, de forma a avaliar a sua relevância 

científica e patrimonial; 

c. Caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, devem ser apresentadas 

alterações ao projeto capazes de garantir a conservação dos vestígios arqueológicos 

identificados no decurso dos trabalhos. Ajuste do layout na envolvente da ocorrência 

patrimonial de modo a que as várias componentes do projeto não colidam com o arqueossítio 

tendo em conta, designadamente, os resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico; 

d. Apresentar, no final dos trabalhos de diagnóstico arqueológico, o Plano de Salvaguarda 

Patrimonial (PSP) relativo à ocorrência OP 6 – Fonte da Telha com proposta de valorização, 

proteção, salvaguarda e valorização do arqueossítio que inclua: 

i. Proposta de delimitação de uma área de salvaguarda / proteção que garanta a integridade 

física e visual do arqueossítio, devendo para o efeito ser criado um perímetro de proteção 

(através de vedação permanente) de dimensão a definir com base nos resultados obtidos 

na ação de diagnóstico arqueológico; 

ii. Tratamento conservativo das estruturas (caso aplicável); 

iii. Plano de monitorização periódica do arqueossítio que deve ainda incluir proposta de 

manutenção periódica das estruturas de vedação /sinalização. 

5. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de projeto (CSF e LE) com visibilidade 

nula, incluindo a posição dos apoios no solo, das áreas destinadas aos novos acessos ou daqueles 
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que são previstos melhorar e depósitos temporários, caso estes locais se encontrem fora das 

áreas já prospetadas sistematicamente. Em conformidade com os resultados, apresentar as 

Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com a distância 

das ocorrências inventariadas relativamente às componentes de projeto e a avaliação de 

impactes (tendo em conta a implementação do Projeto e a real afetação provocada pela 

materialização das várias componentes de obra). Mediante os resultados obtidos deverão ser 

equacionadas as medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências detetadas que 

possam sofrer afetação, as quais deverão ser previamente submetidas à análise e aprovação da 

Tutela do Património Cultural. 

6. Cartografia com a implantação das ocorrências patrimoniais (caso se aplique) e a identificação 

das condições de visibilidade do terreno das áreas objeto de prospeção. 

7. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), 

designadamente com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 

inventariados. 

8. Aprovação prévia, pela Tutela do Património Cultural, dos trabalhos, ações e estudos a realizar. 

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA 

1. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Fundão, com base na proposta 

apresentada no Aditamento e no novo layout, tendo em consideração as seguintes orientações: 

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 

escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - 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. As peças desenhadas devem também contemplar uma carta com o projeto de integração 

paisagística sobreposto ao orto; 

ii. O Plano deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar que integre um especialista em 

biologia/fitossociologia, especialista em Engenharia Natural e um especialista em Paisagem 

(Arquiteto/a Paisagista) e outros que possam ser considerados pertinente integrar, 

nomeadamente ao nível do Património, que devem vir referidos; 

iii. Deve considerar as Orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem 
que deverão ser referidas na Memória Descritiva e ser integradas na conceção e definição mais 

integrada da proposta de integração, devendo a sua aplicação/materialização ser devidamente 

demonstrada; 

iv. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 

espaçamentos entre copas e distância entre maciços a manter e criar de modo a garantir 

descontinuidade do material (vegetal) combustível; 

v. Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante a sua 

implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve suportar-se, 

sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de 

situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção 

dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos taludes e áreas com muito maior potencial 

de erosão (declives acima dos 20%). 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 adequadamente as situações. O registo deve fazer-se 

sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta entre os 

diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a 
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envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição; 

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

a. Cortina arbórea e arbustiva perimetral ao longo de todos os perímetros das áreas e ao longo 

de toda a extensão da A23/IP2, N346 e Estrada de Pêro Viseu confinante com a área de 

implantação de painéis. Nesta faixa deve ser mantida toda vegetação de porte arbóreo 

existente, numa largura mínima de 20m e, parcialmente/pontualmente, a vegetação de 

porte arbustivo, dado o seu efeito imediato; 

b. Deve estabelecer e reforçar o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, 

áreas de cota mais elevada do topo dos cabeços/elevações existentes, e o Sistema Húmido - 

linhas de água e de drenagem preferencial existentes, ainda que temporárias (talvegues ou 

as zonas depressionárias, as baixas encharcadas, açudes, pegos e charcas a requalificar) -, 

preservando a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua; 

c. Contemplar plantações arbóreo-arbustivas nas linhas de água ou de drenagem preferencial 

e margens dos pequenos açudes/charcas/pegos, parte importante do sistema húmido, 

existentes no Sector A, com destaque para as que ligam à ribeira do Brejo, e no Sector C, com 

destaque para as que são afluentes da Ribeira da Meimoa, que não foram consideradas na 

proposta de Projeto apresentada; 

d. Deve integrar todos os exemplares existentes de sobreiros são com PAP acima de 0-29 e 

azinheiras, se existentes, e pinheiro-manso com porte relevante, que não apresentem 

deficientes condições fitossanitárias e outras espécies como oliveiras em mancha, ou 

isolados, devendo ser criado um buffer em torno dos mesmos; 

e. As áreas de maior declive, já identificadas em cartografia, devem ser protegidas através da 

preservação da vegetação existente e, eventualmente, a reforçar com plantações e 

sementeiras, e reforçadas em densidade. Complementarmente, sobretudo, deverão ser 

consideradas medidas de Engenharia Natural e outras adequadas ao controle e redução da 

erosão, sobretudo, se na Fase Prévia à Obra se se detetarem já situações com sinais de 

erosão; 

f. As espécies a plantar e a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 

edafoclimáticas locais e com a estrutura e composição fitossociológica respetiva; 

g. Os módulos de plantação a propor devem ter uma adequada legenda e os propostos devem 

ser revistos de forma a contemplar uma abordagem mais natural e baseada na fitossociologia 

e não suportada em abordagens/composições artificiais que não traduzem ou mimetizam a 

paisagem característica; 

h. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 

de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 

As dimensões dos exemplares a plantar deverão apresentar portes já significativos, quer em 

altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deverá ser 

local; 

i. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, 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 
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afetadas; 

j. Proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo 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; 

k. Deverão ser previstas 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. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR À ENTIDADE LICENCIADORA EM SEDE DE LICENCIAMENTO 

Deverão ser apresentados juntamente com o pedido de licenciamento do projeto os seguintes elementos, 

devendo os mesmo ser remetidos para conhecimento à autoridade de AIA: 

1. Autorizações, devidamente aprovadas, previstas no Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de junho, para corte, arranque ou poda de azinheiras 

e sobreiros. 

2. Procedimento, devidamente aprovado, para implementação de medida compensatória pelo abate 

de sobreiros e azinheiras, conforme previsto no Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado 

pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

3. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), no âmbito da servidão das vias existentes. 

4. Parecer da Rede Elétrica Nacional (REN), no âmbito da servidão da Rede Nacional de Transporte de 

Eletricidade (RNT) e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

5. Parecer da E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A., no âmbito da servidão da Rede Elétrica de 

Serviço Público (RESP). 

6. Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar 

resposta a situações de emergência no interior da central fotovoltaica que possam por em risco a 

segurança das populações vizinhas. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais e que contemple as medidas de 

minimização que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da 

Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a 

implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização. 

Todas as medidas de minimização e compensação, relativas à fase de construção, devem ser transpostas 

para o caderno de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 
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MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Trabalhos de conservação, restauro e valorização da OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu classificada 

IIP: 

a. Apresentação de Relatório Prévio nos termos do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho que 

deve integrar um Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) com proposta de conservação e 

restauro, salvaguarda e valorização do imóvel classificado. Esta deve incluir o diagnóstico do 

estado de conservação da ponte romana e proposta metodológica, elaborada por técnico da 

especialidade (conservador/restaurador) para: 

i. Eliminação da vegetação arbórea/arbustiva que cresce na estrutura da ponte e na envolvente 

imediata (até 5 metros a partir dos limites da ponte) para eliminação seletiva de espécies 

arbustivas exóticas); 

ii. Tratamento conservativo da Ponte. 

b. Os trabalhos devem ter acompanhamento arqueológico que, nesse âmbito, deve ainda efetuar o 

registo das ações executadas (Memória Descritiva e registo fotográfico). Dada a especificidade da 

intervenção, deve para o efeito ser submetido um Pedido de Autorização de Trabalhos 

Arqueológicos (PATA), Categoria B. Após a remoção da vegetação arbórea/arbustiva existente 

sobre a estrutura da ponte, deve ser realizado registo topográfico, gráfico e fotográfico da 

estrutura, e complementada a memória descritiva; 

c. Atendendo à necessidade da realização de trabalhos de conservação e restauro no imóvel 

classificado, será adequado efetuar contactos com a autarquia no sentido de articular os trabalhos 

de conservação e a valorização do bem patrimonial, avaliando medidas de salvaguarda do bem 

classificado, designadamente com a interdição (ou limitação de tonelagem) permanente de 

veículos pesados sobre a estrutura da ponte, de forma a evitar a sua degradação; 

d. Proposta de sinalética – Painel interpretativo da Ponte Romana de Pêro Viseu; 

e. Faseamento / cronograma das distintas etapas de intervenção; 

f. No prazo máximo (um ano após a conclusão dos trabalhos) previsto no Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos (RTA) deve ser enviado à Tutela o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos; 

g. Após a conclusão dos trabalhos de conservação e restauro do imóvel classificado apresentar 

Relatório Final obrigatório, nos termos do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho, que incluirá 

o Relatório Final dos trabalhos de Conservação e Restauro da autoria de conservador/restaurador. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projeto 

1. Apresentar, para aprovação, o Projeto da rede de drenagem a implementar na área de implantação 

da Central Solar. O projeto deverá assegurar a drenagem natural dos terrenos, de acordo com a 

orientação das curvas de nível, e identificar as linhas de água a manter e/ou a requalificar. O projeto 

deverá ser acompanhado da planta da rede de drenagem original. 

2. Apresentar uma Proposta de Plano de Controle de Erosão (PCE) com base nas técnicas de Engenharia 

Natural focado, sobretudo, nas áreas de maior declive. 

3. Obtenção de TURH para todas as intervenções em domínio hídrico e para a instalação das Linha 

Elétricas. 
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4. Garantir que os locais para depósito temporário ou definito de terras são localizados fora das linhas 

de água e das respetivas margens de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as 

propriedades da água. 

5. Apresentar um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras - Deve ser elaborado o 

mais próximo da data do início da obra, devendo incluir cartografia com o levantamento 

georreferenciado das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, de 

que se destaca a envolvente à ponte romana, assim como a caracterização das espécies em presença 

e as metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a abranger são relativas a toda a 

área de implantação de painéis e à faixa de proteção legal da linha elétrica aérea associadas ao 

Projeto. O referido plano deve ser elaborado por especialistas ou entidades reconhecidas quanto a 

esta matéria. Deve incluir um programa de monitorização para a Fase de Exploração, com particular 

exigência no que se refere à ponte romana que deve ser objeto de ações muito especializadas. 

6. Apresentar um Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL) - O 

mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem constar os seguintes 

elementos: 

a. Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 

preservação e proteção; 

b. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 

plantação de espécies autóctones para ambas as linhas; 

c. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 

plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

d. Plano de Manutenção. 

7. Garantir que os equipamentos cumprem o disposto no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, 

que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização 

no Exterior. 

8. Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos definitivos, sobretudo, para a 

camada de desgaste. Os mesmos devem contemplar materiais com tonalidades próximas do 

existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância 

como saibros ou tonalidades brancas. De igual modo, os mesmos deverão oferecer níveis de menor 

libertação de poeiras. 

9. Apresentar a ficha técnica das soluções de luminária a adotar para a iluminação exterior da 

Subestação ou prevista para outras situações. A mesma não deve ser 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. 

Fase de Construção 

Medidas prévias à obra 

10. Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a 

ser aprovado no contexto da presente decisão e de modo a incluir: 

a. As áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm 

representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do Centro de Informação 

Geoespacial do Exército (CIGeoE); 

b. As áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente imediata a estes. 
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11. Sinalizar e delimitar devidamente no terreno, nos casos em que tal se justifique, os locais assinalados 

na planta de condicionantes.  

12. Prever a adoção de mecanismos que permitam conter a projeção de materiais, caso ocorra a 

realização de trabalhos com recurso a explosivos. 

13. Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de eventuais 

matérias perigosas no espaço físico da instalação, tanto na fase de construção como de exploração. 

14. Comunicar o início dos trabalhos à Câmara Municipal e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto. 

15. Comunicar o início dos trabalhos às entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 

civil, nomeadamente o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o Corpo de 

Bombeiros do Fundão e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Fundão. 

16. 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 na Câmara Municipal. 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. 

17. 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 contato por correio eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à 

entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

18. Comunicar à Associação de Beneficiários da Cova da Beira a data da instalação do Apoio 4, com vista 

a que aquela entidade possa acompanhar os trabalhos. 

19. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer 

rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à 

obra. 

20. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 

acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 

atravessamento de povoações, durante toda a fase de construção. 

21. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 

22. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 

como de exploração. 

23. Privilegiar, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local e o fornecimento de bens e 

serviços preferencialmente locais. 

24. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia 

ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 

estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. Esta ação deve incluir a informação 

da interdição da passagem de maquinaria /veículos pesados afetos à obra sobre a estrutura da Ponte 

classificada IIP (OP 9). 

25. Sinalizar a interdição de movimentação de maquinaria /veículos pesados afetos à obra sobre a 

estrutura da OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu. 

26. Informar a equipa de acompanhamento arqueológico do início dos trabalhos com uma antecedência 

mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 

27. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 

de decapagem e escavação, da área de incidência do projeto da Central Solar Fotovoltaica, respetiva 
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Linha Elétrica (LE) aérea, incluindo todos os acessos à obra, áreas de estaleiro e depósitos 

temporários. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de 

medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). 

28. Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais identificadas na Carta de 

Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção 

arqueológica, situadas a menos de 20 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de 

maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros 

em torno do limite da ocorrência. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos 

de 10 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. 

29. Efetuar o acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as ações de 

desmatação, incluindo ablação de raízes arbóreas e arbustivas e consequente remoção de detritos 

orgânicos, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias. 

30. Implementar medidas de prevenção, segurança e saúde no trabalho, para as três fases - construção, 

exploração e desativação. 

31. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 

a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas 

perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. A formação deve ainda 

contemplar a temática das espécies vegetais autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos a 

ter em obra para cada uma delas. 

32. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores/faixas de 

proteção/servidão legal das linhas elétricas aéreas, e antes do início de qualquer atividade 

relacionada com a obra, 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 considerando uma área de 

proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo 

permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

33. Balizar devidamente, e não apenas sinalizar, todos os exemplares arbóreos, com particular destaque 

para o género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas. 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. 

Medidas para a fase de obra 

34. Assegurar que as ações de desmatação antecedem sempre as ações de remoção da camada 

superficial do solo. 

35. Realizar a gestão da biomassa das espécies exóticas, classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei 

n.º 92/2019, de 10 de julho, e dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas as 

mesmas espécies, de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies para 

novos locais. 

36. Assegurar que nas áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas 

que têm representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do CIGeoE, apenas são 

realizados cortes seletivos de vegetação, por processos motomanuais, de modo a prevenir a afetação 

da galeria ripícola e das suas funções ecológicas e biofísicas. 

37. Instalar dispositivos dissuasores da preferência das aves para construção de ninhos nos apoios da 

linha elétrica. 
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38. Instalar dispositivos que previnam a utilização dos apoios da linha como locais de poiso das aves. 

39. Implementar medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, flora ou 

fauna) a afetar de forma irreversível em fase de construção e cuja mitigação não seja possível com as 

medidas previstas. 

40. Apresentar uma Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do 

término da obra, considerando as seguintes orientações: 

a. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica do Fundão, deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a 

regeneração natural da vegetação; 

b. Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente; 

c. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 

completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos caminhos/acessos existentes e 

desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 

naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais; 

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

e. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas espécies 

autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 

condições fitossanitárias; 

f. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 

no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais 

sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

41. Implementar técnicas de estabilização dos solos e controlo da erosão hídrica, executando nas zonas 

que apresentem riscos de erosão, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 

condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação. 

42. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas 

estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

43. Realizar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a 

exposição do solo desprovido de vegetação, sempre que possível, durante os períodos em que não é 

provável a ocorrência de precipitação mais intensa. 

44. Implementar o Plano de acessibilidade no qual deverá constar a interdição de movimentação de 

maquinaria afeta à obra sobre o imóvel classificado com vista a excluir a OP 9 – Ponte Romana de 

Pêro Viseu dos percursos de obra. 

45. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

46. Proceder, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos 

temporários e pela circulação de máquinas e viaturas, à sua adequada descompactação. 

47. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 

adequado. 

48. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento. 
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49. Assegurar, sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de 

linhas de água, que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e condições de escoamento dessas 

linhas de água. 

50. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos. 

51. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 

forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos e os efluentes aí armazenados deverão ser recolhidos por operador licenciado para 

posterior destino final adequado. 

52. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

53. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, 

na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), operações de desmonte de pargas e, 

mesmo, durante os trabalhos de recuperação e integração paisagística. 

54. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, à desativação da área afeta aos trabalhos para 

a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

55. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

56. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra. 

57. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção. 

58. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, 

através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e 

arejamento dos solos. 

59. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 

necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

60. Proceder à reposição da quantidade de Habitats climácicos afetados em fase de construção e sem 

possibilidades de recuperação devido às restrições da servidão da linha elétrica, nomeadamente o 

Habitat 91E0pt1 – Amiais ripícolas. 

61. Implementar, antes da conclusão das obras, as ações de conservação/salvaguarda/proteção 

/sinalética, de acordo com o faseamento / cronograma proposto no Plano de Salvaguarda Patrimonial 

(PSP) da OC 9 - Ponte Romana de Pêro Viseu. 

62. Realizar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 

decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, 

de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes e áreas a afetar pelos trabalhos de desmontagem 

dos aerogeradores existentes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). 

63. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, 

decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 
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terraplenagens, abertura de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em 

fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 

abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se 

houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

64. Suspender a obra localmente, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 

relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, 

for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da 

totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

65. Conservar as estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra, em função do seu valor patrimonial, in situ, de acordo com parecer prévio da 

Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. 

66. Atualizar a planta de condicionamentos sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais 

que justifiquem a sua salvaguarda.  

67. Colocar os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra em depósito credenciado 

pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

68. Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica do Fundão, o Plano de 

Controle de Erosão, o Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras e o Plano de Gestão 

e Reconversão das Faixas de Proteção Legal das Linhas Elétricas Aéreas. A implementação dos 

referidos planos e projetos deve ser feita de forma coordenada e acompanhada pelos especialistas 

que procederam à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em todas 

as fases de desenvolvimento da obra e exploração. 

69. Proceder à remoção física e eficaz eliminação de plantas exóticas invasoras, 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, 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 das linhas elétricas aéreas e deve 

seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

70. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de 

terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-

matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 

terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato 

cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, 

ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

71. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal 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. 

72. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 

balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 

quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3385 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Fundão – em fase de projeto de execução 

74 

73. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 

sementes das espécies autóctones, em pargas. Estas deverão ter até 2m de altura; devem ser 

colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas 

planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma 

sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos 

de duração e das condições atmosféricas. 

74. 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. 

75. Deverá ser dada 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. 

76. Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade assim como deverão ser adotadas todas as 

práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em tempo/período 

seco/ventoso. 

77. Recuperar todas as áreas afetadas, os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem 

ser desativados. 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. 

78. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado 

em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração 

dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de 

pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 

avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve 

fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente 

no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

Fase de Exploração 

79. Acompanhar a recuperação da vegetação da área de implantação da CSF. Caso se verifique uma 

deficiente recuperação da vegetação e/ou a existência de zonas erodidas, deverão ser 

implementadas medidas corretivas, nomeadamente a aplicação de hidrosementeiras. 

80. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das 

estruturas, em área impermeabilizada. 

81. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame 

acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a 

camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado. 

82. Realizar a Monitorização periódica de acordo com o estabelecido no Plano de Salvaguarda 

Patrimonial para a OP 6 - Fonte da Telha. 

83. Realizar manutenção periódica das estruturas de vedação / sinalização de acordo com o Plano de 

Salvaguarda Patrimonial para a OP 6 - Fonte da Telha. 
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84. Assegurar o acompanhamento arqueológico, sempre que se desenvolverem ações de manutenção 

que impliquem, corte de vegetação e revolvimentos do subsolo na proximidade da OP 6 - Fonte da 

Telha. 

85. Realizar a manutenção periódica da sinalética (painel interpretativo) de acordo com o Plano de 

Salvaguarda Patrimonial da OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu. 

86. Garantir que sempre que se desenvolverem ações de manutenção que impliquem, a necessidade de 

utilização de veículos pesados na área C deve ser respeitada a interdição de passagem pela OP 9 – 

Ponte Romana de Pêro Viseu e usado o caminho alternativo constante na Planta de 

condicionamentos. 

87. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se 

venham a identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

outros trabalhos. 

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

envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 

afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 

que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas 

para a fase de construção, quando aplicáveis. 

89. Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o Programa de Manutenção 

do Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Fundão e o Plano de Gestão e 

Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas. 

90. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras 

(PGEEI), do Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica do Fundão e do Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas, 

por um período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

91. Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível na envolvente do projeto e, 

em especial, no local de instalação dos painéis fotovoltaicos e vias de acesso, bem como na projeção 

das linhas de transporte de energia, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra 

incêndios, no âmbito dos regimes jurídicos aplicáveis. 

92. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, 

fornecimento de bens e serviços) a empresas da região. 

Fase de Desativação 

93. Assegurar o acompanhamento arqueológico na fase desativação da Central e das Linhas Elétricas 

aéreas. 

94. Fornecer aos empreiteiros a Carta de Condicionamentos atualizada com a implantação de todos os 

elementos patrimoniais identificados quer no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase 

de construção. Deve ser respeitada a interdição de movimentação de maquinaria afeta à obra sobre 

a estrutura OP 9 – Ponte Romana de Pêro Viseu - e usado o caminho alternativo constante na Carta 

de Condicionamentos. 

95. Assegurar a existência de alternativas energéticas ambientalmente equivalentes e a reconversão do 

solo para atividades de baixo impacte ambiental. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização:  

1. Programa de monitorização da dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 

Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto (central 

fotovoltaica e linhas elétricas), pelo menos durante três anos em fase de exploração, na dispersão 

daquelas espécies. 

2. Programa de monitorização da mortalidade de aves e quirópteros causada por eletrocussão e/ou por 

colisão com os cabos das linhas elétricas. 

3. Programa de Monitorização do coberto vegetal na área de implantação do projeto, para efeitos de 

controlo da erosão hídrica do solo, evidenciando os resultados obtidos, após a conclusão dos 

trabalhos, em relatório a apresentar, que inclua registo fotográfico e integre eventuais medidas 

adicionais, nomeadamente nova sementeira, caso o coberto vegetal autóctone não se encontre 

estabelecido ou tenha apresentado interferência de infestantes.  O relatório a apresentar terá 

periodicidade anual, durante os primeiros três anos. A partir deste período o relatório de 

monitorização poderá ser apresentado de três em três anos, podendo vir a ser alterada a 

periodicidade ou dispensada a sua apresentação, em função ao conhecimento que existir sobre a 

situação. 

4. Programa de Monitorização dos impactes socioeconómicos nas fases de construção e de exploração, 

contemplando um programa de monitorização que acompanhe o sistema de reclamações que deve 

acompanhar a fase de construção e de arranque do empreendimento, a criação de emprego nas duas 

fases e que acompanhe os ganhos energéticos e ambientais na fase de exploração. 

Aos relatórios dos programas de monitorização a implementar deve ser anexado ficheiro com informação 

em formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, 

linhas ou polígonos) e tabelas de dados. 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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Assunto: Central Fotovoltaica do Fundão (Conc. Fundão) 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço 
Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área é atravessada pelo traçado aéreo da Linha “LN 0503L51420 Ferro (REN) – Fundão I” 
(AP19-AP27) (conforme Planta em Anexo). 

A área do referido EIA é atravessada pelos traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 15 kV “LN 0504L28929” (AP9-AP21), 
“LN 0504L2A425” (apoio de derivação APD13-PT, posto de transformação de distribuição “PT 0504D20134 Quinta do Brejo de Baixo”), “LN 
0504L2E400 Fundão - Brejo (Peroviseu)” (AP12-apoio de derivação APD15A), “LN 0504L2A438” (apoio de derivação APD17-AP4), “LN 
0504L28965 Quinta do Brejo I” (TRA1), “LN 0504L27848 Brejo II” (TRA1, TRA2 e TRA3), “LN 0504L28300” (TRA2|apoio de derivação 
APD7-AP2), “LN 0504L2F903” (TRA3|AP8-AP11 e TRA7|AP11-PT, posto de transformação de serviço particular), “LN 0504L2G064” (apoio 
de derivação APD11-PT, posto de transformação de distribuição “PT 0504D20387 Valverde Vi (Beira Gás)”) e “LN 0504L2B404” (AP4-PT, 
posto de transformação de distribuição “PT 0504D20260 Quinta de Lavaredos”) (conforme Planta em Anexo). Verifica-se também para este 
nível de tensão, que na vizinhança da referida área se encontram estabelecidos os traçados aéreos das linhas “LN 0504L2D902 
Área de Serviço Fundão-A23” (TRA2), “LN 0504L2D824 Prazo - Fundão” (AP9-AP11), “LN 0504L28381” (apoio de derivação APD9-
PT, posto de transformação de serviço particular), “LN 0504L2W005” (TRA2), ”LN 0504L28624” (TRA3 e TRA5 de ligação ao posto de 
transformação de distribuição “PT 0504D20153 Quinta Nave”), “LN 0504L2X018” (TRA2), “LN 0504L29781” (apoio de derivação APD8- PT, 
posto de transformação de distribuição “PT 0504D20150 Quinta da Pola II”), “LN 0504L2A438” (AP4-AP6 e ligação ao posto de transformação 
de distribuição “PT 0504D20207 Quinta Botocela”), “LN 0504L2X038” (TRA1), “LN 0504L28929” (TRA9), “LN 0504L2F903” (TRA3|AP7-
AP8) e “LN0504l2F158” (apoio de derivação APD7- PT, posto de transformação de distribuição “PT 0504D20363 Castelo Velho) (conforme 
Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
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estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos 
apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, 
plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Central Fotovoltáica do Fundão
Área do Estudo de Impacte Ambiental

Posto de Transformação de Distribuição

Linha a construir

Área de Estudo

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

AP4

AP8

AP21A
AP21

AP2

AP4

AP9

AP S/N

AP12AP27 AP2

AP19

LN 0504L2B404 TRA2

LN 0504L2F903 TRA3

PT 0504D20260 QUINTA DE LAVAREDOS

PT 0504D20363 CASTELO VELHO

LN 0504L28929 TRA9

LN 0504L2D025 TRA6
LN 0503L51420 TRA1 FERRO (REN) - FUNDÃO I
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Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   
N.º S028761-202104-DAIA.DAP  
DAIA.DAPP.00274.2020 

11-05-2021 N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00009135_2021 24-05-2021 

Procº.    Procº. PROC00003905_2021  
    
ASSUNTO:   Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3385 

Projeto: Central fotovoltaica do Fundão 

Em resposta à vossa solicitação de parecer para os fins supramencionados, esta Direcção Geral tem a informar 

V. Exª o seguinte: 

1. O presente projeto 

− tem por objetivo a instalação de uma central solar fotovoltaica, dividida em dois setores (A e C), para 

produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, e a instalação de uma 

linha aérea de muito alta tensão (MAT) 220 kV de interligação com a subestação do Fundão, com 

necessidade de colocação de dois apoios de linha entre os pórticos de saída da subestação 30/220 kV e 

de entrada na subestação do Fundão. 

− tem lugar (Anexo 1) no concelho de Fundão, freguesias de Alcaria e União das freguesias de Fundão, 

Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo. 

2. O projeto não interfere com área beneficiada e com infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola da 

Cova da Beira (AHCB). Contudo, aquando da implementação do projeto deverá ser tida em consideração a 

localização da Conduta C1A do bloco de rega T11 (Anexos 2.1 e 2.2). 

Assim, atendendo ao exposto e de modo a salvaguardar as infraestruturas do AHCB, ao presente projeto e 

conforme expresso na Planta de Implantação em Anexo 3, esta Direcção Geral emite Parecer Favorável 

Condicionado a que a empresa instaladora do projeto informe previamente a Associação de Beneficiários da 

Cova da Beira da data da instalação do Apoio 4, para que esta possa acompanhar os trabalhos. 

A 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9ª 

Zambujal 

Ap. 7585 

2610-124 Amadora 
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O presente parecer não substitui qualquer outro parecer ou acto administrativo que deva ser emitido ou 

praticado por entidades com competência decisória relativa a outras condicionantes que onerem o prédio objeto 

da intervenção em análise. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Subdiretora-Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 –  Planta de Localização 
Anexo 2 – Ortofotomapas de localização das infraestruturas do AHCB 
Anexo 3 – Planta de Implantação do projeto 
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