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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 Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada, em que a 

central se encontra em fase de projeto de execução e a LMAT em fase de anteprojeto, 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, diploma que 

estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

Dando cumprimento ao RJAIA, a Cercal Power, S.A., na qualidade de proponente do referido projeto, 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivos projeto de execução e anteprojeto na 

plataforma SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), através do processo com o código PL20201006001337, sendo a entidade 

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

O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada refere-se à construção da central 

fotovoltaica e à construção da linha elétrica aérea a 400 kV, que fará a ligação da referida central à rede 

para escoamento da energia produzida, através da subestação de Sines (existente). 

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, após confirmação da DGEG 

enquanto entidade licenciadora. 

Atendendo às suas características, o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada encontra-

se sujeito a procedimento de AIA nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do regime jurídico acima 

mencionado, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado no n.º 19 do Anexo I: 

“Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com tensão igual ou superior a 220 kV e 

cujo comprimento seja superior a 15 km”. 

Por integrar um central fotovoltaica com potência instalada superior a 50 MW, o projeto também tem 

enquadramento nos termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, pelo facto de o 

projeto se encontrar tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica (…) (não incluídos no anexo I)”, com 

potência instalada ≥ 50 MW (caso geral). 

Dado que será necessária a desflorestação de uma área superior a 50 ha, o projeto em análise tem ainda 

enquadramento no caso geral, da alínea d) do ponto 1 do Anexo II: 

“Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas 

isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à conversão 

para outro tipo de utilização das terras”, com desflorestação ≥ 50 ha (caso geral). 

O projeto não se enquadra em área sensível, nos termos do definido no RJAIA. 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA e ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, nomeou, através do 

ofício ref.ª S072222-202012-DAIA.DAP de 28 de dezembro de 2020, a respetiva Comissão de Avaliação 

(CA), constituída pelas seguintes entidades: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), 

APA/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), APA/Departamento de Gestão 

Ambiental (APA/DGA), APA/Departamento de Alterações Climáticas (APA/DCLIMA), APA/Administração 

da Região Hidrográfica do Alentejo (APA/ARH Alentejo), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas/Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do 

Alentejo (ICNF/DRCNF Alentejo), Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. (ARS Alentejo) e o 
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Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Embora nomeada, a APA/DCLIMA não participou na CA, mas emitiu parecer. 

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

− APA/DAIA – Eng.ª Sara Cabral e Dr. Nuno Sequeira 

− APA/DCOM - Dr.ª Cristina Sobrinho 

− APA/ARH Alentejo – Eng.º João Freire 

− DGPC - Dr. João Marques 

− LNEG - Dr. Pedro Ferreira 

− DGEG - Eng.º José Couto 

− CCDR Alentejo - Eng.º Ilídio Ribeiro 

− ICNF/DRCNF Alentejo – Eng.ª Joana Venade 

− ARS Alentejo – Dr. Joaquín de Toro 

− APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes 

− ISA/CEABN - Arq. João Jorge 

O EIA, datado de agosto de 2020, foi elaborado, entre novembro de 2019 e agosto de 2020, pela empresa 

Matos, Fonseca e Associados – Estudos e Projetos, Lda.. Posteriormente, foi reeditado no âmbito da 

conformidade, sendo datado de março de 2021, e é constituído pelas seguintes volumes: 

1. Relatório Técnico 

2. Peças Desenhadas 

3. Anexos 

4. Resumo Não Técnico (RNT) 

5. Elementos Adicionais 

O proponente apresentou ainda um segundo Aditamento ao EIA, datado de abril de 2021, em resposta a 

um pedido de elementos complementares efetuado pela autoridade de AIA após declaração da 

conformidade do EIA. 

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

técnica efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão sobre o 

projeto em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

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

− Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

− Realização de uma reunião no dia 7 de janeiro de 2021, 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/fatores ambientais: Aspetos globais; Descrição do projeto; Paisagem; Património; 

Geologia e Geomorfologia; Uso do Solo; Socioeconomia e Sistemas Ecológicos. Foi ainda solicitada 

a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada em 11 de março de 

2021. 

− Deliberação pela Conformidade do EIA a 25 de março de 2021, com solicitação de elementos 

complementares relativos à Paisagem e aos Sistemas Ecológicos. Esta informação foi apresentada 

pelo proponente em 8 de abril de 2021. 

− Abertura de um período de consulta pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 29 de março 

a 10 de maio de 2021. As exposições recebidas durante este período encontram-se descritas no 

capítulo 7 do presente parecer. 

− Solicitação de pareceres externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a 

análise da CA, às seguintes entidades: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP 

Alentejo), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), REN – Redes Energéticas 

Nacionais, E-Redes (ex-EDP Distribuição – Energia S.A.), Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

e Câmara Municipal de Sines. Os pareceres recebidos encontram-se descritos no capítulo 6 e 

incluídos em Anexo ao presente parecer. 

− Visita ao local, efetuada no dia 22 de abril, tendo estado presentes representantes da CA e do 

Proponente e respetivos consultores. 

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

com o objetivo de avaliar os correspondentes impactes e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados. 

− Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, a avaliação dos 

impactes do projeto (com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 

Elementos Complementares), bem como a integração no Parecer da CA dos contributos sectoriais 

das várias entidades representadas na CA, dos pareceres solicitados a entidades externas, dos 

resultados da consulta pública e da ponderação dos fatores ambientais determinantes na 

avaliação do projeto. 

− Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a 

seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do 

projeto, 5. Análise dos fatores ambientais, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas, 7. 

Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Condicionantes, elementos a apresentar, 

medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

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

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada resulta da junção de cinco centrais 

fotovoltaicas, com potências individuais entre 31,0 MWp e 48,9 MWp, todas elas com ponto de receção 

na rede atribuído na subestação de Sines (existente) da REN, a 400 kV. São elas as centrais de Alvalade, 

do Borreiro, do Cercal, do Freixo e de Vale das Éguas, as quais estavam distribuídas nesta mesma região.  

Cada uma das cinco centrais foi alvo de projeto de licenciamento das instalações elétricas, tendo já licença 

de produção atribuída por parte da DGEG. 

A evolução do processo foi no sentido de arranjar uma solução em que as centrais fotovoltaicas fossem 

adjacentes ou muito próximas, para assim se evitar a proliferação pelo território de linhas de alta tensão 

(60 kV), que interligariam as 5 centrais a uma subestação coletora intermédia (60/400 kV). 

A relocalização das referidas cinco centrais fotovoltaicas deveu-se a questões técnicas, económicas e 

ambientais, pois a sua concentração num único local permite tirar sinergias pela utilização de 

infraestruturas comuns, salientando-se a possibilidade de serem construídas apenas uma única 

subestação e uma única linha elétrica para escoar a energia produzida, infraestruturas que servirão o 

conjunto das cinco centrais fotovoltaicas. 

 

Figura 1 – Esquema espacial do conjunto das 5 centrais fotovoltaicas na zona do Cercal (Fonte: EIA) 
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Nesta solução de concentração na zona do Cercal, foi preparada cartografia temática abrangente para 

uma melhor perceção do território em causa, tendo sido avaliadas as grandes componentes que excluem 

desde logo a possibilidade de instalação deste tipo de projetos, nomeadamente as áreas de RAN, as áreas 

integradas em aproveitamentos hidroagrícolas e as áreas com sobreiros e/ou azinheiras. As LMAT em 

exploração pela REN também foram integradas na cartografia geral de base numa perspetiva de utilização 

de corredores para desenvolvimento da futura LMAT. 

O modo de abordagem ambiental integral ajudou no desenvolvimento de um projeto com menores 

impactes ambientais pois permitiu que sejam definidas soluções tirando sinergias do conjunto das 

infraestruturas, e permite mais margem de manobra na avaliação das condicionantes e escolha das 

melhores áreas para instalação do Projeto. 

Ainda na fase preliminar, e depois de validada a escolha da área de implantação do conjunto das 5 

centrais, foi identificado um corredor preferencial para o desenvolvimento da LMAT. 

Para selecionar um corredor onde fosse possível implantar um traçado fiável, foi feita previamente uma 

análise tendo como linha de orientação a metodologia preconizada no Guia Metodológico para a 

Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, que 

se baseia numa abordagem por refinamentos sucessivos, partindo de uma área de estudo abrangente 

para a seleção de corredores e desta para a escolha do traçado, centrada sobretudo nos descritores 

Ecologia, Uso do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo, Componente Social e 

Património. 

A área de estudo da linha elétrica em avaliação consistiu num corredor de 400 m de largura centrado no 

eixo de um traçado de referência, o qual por sua vez resultou de uma avaliação ambiental preliminar numa 

zona mais abrangente. 

Na fase inicial, após se observar o território numa envolvente alargada (16 km) e de se terem identificado 

grandes condicionantes que limitavam o uso do território na zona mais a nascente e na zona mais a 

poente, relacionadas fundamentalmente com fauna, e uma vez que já existem duas LMAT que passam na 

área onde se pretende instalar a central e que estão ligadas ao mesmo ponto de interligação que se 

pretende utilizar para escoar a energia elétrica produzida com o projeto em análise, entendeu-se não 

haver necessidade de análise de vários corredores alternativos. 

Assim, tomou-se como área de estudo preliminar uma zona envolvente às duas LMAT existentes, 

considerando buffers de 400 m para cada lado das duas linhas elétricas, abrangendo o ponto de origem e 

o ponto de chegada da LMAT em estudo, ficando-se assim com mais margem de manobra na definição de 

um traçado preliminar. 

Dentro da área de estudo considerada, deu-se preferência a um traçado o mais linear possível e o mais 

próximo das linhas elétricas existentes, beneficiando assim do facto de as faixas de gestão serem mais 

estreitas, de já existirem acessos, e as linhas serem mais visíveis para a avifauna, minimizando dessa forma 

o risco de colisão. 

Com essa base de referência, o fator mais determinante foi o afastamento de áreas urbanas, 

nomeadamente de áreas consolidadas, mas também de zonas com habitações isoladas. Também foram 

evitadas áreas com elevada capacidade agrícola, classificadas como RAN, áreas com culturas 

permanentes, como é o olival, e a albufeira de Campilhas. 

Procurou-se o maior afastamento possível ao conjunto edificado da Quinta da Ortiga (quinta classificada). 

Foram efetuadas diligências junto da REN na procura de uma possível utilização conjunta das LMAT 

existentes, o que foi possível no troço final, já perto da subestação de Sines, através da partilha de apoios 

duplos da uma LMAT existente, minimizando-se assim as interferências com a parte rústica da quinta, a 

qual ocupa uma área muito abrangente. Esta solução também foi importante dada a existência de um 

alojamento turístico (Herdade da Fonte Branca) que atualmente já tem duas linhas elétricas de muito alta 
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tensão a passar por cima, e com esta solução é garantido um afastamento que cumpre com os requisitos 

determinados na legislação em vigor sobre distanciamentos a assegurar. 

Foi também considerada a possível existência de um parque eólico (parque eólico de Morgavel), ainda 

que esse projeto ainda esteja em desenvolvimento (projeto em fase de estudo prévio, cujo EIA esteve em 

consulta pública no período de referência 2020-02-19 a 2020-05-14, prorrogado pelo tempo abrangido 

pelo Estado de Emergência que esteve em vigor devido à pandemia da Covid-19). 

O afastamento do litoral foi um pressuposto de referência. Para além da pressão que existe para o 

desenvolvimento turístico da região (tanto maior quanto maior a proximidade ao litoral), foi evitada a 

interferência com áreas ecologicamente sensíveis, designadamente, uma área considerada muito crítica 

para as aves de rapina, situação aliás que já tinha condicionado o traçado de uma LMAT existente. 

De salientar que, face à grande extensão de áreas com sobreiros e azinheiras, estas áreas foram 

consideradas a salvaguardar no caso da central, mas no caso da LMAT foram apenas consideradas como 

a evitar. 

Tendo em consideração os condicionamentos anteriormente referidos, a área de estudo inicialmente 

considerada não foi suficiente, tendo sido alargada sempre que se justificou. Dentro dessa área, tendo 

por base aspetos técnicos associados ao desenvolvimento da LMAT, foi possível desenhar o corredor com 

400 m de largura, que foi o que se revelou como o mais favorável, pelo que foi a base da análise 

subsequente de identificação detalhada de condicionantes. Contudo, em algumas situações pontuais esse 

corredor foi alargado, com vista a ultrapassar determinadas condicionantes. 

As condicionantes identificadas foram transpostas para plantas de condicionamentos, uma para a central 

e outra para a LMAT, que suportaram os projetistas na conceção dos projetos de execução mais favoráveis 

do ponto de vista ambiental, sem descurar a componente técnica e de segurança. A utilização de 

corredores comuns a linhas elétricas existentes obriga a respeitar as necessárias distâncias de segurança, 

sendo este um fator técnico muito limitante. 

Assim, foi desenvolvido um traçado de referência, tendo-se procedido a uma análise mais detalhada num 

corredor envolvente a esse traçado (200 m para cada lado do eixo de referência). Em zonas onde se 

verificou existirem mais condicionantes, e por forma a se ter mais margem de manobra, o corredor inicial 

foi alargado. Finalmente foi definido o traçado final da Linha Elétrica, incluindo a implantação dos apoios, 

com um comprimento total de 25,6 km, tendo-se efetuado os ajustamentos que se vieram a revelar 

necessários, de modo a respeitar as condicionantes que foram identificadas no corredor estudado. 

A opção de apresentar a LMAT em fase de anteprojeto deve-se ao facto de ainda não ter sido obtido o 

acordo com os proprietários dos terrenos onde se prevê instalar os apoios, pelo que nas negociações 

subsequentes poderá haver necessidade de efetuar ajustes à implantação preconizada. De qualquer 

forma, o projeto da LMAT foi avaliado no EIA com bastante detalhe, tendo-se definido uma planta de 

condicionamentos à escala 1:7 000, a qual foi possível cumprir com a implantação indicada. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente do projeto da Central 

Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada. 
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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 

O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de 

uma fonte renovável e não poluente, o sol, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do 

país, para a segurança do abastecimento e autonomia energética e para o cumprimento dos 

compromissos assumidos pelo Estado Português, no que diz respeito à produção de energia a partir de 

fontes renováveis e à redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE). 

O projeto da LMAT surge da necessidade de se ter de escoar a energia produzida na central fotovoltaica, 

ou seja, o objetivo deste projeto é transportar a energia produzida até ao ponto de entrega da Rede 

Elétrica de Serviço Público (RESP), que é na subestação de Sines da REN. É um projeto complementar ao 

projeto da central fotovoltaica, imprescindível para o projeto global. 

O projeto em avaliação enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas preconizadas não só em 

Portugal, mas também a nível Europeu e Mundial, de forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos 

assumidos internacionalmente, em particular os que se referem à limitação das emissões dos GEE. Vai de 

encontro ao discutido e definido na Conferência das Partes COP 21, que decorreu em Paris, em 2015, e da 

qual resultou o Acordo de Paris, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima (CQNUMC). Em resultado, Portugal assumiu uma redução das suas emissões em GEE de 40% até 

2030. 

Portugal está igualmente a assumir metas ambiciosas para 2030, através do Plano Nacional de Energia e 

Clima (PNEC) 2030, cuja versão preliminar foi entregue à Comissão Europeia no final de 2018, e do Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050, que visou apresentar técnica e economicamente trajetórias de 

redução de GEE em Portugal até 2050. 

Em Portugal, as potencialidades de aproveitamento de energia solar para a produção de eletricidade, 

mesmo em pequena escala, são consideráveis e representam um contributo muito relevante na 

descarbonização da economia com a substituição dos combustíveis fósseis. 

O proponente considera-se que a concretização do projeto em avaliação contribuirá para alcançar as 

referidas metas relativamente à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e à 

redução de emissão de GEE. 

A Central Fotovoltaica do Cercal, com uma produção anual estimada de 596 GWh/ano, contribuirá 

anualmente para a não emissão de cerca de 476 774 toneladas de CO2, por ano, considerando que o 

combustível utilizado seria o carvão, contribuindo assim positivamente para o cumprimento das metas 

nacionais e comunitárias no domínio das energias provenientes de fontes renováveis no consumo bruto 

de energia. 

 

4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica do Cercal será localizada na freguesia de Cercal do Alentejo (a cerca de 1 km da 

localidade de Cercal do Alentejo), concelho de Santiago do Cacém (a cerca de 24 km da cidade de Santiago 

do Cacém), distrito de Setúbal. 

A LMAT a 400 kV, que fará a ligação do projeto à subestação de Sines da REN, terá cerca de 25,6 km de 

extensão, e irá desenvolver-se num percurso que atravessa áreas das freguesias de Cercal do Alentejo e 
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união das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, no concelho de 

Santiago do Cacém, e num troço intermédio, que atravessa área da freguesia de Sines, no concelho de 

Sines, distrito de Setúbal. 

 

 

Figura 2 – Extrato das cartas de enquadramento administrativo do projeto 

(Fonte: EIA - Volume 2.2, Desenho n.º 1) 

 

A área de estudo para a implantação da central é cerca de 816 ha. A área arrendada depois de excluídas 

as áreas com as condicionantes é de cerca de 617 ha, sendo que o projeto, considerando todas as 

infraestruturas, incluindo toda a zona fotovoltaica (área dos painéis e as entrelinhas) ocupa apenas cerca 

de 323,07 ha (40% da área de estudo). 

Se na zona fotovoltaica considerarmos apenas a zona ocupada pelos painéis temos uma ocupação de cerca 

de 137,05 ha (17% da área de estudo), sendo que ao nível do solo o que fica efetivamente ocupado é a 

zona das fundações, que corresponde a uma área ainda menor (0,12 ha; 0,04% da área ocupada pelos 

painéis e as entrelinhas). 

A área de estudo é atravessada pelas estradas EN 262, ER 390 e ER 389, o que faz com que essa área afeta 

ao projeto fique dividida em vários setores. Apresenta uma configuração irregular, com o maior 

desenvolvimento na direção noroeste-sudeste. 

Tanto a central fotovoltaica como a LMAT não se localizam em “área sensível”, de acordo com a definição 

constante no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação 

(republicado no Anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro). 
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4.3. ASPETOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DO PROJETO 

Em termos gerais, a área de estudo apresente características semelhantes, correspondendo a uma área 

rural, com um relevo ondulado, onde se evidenciam várias linhas de água (é exceção uma zona localizada 

mais a sul que tem ocupação florestal). 

Apesar de a zona ter um relevo ondulado, o projeto foi elaborado sem recurso generalizado à modelação 

do terreno, que, a existir, será feita de forma muito pontual e limitada. O projeto prima pela escolha de 

tecnologia de implantação dos módulos fotovoltaicos que acompanham o relevo do terreno, mesmo em 

declives consideráveis (até um máximo de 18%), sem que seja necessário efetuar grandes movimentações 

de terras. 

Ainda que seja uma zona dominantemente rural, os solos com boa aptidão agrícola integrados na Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) têm pouca expressão, tendo ficado desde logo condicionados à implantação do 

projeto. Estes são solos que estão associados às linhas de água principais. Prevê-se apenas afetar uma 

área muito reduzida de RAN devido à necessidade de se fazer a travessia de áreas de RAN com duas valas 

de cabos, parte dela ao longo de caminhos existentes (o proponente terá de solicitar autorização para a 

afetação desta área). 

Existe uma grande proliferação de linhas de água a atravessar o área de estudo, identificadas na carta 

militar e, como tal, sujeitas ao Domínio Hídrico. Nas principais, que estão sujeitas ao regime jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), foi considerada uma faixa de salvaguarda com 6 m de largura (3 m para 

cada lado), como zona interdita à colocação de qualquer infraestrutura do projeto, exceto em situações 

pontuais justificáveis de cruzamento de caminhos e valas de cabos. 

Relativamente às restantes linhas de água admitiu-se que não seriam uma condicionante à instalação dos 

painéis, mas seriam apenas condicionantes à implantação dos postos de seccionamento e dos postos de 

transformação. 

É exceção a implantação do conjunto subestação/edifício de comando/armazém, devido à extensão da 

área a afetar por estas infraestruturas. A sua localização, num local escondido e ao mesmo tempo de fácil 

acesso, limitou a seleção do local de implantação, afetando o troço de montante de uma linha de água de 

reduzida dimensão e com pouca expressão no terreno. Será assegurado o escoamento natural, com o 

encaminhamento dos caudais das águas pluviais para o troço de jusante (o proponente terá de solicitar o 

Título de Utilização do Domínio Hídrico para todas as linhas de água identificadas na carta militar). 

A partir dos caminhos existentes passíveis de utilização (que permitam a circulação de viaturas pesadas 

para transporte dos transformadores até ao local onde estes ficarão instalados), foi criada uma rede de 

caminhos onde se privilegiou a abertura de novos caminhos com traçados que conjugavam da melhor 

forma possível a morfologia do terreno com a futura funcionalidade. 

Na área afeta à central existem várias construções, a maioria corresponde a apoios agrícolas. As 

habitações são quase todas dos proprietários dos terrenos arrendados, os quais definiram zonas 

envolventes às suas casas interditas à instalação do projeto. São exceção 3 casas que se localizam na zona 

mais a nordeste, às quais se impuseram buffers de proteção com dimensão em função das infraestruturas 

em causa. 

Assim, o desenvolvimento do projeto assegurou distâncias de salvaguarda relativamente aos recetores 

sensíveis (quer no que respeita à distância relacionada com o ruído, quer no que respeita aos campos 

eletromagnéticos). Relativamente à central foram assumidas as seguintes distâncias de segurança 

(buffers): 

 250 m - áreas interditas para instalação da subestação/edifício de comando; 
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 100 m – áreas interditas para instalação de postos de transformação, postos de seccionamento e 

inversores; 

 50 m – áreas interditas à instalação dos vários elementos do projeto. 

Nalgumas situações os buffers de proteção foram bastante mais abrangentes, pois corresponderam ao 

que foi solicitado pelos proprietários dos terrenos arrendados. Os buffers foram aplicados não só aos 

recetores sensíveis identificados dentro da área de estudo restrita (área de implantação da central, mas 

também a todos aqueles que se localizam na zona envolvente até à distância de 250 m. 

As ruínas que se localizam fora das propriedades que foram arrendadas, assim como as construções cujo 

uso não foi possível identificar, numa perspetiva preventiva, de salvaguarda de eventual recuperação 

futura, foram tratadas como recetores sensíveis, e como tal, a elas foram aplicados os buffers de proteção 

em conformidade. 

Aos apoios agrícolas e às ruínas que se localizam dentro das propriedades que foram arrendadas, o buffer 

de proteção foi de 5 m. Contudo, a maioria destas ruínas estão integradas dentro dos buffers definidos 

pelos proprietários. 

A zona atravessada pela LMAT tem em geral poucas habitações. Na zona mais crítica, próxima da 

subestação de Sines, foi possível utilizar 6 apoios de uma linha elétrica já existente, o que diminui 

significativamente os impactes em geral, especialmente no que se relaciona com a aceitação por parte 

dos proprietários das habitações existentes, dado que nesta zona existe uma quinta enquadrada na 

categoria “Quintas Históricas - Espaço Cultural”, que funciona como um espaço turístico (Quinta da Ortiga, 

também designada como Hotel Pousada de Santiago do Cacém Quinta da Ortiga), e existe um alojamento 

turístico (Herdade da Fonte Branca) que atualmente já tem duas linhas elétricas de alta tensão a passar 

sobre os edifícios. 

Na área afeta à central as zonas de montado ocorrem de forma localizada, tendo-se por isso constituído 

como uma condicionante com pouca interferência com o projeto. No corredor da LMAT, as zonas de 

montado ocorrem em grandes extensões, e como tal, não foi possível evitar interferir com este tipo de 

ocupação do solo. 

Importa referir que, em resultado de um levantamento exaustivo de quercíneas efetuado na fase de 

pedido de elementos adicionais, se constatou a existência de mais exemplares de sobreiros dispersos do 

que o expetável, na área de eucaliptal situada a sul da área de estudo. Esta situação levou a que se optasse 

pelo condicionamento desta área à implantação de painéis. Esta possibilidade resulta da recente evolução 

tecnológica que tem vindo a ocorrer, em matéria de painéis fotovoltaicos, onde a potência unitária dos 

painéis disponíveis no mercado é superior à dos considerados no projeto. Em resultado desta evolução, 

será possível a manutenção da potência total de ligação à rede, apesar da exclusão dos painéis na área de 

eucaliptal, permitindo assim preservar as áreas de montado aí identificadas, bem como dos sobreiros 

adultos em bom estado fitossanitário. 

Este rearranjo do projeto, que resulta na ocupação de uma área inferior à prevista na análise de impactes, 

não acarreta qualquer impacte adicional, ou novo, face aos impactes anteriormente avaliados (pelo 

contrário, dado que se trata de ajustes no sentido da subtração da área de implantação do projeto). 

 

4.4. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica do Cercal é um centro electroprodutor, com potência nominal instalada de 

223,6 MVA e potência pico de ligação à rede de 282,4 MWp, que aproveita a energia solar, utilizando 

tecnologia fotovoltaica tradicional (painéis fotovoltaicos) sobre estrutura metálica com seguidores 

solares. 
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O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal (que corresponde à junção de 5 centrais fotovoltaicas) é 

constituída, no seu essencial, pelos seguintes elementos: 

 O sistema de produção fotovoltaica ou gerador solar; 

 Os sistemas de acondicionamento de energia elétrica, compostos por inversores (que 

transformam a corrente contínua em corrente alternada, neste caso descentralizados) e postos 

de transformação (que passam a corrente de Baixa Tensão para Média Tensão); 

 Os postos de seccionamento (que recebem os vários ramais subterrâneos vindos de cada uma das 

centrais e têm a função de “agregadores” da energia produzida em cada uma destas centrais e 

que daí interligam à subestação elevadora – subestação do Cercal – através de uma linha 

subterrânea a 30kV); 

 Os sistemas auxiliares; 

 A instalação elétrica de média tensão (30 kV); 

 A subestação/edifício de comando/armazém; 

 Os caminhos e vedação. 

O projeto será constituído por 553 800 módulos fotovoltaicos, de tecnologia bifacial e com uma potência 

unitária de pico de 510 Wp (que irão ocupar uma áreas de 1 370 462 m2), 1792 inversores de string, 73 

postos de transformação (PT) e 5 postos de seccionamento (PS), distribuídos ao longo de toda a área de 

estudo, tendo a sua localização sido determinada não só em função do potencial fotovoltaico da área, 

orientação e exposição solar, como de forma a respeitar as condicionantes ambientais identificadas e 

minimizar a extensão de valas de cabos e novos acessos. 

Os PT que compõem cada uma das 5 centrais serão ligados entre si e interligados ao correspondente PS, 

que por sua vez será interligado à subestação elevadora, através de uma rede subterrânea de média 

tensão (30 kV), constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

 

4.4.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Os módulos fotovoltaicos têm como função a conversão da energia solar em energia elétrica, produzindo 

uma corrente contínua proporcional à irradiância solar recebida. 

A partir do agrupamento e interligação de um determinado número de células fotovoltaicas, obtêm-se os 

módulos fotovoltaicos, também designados por painéis (conjunto de células solares diretamente 

interligadas e encapsuladas, como um bloco único, entre materiais que as protegem dos efeitos da 

intempérie), conseguindo-se áreas de captação com maior potência de geração e maior facilidade de 

instalação. Por seu turno, a partir dos módulos fotovoltaicos/painéis e sua interligação série-paralelo, 

formam-se os atuais geradores fotovoltaicos, com um intervalo de potências totalmente flexível e 

adaptado a cada circunstância. 

Os painéis serão agrupados em strings (grupo de módulos ligados eletricamente em série). O projeto prevê 

que sejam feitos agrupamentos de 26 painéis ligados em série, ou seja, serão instalados 21 297 strings. A 

associação dos módulos fotovoltaicos em série realiza-se aproveitando as próprias caixas, condutores e 

ligadores dos módulos. Os condutores positivo e negativo prolongam-se até às caixas de bornes e caixas 

de string (caixas de ligação de séries) e nestas realizam-se as ligações em paralelo de cada subcampo. Cada 

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

descarregadores de proteção contra sobretensões ligados à terra, seccionadores, fusíveis e 

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

No projeto, cada quadro de string interliga diretamente a cada inversor, estando neste projeto, cada 

quadro instalado junto ao inversor correspondente. 

A conversão da energia que é produzida em corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC) é feita 
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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. 

Os cabos solares, que irão interligar cada string às caixas de ligação (dois cabos por cada string), serão 

instalados ao longo da estrutura, presos com grampos à mesma. 

Os cabos subterrâneos de corrente alternada (desde os inversores até ao quadro geral de Baixa Tensão 

(BT), no interior do posto de transformação) serão diretamente enterrados. Nas travessias de caminhos, 

serão constituídos por tubagem de polietileno de parede dupla, ondulada e de cor vermelha no exterior 

e lisa e incolor no interior, com guia de plástico resistente e de diâmetro adequado à secção e número de 

cabos. 

As valas para acomodar os cabos, seja de Média Tensão (MT) (entre PT, os PS e subestação), seja de BT 

(entre inversores e PT) terão dimensão diferente consoante o número de cabos previsto instalar dentro 

da vala, e também em situações especiais de atravessamento de caminhos e linhas de água. A sua largura 

irá variar entre 0,40 m e 1,0 m. As valas de cabos de BT que circulam na área dos módulos terão uma 

extensão de 59 295 m. 

Por uma questão de simplificação na avaliação das áreas a serem afetadas, existem pequenos troços de 

valas com dimensão um pouco diferente, como seja travessias de acessos; travessias de linhas de água, 

cujos comprimentos estão incluídos na contabilização das valas MT. Estas valas têm uma largura de 

0,84 m, o que corresponde a uma largura média das valas MT consideradas, as quais variam de 0,40 m a 

1,0 m. As valas da rede de MT serão, em geral, abertas ao longo dos caminhos da central. Prevê-se serem 

executados 6 553,8 m de valas sem caminho adjacente. 

Os módulos fotovoltaicos ficarão orientados a Sul (azimute 0º), com a inclinação adequada a obter o 

melhor rendimento, sendo instalados numa estrutura metálica (seguidor) capaz de suportar o seu próprio 

peso e os esforços do vento e neve (definidos na legislação em vigor). Cada seguidor solar é constituído 

por 78 painéis (2Vx39), o que perfaz um número total de 3 strings por seguidor, onde cada string é 

constituído por 26 módulos fotovoltaicos. No conjunto do projeto, serão instalados 7 099 seguidores 

solares. 

A separação entre as estruturas no sentido Este-Oeste minimiza os efeitos de sombreamento entre elas. 

Esta separação também permite a existência de uma faixa livre para circulação da viatura que faz a 

operação e manutenção da instalação, nomeadamente a limpeza dos módulos na fase de exploração. 

A estrutura será de aço galvanizado a quente para garantir uma proteção adequada contra a corrosão. A 

espessura do galvanizado é de 80 mícrons. 

A parte principal é composta por uma estrutura em forma de viga contínua, apoiada numa série de pilares. 

Dispõem-se os módulos fotovoltaicos sobre os perfis que atuam como vigas principais, formados por perfil 

estrutural quadrado de dimensões 100x100x3. 

A fundação da estrutura será feita por cravação no solo a uma profundidade suficiente para alcançar a 

estabilidade e resistência adequadas. Estima-se que a cravação será realizada a uma profundidade mínima 

de 1,5 m, igual à secção do perfil metálico a instalar. A fixação da estrutura de suporte ao solo será 

efetuada com recurso a pré-furo apenas quando não seja possível cravar diretamente no solo, por 

questões geotécnicas e de segurança da própria estrutura, não estando assim previsto o recurso a 

colocação de betão nas fundações de suporte das estruturas de suporte dos módulos. 

Prevê-se serem executadas 7 fundações em cada seguidor solar, com recurso a estacas metálicas 

diretamente cravadas no solo, e que cada estaca metálica ocupa uma área de 0,0242 m2. Assim, cada 

seguidor ocupa uma área ao nível do solo de 0,1694 m2. Como serão instalados 7 099 seguidores, a área 

ocupada pelas fundações será de 1 202,58 m2, sendo essa a área efetivamente a ocupar pela estrutura de 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3388 

 

 
Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada 
 

13 

produção solar ao nível do solo, ou seja, cerca de 0,09% da área ocupada pelos módulos fotovoltaicos, e 

0,04 % da área ocupada pelos módulos fotovoltaicos incluindo o espaço entre as linhas. 

 

4.4.2. INVERSORES 

Os inversores têm como função a conversão da energia elétrica contínua produzida nos módulos 

fotovoltaicos em corrente alternada. 

Serão utilizados no total 1792 inversores descentralizados, de montagem exterior, instalados na estrutura 

metálica (seguidores) dos módulos fotovoltaicos, pelo que ficarão parcialmente protegidos contra a 

exposição solar direta e respetiva elevação de temperatura, de modo a maximizar o seu rendimento. 

Cada inversor irá converter a energia produzida de 3 a 4 seguidores (9 a 12 strings), com 78 módulos 

fotovoltaicos, o que faz com que cada inversor converta a energia produzida de 234 a 312 módulos 

fotovoltaicos. 

A potência de saída da totalidade dos inversores será permanentemente monitorizada e controlada, por 

forma a não exceder a potência nominal licenciada de cada central fotovoltaica. 

A operação que o inversor realiza é totalmente autónoma. Enquanto existir radiação solar suficiente, e os 

módulos gerarem uma corrente suficiente para atingir os limites de entrada em funcionamento do 

inversor, a unidade de regulação e controle do equipamento, inicia a supervisão da tensão e frequência 

do lado da rede. 

O inversor procura trabalhar sempre na zona de máxima potência dos módulos fotovoltaicos, que está 

diretamente relacionada com a radiação incidente.  

 

4.4.3. POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO BT/MT 

Está prevista a instalação de 73 PT, nos quais se faz a elevação da baixa tensão de 600 V (BT) para a tensão 

30 kV (MT). 

Os elementos que constituem cada PT ficarão dentro de um edifício pré-fabricado, em betão armado e 

moldado, que ficará assente sobre uma lajeta de betão (betão de limpeza) com cerca de 10 cm de 

espessura e sobre a qual será aplicada uma camada de areia compacta, cuja altura e material de base 

pode variar em função da morfologia do terreno e estudo geotécnico. Cada edifício pré-fabricado ocupará 

uma área de cerca de 14,47 m2 (6,08 m de comprimento e 2,38 m de largura). 

O exterior dos edifícios dos PT, em consonância com a arquitetura da subestação coletora, será pintado 

com as cores características da maioria dos edifícios da região, promovendo assim um melhor 

enquadramento paisagístico do projeto com a sua envolvente e a região onde se insere. 

Sob cada Transformador existirá uma fossa estanque com um volume compatível, que permita receber a 

totalidade do óleo do transformador, em caso de derrame. 

 

4.4.4. POSTO DE SECCIONAMENTO MT 

Dado que o projeto inclui 5 centrais, foi prevista a instalação de 5 PS, um por cada uma das 5 centrais. 

Os PS interligarão os vários ramais subterrâneos que derivam dos vários PT espalhados pela central e que 

compõem a rede de MT de 30 kV. O PS terá a função de "agregador” da energia de cada central e ligará 

diretamente à subestação elevadora através de uma linha de interligação subterrânea. 

No PS estará instalada toda a aparelhagem de proteção e medida associada a cada central, 
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nomeadamente o quadro de MT (30 kV), o quadro de serviços auxiliares e os quadros para sistema de 

segurança e monitorização. 

Tal como acontece nos PT, também os PS serão instalados em edifícios pré-fabricado, em betão armado 

e moldado, assentes sobre uma lajeta de betão (betão de limpeza) com cerca de 10 cm de espessura e 

sobre a qual será aplicada uma camada de areia compacta, cuja altura e material de base pode variar em 

função da morfologia do terreno e estudo geotécnico. Cada edifício pré-fabricado ocupará uma área de 

cerca de 17,23 m2 (6,89 m de comprimento e 2,50 m de largura). 

O exterior dos edifícios dos PS também será pintado com as cores características da maioria dos edifícios 

da região, promovendo assim um melhor enquadramento paisagístico do projeto com a sua envolvente e 

a região onde se insere, tal como previsto para os PT. 

 

4.4.5. SERVIÇOS AUXILIARES 

Os serviços auxiliares de corrente alternada numa instalação fotovoltaica têm como função garantir o 

fornecimento de energia elétrica em BT, necessária para a exploração, segurança e manutenção da 

instalação. 

A instalação terá quadros de serviços auxiliares em vários pontos do projeto, sendo que cada PT e cada PS 

terá um quadro para proteção das cargas associadas ao próprio edifício. O Edifício de comando também 

terá um quadro dedicado. 

Nos quadros dos serviços auxiliares serão instaladas as saídas e proteções do quadro secundário, se o 

mesmo existir, circuitos de iluminação interna, tomadas de pequena força e anti-intrusão. Estará 

dimensionado, além disso, com saídas de reserva para possíveis ampliações. 

A instalação terá ainda uma série de sistemas complementares aos sistemas principais que permitem 

assegurar a sua operação de forma efetiva, designadamente, dispositivos de proteção contra contactos 

diretos e indiretos, sistema de segurança e vigilância, sistema de iluminação, torre meteorológica e 

sistema de aquisição de dados/monitorização. 

 

4.4.6. SUBESTAÇÃO/EDIFÍCIO DE COMANDO/ ARMAZÉM 

Na zona central da área de implantação do projeto, está prevista a instalação da subestação coletora 

30/400 kV, do edifício de comando e do armazém. 

A subestação ficará localizada num espaço a céu aberto. Em área adjacente, será implantado o edifício de 

comando e o armazém. Toda a área deste conjunto estará devidamente vedada, mas com entradas 

independentes e separadas. O complexo subestação 30/400kV, edifício de comando e armazém ocupará 

uma área total aproximadamente de 14 450 m2, (92 m de largura; 159 m de comprimento) O Edifício de 

comando ocupará uma área de aproximadamente 815 m2 (19,63 m de largura; 44,98 m de comprimento). 

O armazém ocupará uma área aproximadamente de 300 m2, (16,3 m de largura; 18 m de comprimento). 

A opção de localizar a subestação numa zona central da área do projeto (em detrimento de uma 

localização a norte, junto ao traçado da LMAT, que implicaria menor extensão da linha elétrica) deve-se 

ao facto de ficar mais resguardada do ponto de vista da paisagem, e afastada de habitações, não só por 

causa do impacte paisagístico, mas também por questões relacionadas com o ruído. 

No parque exterior, estará a subestação elevatória 30/400kV, com 2 Transformadores de Potência (TP), 

que irão fazer a transformação da tensão de 30 kV para 400 kV. A subestação compreenderá ainda o painel 

de saída da linha que interligará a subestação elevatória à Rede de Transporte de Energia. Esta interligação 

será feita por linha elétrica aérea a 400kV, numa extensão de cerca de 25,6 km, entre o painel de saída de 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3388 

 

 
Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada 
 

15 

linha situado na subestação elevadora da Central Fotovoltaica do Cercal e o painel “408” da subestação 

de Sines (existente) da REN. 

No edifício de comando estarão situadas as celas de MT que recebem as linhas subterrâneas de 30kV 

provenientes dos PS de cada uma das centrais fotovoltaicas, assim como os equipamentos de comando e 

controlo, as instalações elétricas auxiliares e os sistemas de monitorização e segurança das diferentes 

centrais. 

O exterior do edifício apresentará uma arquitetura típica desta região, mantendo como pontos base a 

telha vermelha e paredes brancas, uma faixa de rodapé de cor azul, ao longo de todo o edifício, janelas e 

portas e caixilharia de cor vermelha, de modo a integrar o edifício com os outros edifícios existentes em 

montes ou povoações próximas. 

O armazém, que ficará junto do edifício de comando, servirá para o armazenamento de todo o 

equipamento necessário para a manutenção da Central Fotovoltaica do Cercal, durante a sua vida útil. 

 

4.4.7. VEDAÇÃO 

A vedação será construída com recurso a uma rede de malha quadrada, fixa sobre postes metálicos 

galvanizados com 2 m de altura, colocada no limite de cada área ocupada pelos módulos fotovoltaicos, 

tendo essas mesmas áreas um total de 546,7 ha. 

A vedação prevista em torno dos vários setores fotovoltaicos será repartida segundo as diferentes áreas 

de instalação das infraestruturas do projeto, respeitando a rede de acessos e caminhos públicos 

existentes. A área total vedada será inferior à área total contratada para o projeto, dada a existência de 

áreas de exclusão definidas pelos próprios proprietários das parcelas contratadas, de áreas das charcas 

existentes a sul (de modo a facilitar a acesso por parte dos meios de proteção civil e prevenção de 

incêndios), de áreas condicionadas em resultado da avaliação ambiental efetuada e de áreas onde não 

seja possível a instalação de painéis fotovoltaicos por questões técnicas. 

A vedação será aplicada junto ao solo, sendo a mesma alvo de ajustes em locais específicos e devidamente 

identificados, como sejam no atravessamento das linhas de água existentes e na colocação de portinholas 

para passagem de animais de pequeno/médio porte. 

 

4.4.8. CAMINHOS 

A área afeta ao projeto é atravessada pelas estradas ER 390, EN 262 e ER 389, pelo que essa área fica 

dividida em vários setores. O acesso aos diferentes setores é feito a partir de vários pontos das estradas 

EN 262 e ER 389. 

O acesso principal de chegada à subestação/edifício de comando/armazém, onde existirá a maior frente 

de obra e onde se localizará o estaleiro, será feito pela EN 262, derivando depois, antes da chegada à 

povoação de Espadanal, para a ER 389, sentido Colos/Ourique. Cerca de 1,3 km depois deriva-se à direita 

pelo caminho de terra batido existente, cerca de 500 m. 

Esta solução de acessibilidade por norte, pela EN 262 e depois pela ER 389, evita a circulação de viaturas 

afetas à central nas povoações mais próximas (Espadanal e Cercal do Alentejo), minimizando a 

perturbação na fase de construção, bem como na fase de exploração. 

No interior dos diferentes setores que compõem a central será executada uma rede de caminhos 

(construídos novos caminhos e reabilitados alguns dos caminhos existentes) que irão permitir o acesso de 

veículos aos PT e aos PS dispersos por toda a área do projeto, assim como à subestação/edifício de 

comando/armazém. Serão executados novos caminhos numa extensão de cerca de 22 234 m e serão 
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reabilitados caminhos numa extensão de 2 843 m. 

Na conceção da rede de acessos procurou-se aproveitar, sempre que possível, os acessos existentes, bem 

como reduzir ao mínimo indispensável a construção de novos acessos. A rede de acessos foi ainda definida 

de modo a manter acesso direto e independente às áreas de exclusão e de uso exclusivo dos proprietários 

que cederam os terrenos para a instalação do projeto. Foi ainda deixado acesso a todos os apoios de linhas 

de muito alta tensão que atravessam a zona, acessos estes de relevante importância para efeitos da 

operação e manutenção destas estruturas. Procurou-se ainda, e sempre que possível, que a rede de 

acessos acompanhasse o perímetro de cada um dos setores da instalação, com o objetivo de facilitar os 

trabalhos de vigilância. 

A rede de acessos da central prevê duas tipologias de acessos: Tipo I e Tipo II. 

Os caminhos Tipo I, cuja largura do pavimento é 5 m, serão caminhos novos e existentes a beneficiar, 

externos ao recinto da central, que permitem a circulação de viaturas pesadas e que são de uso comum e 

local. Tipo II serão os caminhos, novos e existentes a beneficiar, de uso interno e exclusivo da central, 

usados nas operações de operação e manutenção da instalação fotovoltaica e servem apenas para 

circulação das viaturas de vigilância e limpeza dos painéis. 

As principais características dos caminhos serão: 

 Largura útil do caminho – 3 e 5 m; 

 Inclinação transversal – 2.5 %; 

 Raio de curvatura mínimo (ao eixo do caminho) – 6 m; 

 Pavimento – Camada ABGE, em tout-venant, ou outro material adequado e de tonalidade 

semelhante à existente na zona; 

 Espessura do pavimento – 25 cm após compactação. 

Ao longo das linhas de desenvolvimento dos módulos fotovoltaicos existirão faixas de terrenos livres, que 

na fase de construção permitem o acesso ao local das fundações da estrutura, e na fase de exploração 

permitem a circulação da viatura de apoio à limpeza dos painéis. 

Os caminhos existentes confinantes com linhas de água existentes, apesar de alvo de beneficiação (para 

melhoria e reforço do pavimento, bem como alargamento de modo a permitir a passagem de viaturas 

pesadas e das peças mais pesadas), a intervenção nesses acessos será sempre feita para o lado oposto da 

linha de água de modo a salvaguardar a sua estrutura natural. 

Alguns dos caminhos existentes a beneficiar não sofrerão intervenções, havendo apenas lugar ao eventual 

reforço estrutural da passagem hidráulica existente e melhoria e reforço do pavimento. 

Nas linhas de água atravessadas pela rede de caminhos serão construídas passagens hidráulicas de modo 

a permitir a continuidade do escoamento natural. Nos pontos baixos dos acessos, em que se verifique a 

inexistência de linhas de água, serão construídas passagens hidráulicas orientadas, sempre que possível, 

de forma a efetuar o encaminhamento das águas de escorrência para as linhas de água existentes na 

proximidade. 

 

4.5. LINHA MUITO ALTA TENSÃO A 400 KV 

O projeto abrange também a linha elétrica aérea à tensão 400 kV, de ligação da Central Fotovoltaica do 

Cercal à RESP, com uma extensão aproximada de 25,6 km, a que correspondem 69 apoios, com o seu início 

na subestação da central e que terminará na subestação de Sines (da REN), tendo sido desenvolvido em 

fase de anteprojeto. 
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Do total de 69 apoios previstos para a linha elétrica, 63 apoios serão novos (a construir) e, junto à 

subestação de Sines, serão utilizados 6 apoios já existentes (apoios 64 ao 69) de uma linha elétrica da REN. 

O traçado de referência teve por base os seguintes critérios: 

 Ser o mais linear possível, evitando a colocação de apoios de ângulo, quer porque são mais caros, 

quer porque um trajeto linear torna a linha o mais curto possível; 

 Próximo das LMAT existentes, mas respeitando as necessárias distâncias de segurança; 

 Aproveitar a proximidade aos pontos altos para colocação de apoios. Este critério é adotado, mas 

com cuidado. Opta-se muitas vezes por não colocar o apoio no topo das elevações (cumeadas de 

serras) por existirem condicionantes arqueológicas e marcos geodésicos que imposta 

salvaguardar e, ao mesmo tempo, melhora-se o enquadramento paisagístico, pois a linha não fica 

tão visível; 

 Evitar as zonas com povoações ou até mesmo com habitações isoladas; 

 Colocar apoios próximos de caminhos existentes; 

 Evitar a colocação de apoios em linhas de água ou muito próximos destas; 

 Evitar as zonas de RAN, de povoamentos de sobreiros/azinheiras, vinhas e olival; 

 Ter em atenção os vários elementos existentes que têm servidões associadas. 

Em termos de zonas de RAN, não foi possível cumprir na íntegra o critério acima descrito no caso do apoio 

13 (a sua posição foi condicionada pela impossibilidade de ser implantado na faixa de 100 m de proteção 

à albufeira de Campilhas) e do apoio 24 (dada a extensão e configuração geográfica da mancha de RAN 

nesta zona). 

No caso do atravessamento das zonas de montado, grande parte do trajeto da LMAT tem uma ocupação 

do solo constituída por montado de sobro. Face à grande dimensão destas manchas no território, não foi 

possível evitar o seu atravessamento. No entanto, a presença de montado será compatível com a LMAT, 

não sendo necessário nas zonas de montado criar faixas de segurança desprovidas de vegetação arbórea 

sob a LMAT (é suficiente fazer apenas o desbaste das árvores quando estas estão muito altas). Na 

implantação dos apoios foram escolhidos locais com clareiras que possibilitam que não seja necessário o 

abate de qualquer sobreiro. 

 

4.5.1. ELEMENTOS CONSTITUINTES DA LMAT 

A LMAT, a 400 kV, é constituída pelos seguintes elementos estruturais: cabos condutores e cabos de 

guarda; cadeias de isoladores; apoios da linha elétrica; fundações dos apoios; e circuitos de terra dos 

apoios. 

Do ponto de vista técnico, o projeto da LMAT é constituído pelos elementos estruturais normalmente 

usados em linhas elétricas para o escalão de 400 kV, designadamente: 

 2 Cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (Zambeze). 

 2 Cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro do tipo 

OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro. 

 Cadeias de isoladores de vidro temperado, do tipo U160BS, e acessórios adequados ao escalão de 

corrente de defeito máxima de 50 kA. 

 Apoios reticulados em aço das famílias Q para o escalão de 400kV. 

 Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes, formados por uma sapata 
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em degraus e uma chaminé prismática. 

 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação. 

A linha elétrica a 400 kV, no traçado estudado, contido na configuração do corredor em estudo, tem o 

comprimento previsto de 25 606,74 m. 

Dada a utilização de dois condutores por fase, com um circuito trifásico suportado por apoios em esteira 

horizontal, da família Q, foi selecionado o tipo ACSR 595 (Zambeze), por ser o que se adequa à potência a 

transportar para este projeto em particular e para as correntes de curto-circuito previstas. 

Em cada apoio e na linha em si (cabos) será instalada a respetiva sinalização claramente visível do solo, 

incluindo a sinalização prevista junto a vias de comunicação e zonas urbanas, bem como a sinalização para 

visualização aérea. Dado que Linha Elétrica atravessa áreas críticas para aves de rapina (entre os apoios 

30 e 59) e aves aquáticas (entre os apoios 9 e 20), prevê-se a necessidade de instalação de BFD (Bird Fligt 

Diverters). 

As fundações dos apoios da linha elétrica são constituídas por 4 maciços independentes de betão, 

formados por uma sapata em degraus, chaminé prismática e armação. São dimensionadas para os mais 

elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica e dependem das condições 

geotécnicas do terreno onde são implantadas. Assim, as fundações são definidas para condições “médias” 

de terreno, sendo dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos abrangidos pelas 

condições “médias” de terreno, pelo método do peso de terreno estabilizante e desprezando a 

contribuição da força de atrito do terreno. 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, serão detetadas as situações objeto de 

dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se de 

adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial. No 

segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima 

referidas apresentam nos locais de implantação. 

 

4.6. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A duração da fase de construção do projeto, tanto da Central Fotovoltaica do Cercal como da LMAT, está 

estimada em 12 meses. 

Estima-se que o número de trabalhadores afetos à construção do projeto, de entre os diversos 

empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem), equipas de fiscalização, 

dono de obra, entre outros, seja no pico dos trabalhos de 2000 trabalhadores compartilhados e em 

simultâneo, entre as obras da subestação/edifício de comando/armazém, LMAT e central fotovoltaica. O 

número pode aumentar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes 

de obra. 

 

4.6.1. CENTRAL FOTOVOLTAICA DO CERCAL 

As obras de construção da central irão consistir na execução e reabilitação de acessos (com características 

adequadas para o trânsito de veículos pesados), na instalação da vedação, na preparação do terreno, na 

realização das fundações para a estrutura de produção, na montagem da estrutura de produção, na 

execução da rede de cabos subterrânea, na execução das obras de construção da subestação/edifício de 

comando/armazém, na execução dos PS e dos PT. 

Estaleiro 
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Está prevista a instalação de um estaleiro de apoio à execução da central, com uma área que poderá atingir 

os 2000 m2, o qual ficará localizado relativamente próximo da subestação/edifício de comando/armazém, 

onde se irá localizar a maior frente de obra. 

Dentro da área fotovoltaica admite-se que sejam efetuados depósitos de inertes e materiais diversos, os 

quais ocuparão áreas em locais estratégicos, respeitando a planta de condicionamentos, prevendo-se que 

sejam utilizadas áreas dentro dos buffers de proteção definidos pelos proprietários dos terrenos 

arrendados. 

No total serão disponibilizados para estaleiro e para depósitos cerca de 44 411,47 m2, sendo que apenas 

uma parte dessas áreas será utilizada. 

A área afeta ao estaleiro inclui, para além de contentores de apoio, instalações sanitárias, um refeitório, 

uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais diversos, tais como resíduos e inertes, e 

uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra. 

Nas instalações sanitárias do estaleiro, os efluentes gerados serão recolhidos numa fossa sética estanque 

ou, em alternativa, serão utilizadas instalações sanitárias amovíveis, sendo os efluentes resultantes 

entregues à respetiva entidade gestora e licenciada para o seu tratamento. 

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

betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x 2 m), na qual será efetuada a descarga das águas 

resultantes das lavagens das autobetoneiras; esta bacia será aberta junto ao estaleiro, e no final das 

betonagens, todo o material será transportado a aterro. 

Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer obra, serão 

devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito e transportados 

a destino final licenciado. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desativados no final da fase de 

construção. Todas as zonas intervencionadas serão completamente limpas e posteriormente 

naturalizadas. 

Preparação do terreno 

A preparação da área onde será instalado a central irá iniciar-se pela limpeza do terreno (remoção da 

vegetação arbustiva e arbórea), seguida da decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida 

pela implantação das fundações dos módulos fotovoltaicas, na área onde serão instalados os PT e PS, zona 

da subestação/edifício de comando/armazém, nas zonas adjacentes aos caminhos a reabilitar quando 

haja lugar a alargamento, nas faixas dos novos caminhos e na zona a utilizar como estaleiro, com 

regularização da morfologia, em casos pontuais devidamente justificados. 

A terra vegetal resultante da decapagem será devidamente armazenada para utilização posterior na 

requalificação ambiental das áreas intervencionadas. 

Numa fase posterior, será necessário proceder à abertura de valas para instalação dos cabos elétricos 

subterrâneos. 

Montagem da instalação fotovoltaica 

Após a preparação da plataforma de trabalho, inicia-se a execução da estrutura para montagem dos 

módulos fotovoltaicos, com a execução das fundações que será feita por perfuração do solo a uma 

profundidade suficiente para alcançar a estabilidade e resistência adequadas. 

O estudo geotécnico do terreno e os ensaios de tração e impulso laterais determinarão a profundidade 

necessária. Estes testes serão realizados em toda a extensão de terreno ocupado pelo campo fotovoltaico 

para ter em conta a variabilidade das características do terreno. Não está prevista a utilização de betão 
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na fixação das -estruturas de suporte dos seguidores que suportam os painéis. 

A fase seguinte corresponde à montagem das estruturas metálicas onde posteriormente serão montados 

os painéis, seguindo-se a montagem dos painéis propriamente dita. 

Acessos 

Os acessos a construir serão executados em terreno estabilizado. Para o efeito será necessário proceder 

à abertura da caixa necessária para receber a camada de revestimento que constitui o pavimento (tout-

venant), com uma profundidade máxima de 15 cm. O material resultante desta decapagem e que 

corresponde fundamentalmente a terra vegetal, será armazenado nas zonas adjacentes para posterior 

utilização na recuperação das zonas intervencionadas. 

Quando for necessário executar valetas de drenagem ao longo dos acessos, as mesmas não terão qualquer 

revestimento, sendo o escoamento encaminhado para as linhas de água naturalmente. Serão constituídas 

por uma secção em triângulo com taludes H/V – 1,5/1, sendo a profundidade de 0,50 m. 

Obras de construção civil 

As obras de construção civil, a executar em simultâneo com as obras de construção e montagem dos 

módulos fotovoltaicos, incluem a preparação da plataforma de assentamento dos PT e dos PS (execução 

de uma plataforma de betão), a construção da subestação/edifício de comando/armazém, a execução das 

fundações da vedação e a execução de passagens hidráulicas. 

Movimentações de Terras/volumes de betão 

Em termos de movimentação de terras, o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal assenta numa 

tecnologia que permite que as estruturas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a 

morfologia do terreno, sem que sejam necessárias movimentações de terras. Estas, a acontecerem, serão 

sempre muito pontuais e limitadas. 

Relativamente aos acessos, estes acompanharão quando possível o terreno natural. Na sua implantação, 

procurou-se implantar perfis transversais com a escavação/aterro equilibrados. 

Com efeito, apenas no local da subestação/edifício de comando/armazém é expetável que ocorram 

movimentações de terras com maior expressão, dada a grande dimensão deste conjunto de 

infraestruturas, e à necessidade de as mesmas terem de se implantar numa zona plana. 

Nas zonas onde se prevê instalar os PT e PS haverá necessidade de criar plataformas, mas as mesmas são 

de reduzida dimensão e consequentemente a movimentação geral de terras na sua criação não é 

significativa. 

Globalmente, prevê-se um excesso de terras da ordem dos 15 327 m3, valor com alguma expressão, mas 

que será preferencialmente espalhado na área do projeto.  

Em relação às betonagens, prevê-se que sejam utilizados no total 2 148 m3 de betão na construção dos 

seguintes elementos:  

 subestação/edifício de comando/armazém – 850 m3; 

 plataformas de assentamento dos PS – 10 m3; 

 plataformas de assentamento dos PT – 106 m3; 

 postes da vedação – 1 182 m3. 

Recuperação Paisagística de áreas intervencionadas 

Após a conclusão dos trabalhos de execução e montagem da Central, haverá lugar a uma recuperação 

paisagística das áreas intervencionadas designadamente a zona de estaleiro, a envolvente da 
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subestação/edifício de comando/armazém, as zonas adjacentes aos acessos, a envolvente dos PT e PS, 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. 

Em complemento, na base dos taludes da plataforma onde será instalado o conjunto subestação/edifício 

de comando/armazém, num troço linear próximo de habitações da localidade do Espadanal e num troço 

ao longo da EN 262, serão instaladas “cortinas verdes”. 

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 final da obra é de destacar a remoção de todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros 

materiais, bem como a realização da descompactação do solo das áreas afetadas pela obra e onde se 

preveja a recuperação natural da vegetação. 

 

4.6.2. LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO 

Intervenções previstas 

A montagem de uma LMAT processa-se, de uma forma geral, com o faseamento e execução das seguintes 

ações: 

 Instalação do estaleiro e parque de material; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos. Sempre que possível, serão utilizados ou 

melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 

proprietários, tendo em consideração a ocupação dos terrenos e a época mais propícia. Nas áreas 

com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de acessos é assegurada pela equipa de 

acompanhamento ambiental; 

 Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios. Nesta fase é realizada a verificação das 

estacas de piquetagem dos apoios, assim como a marcação das covas da fundação de cada apoio. 

Após marcação das covas, procede-se à desmatação numa área aproximada de 400 m2 envolvente 

a cada apoio, seguida da abertura da cova, a qual é realizada com o auxílio de uma 

retroescavadora de pequeno porte. Essas covas, de um modo geral possuem cerca de 2,5 m de 

profundidade, sendo a sua secção quadrada com 2,0 m de lado; 

 Betonagem e arvoramento dos apoios. Corresponde à colocação e nivelamento da base dos 

apoios dentro das covas, procedendo-se de imediato à sua betonagem. Após o período de cura 

do betão, geralmente de 27 dias, conclui-se a montagem do apoio. A área de implantação de cada 

apoio é coberta com o material resultante da escavação necessária para a execução das 

fundações. No final é coberta com a terra vegetal, que resultou da decapagem do terreno 

executada previamente às escavações propriamente ditas. Esta operação envolve a presença de 

meios humanos e meios mecânicos, nomeadamente um trator com grua de auxílio e atrelado; 

 Desenrolamento de condutores. Na última fase de construção da linha são montadas 

provisoriamente roldanas no braço de cada apoio, de modo a se iniciar a passagem da corda guia, 

desde o início até ao final do traçado da linha. O desenrolamento da corda guia é realizado por 

um trabalhador que a transporta em rolo, efetuando todo o trajeto da linha a pé. Com o recurso 

a duas máquinas de desenrolamento colocadas no início e no fim do traçado, realiza-se a operação 

de desenrolamento e fixação 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. Nesta 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3388 

 

 
Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada 
 

22 

operação estão envolvidos meios humanos e duas máquinas de desenrolamento; 

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea; 

 Comissionamento da linha; 

 Limpeza dos locais de trabalho, incluindo a zona de estaleiro. 

Movimentação de terras 

Relativamente à LMAT, é expectável um balanço de terras nulo para a colocação dos apoios, uma vez que 

o material resultante das escavações das fundações dos apoios será aproveitado para a regularização do 

solo na zona dos apoios, e reposição das condições pré-existentes. 

A área afetada pela instalação dos apoios inclui não só a área de implantação do apoio, mas também as 

áreas de trabalho ocupadas pela grua usada para a elevação dos apoios, o que corresponde no total a 

cerca de 400 m2, por apoio. Serão assim afetados 2,56 ha na fase de construção para a implantação dos 

64 apoios novos (do pórtico ao apoio 63, não sendo contabilizados os apoios da linha da REN existente), 

sendo que na fase de exploração ficarão apenas ocupadas as áreas das fundações (valor variável em 

função do tipo de apoio, o que corresponde a 3 700 m2 no total de apoios). 

As escavações dependem muito do tipo de apoio e das características topográficas do local. 

A área atravessada pela LMAT está relativamente bem servida de acessos. Para chegar ao local de 

implantação dos apoios será apenas necessário abrir 10 460,5 m de caminhos novos, e intervencionar 

caminhos existentes numa extensão de 6 464,6 m. 

Estaleiros 

Para a construção da LMAT, será necessário um espaço amplo dada a dimensão da linha. O estaleiro de 

construção da LMAT terá essencialmente como função: 

 o apoio administrativo à obra; 

 o armazenamento temporário de materiais e equipamentos (essencialmente postes desmontados 

e embalados; embalagens contendo isoladores; bobinas de cabos; embalagens contendo 

acessórios dos cabos e das cadeias; varões de aço para as armaduras dos maciços de fundação) e 

de resíduos; 

 o parqueamento de veículos e equipamentos (essencialmente pequenas retroescavadoras e 

equipamentos para manobra de cabos) utilizados nas diversas fases de montagem das linhas. 

Prevê-se que o estaleiro principal da LMAT ocupe uma área de cerca de 5000 m2. O estaleiro, bem como 

outras zonas complementares de apoio ao estaleiro ficarão localizadas estrategicamente próximas das 

várias frentes de obra, em locais que respeitem os condicionamentos identificados. A sua localização será 

definida em fase de projeto de execução/RECAPE. 

Relativamente a resíduos, as embalagens são geralmente de madeira, exceto no caso dos apoios, em que 

as embalagens são as próprias peças cintadas com fitas de aço. 

O betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na área, e 

transportado diretamente para os locais de execução das fundações, não existindo em estaleiro depósitos 

significativos de cimento ou de outros constituintes do betão. 

Os trabalhos de construção da LMAT, apesar de serem essencialmente sequenciais (abertura de caboucos 

e execução das fundações; assemblagem e montagem dos apoios; e colocação dos cabos, acessórios e 

regulação dos cabos), em diferentes troços de linha poderão estar a decorrer simultaneamente em 

diferentes frentes de trabalho, sendo esta programação definida/ajustada em função de diversas razões 

de planeamento, condicionantes várias, condições meteorológicas, disponibilidade de recursos, atrasos 
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na entrega dos materiais, etc., que determinam, ou não, aquela simultaneidade, mas que em geral são 

uma opção do adjudicatário. 

Assim, a quantificação do número de equipas e do número de trabalhadores está dependente do 

planeamento dos trabalhos. No entanto, a construção das linhas não necessitará de um grande número 

de trabalhadores afetos à obra, os quais, na maior parte dos casos, terão de ser trabalhadores 

especializados. 

 

4.6.3. PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES DURANTE AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, em resultado da execução das diferentes componentes e do funcionamento dos 

estaleiros, são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 Águas residuais/efluente químico (conforme solução a adotar) proveniente das instalações 

sanitárias do estaleiro; 

 Águas residuais provenientes das operações construção civil; 

 Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

 Material lenhoso e resíduos vegetais provenientes da desarborização/desmatação do terreno; 

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

resultantes das diversas obras de construção civil; 

 Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de 

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

 Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas. 

 Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

 

4.7. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Relativamente à fase de exploração, prevê-se que a Central Fotovoltaica do Cercal tenha uma vida útil de 

30 anos. Estima-se que a exploração da central dê origem à criação de 4 postos de trabalho efetivos. 

No caso da LMAT, este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos), não sendo 

possível prever uma data para a sua eventual desativação. Esta linha, depois de construída, passará a ser 

explorada pela REN, estando previsto que esta entidade proceda às alterações que as necessidades de 

transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem. 

As principais operações efetuadas durante a fase de exploração do projeto dizem respeito à monitorização 

da produção da central fotovoltaica, a operações de manutenção preventiva e operações de manutenção 

corretiva (as quais não são programadas, implicando a reparação e/ou substituição 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 (PT, PS e subestação/edifício de comando/armazém). 

Os acessos executados para a construção e montagem da central 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. 
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Relativamente à central, na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e 

emissões: 

 Óleos usados e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes dos PT; 

 Peças ou parte de equipamento substituído; 

 Materiais sobrantes das manutenções (embalagens de lubrificantes, resíduos verdes entre 

outros); 

 Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção. 

Na fase de exploração da central serão efetuadas as seguintes ações de manutenção: 

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

 Limpeza de módulos (2 vezes por ano) e controlo de vegetação; 

 Reposição/reparação de equipamentos. 

Durante o período de funcionamento da LMAT, têm lugar ações programadas de inspeção, conservação e 

de pequenas alterações, as quais se traduzem em: 

 Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha, para deteção de situações 

suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da linha, com 

periodicidade de 1 a 5 anos 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 da linha; 

 Implementação do plano de manutenção da faixa de proteção, que implica intervenções sobre a 

vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na 

zona da faixa de proteção, de modo a manter as condições de segurança das linhas, estando o 

desenvolvimento de outras espécies em geral garantido pelas distâncias livres asseguradas sob os 

condutores; 

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

 Condução das linhas integradas na RNT, o que envolve deteção, registo e eliminação de 

incidentes. 

Adicionalmente, serão ainda realizadas as ações de monitorização dos dispositivos de sinalização da linha. 

As inspeções periódicas da linha e dos apoios poderão ser efetuadas a pé, de helicóptero ou através da 

utilização de drones. Os meios a utilizar dependerão da acessibilidade, que neste caso está bastante 

facilitada uma vez que são atravessadas zonas com muitos acessos, onde a atividade humana está muito 

presente. 

Relativamente ao plano de manutenção da faixa de proteção, que implica intervenções sobre a vegetação, 

importa salientar que na maioria do percurso da LMAT não existem espécies de crescimento rápido sob a 

linha tais como eucalipto ou pinheiro (as zonas existentes com estas espécies são muito localizadas). 

Na fase de exploração são previsíveis as seguintes emissões poluentes: emissão de ozono (efeito de coroa) 

e consequente ruído acústico. Refira-se, ainda, o campo elétrico e magnético criado pelo transporte de 

energia elétrica e resíduos verdes resultantes dos procedimentos de controlo da faixa desarborizada. 
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4.8. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, 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. 

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 área intervencionada será posteriormente alvo de recuperação, de forma a adquirir as condições 

mais adequadas aos futuros usos. 

No que diz respeito aos acessos, estes poderão manter-se, caso essa solução seja a mais favorável para a 

exploração que vier a ser efetivada no local, ou poderão ser renaturalizados. 

Face ao desconhecimento da realidade à data da eventual desativação do projeto, deverá esta ser alvo de 

um estudo ambiental onde sejam equacionadas as diferentes atividades de desativação e as melhores 

soluções face às opções disponíveis à data e à legislação vigente. 

Salienta-se que toda a infraestruturação da área fotovoltaicas é 100% removível, sendo possível, após a 

sua desativação, restituir-se ao local as características originalmente observadas antes da sua construção. 

Os edifícios poderão ser requalificados para outras futuras utilizações. 

Relativamente à LMAT e uma vez que, após concluída, a mesma será explorada pela REN, os princípios de 

base serão os assumidos por essa empresa. 

Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível prever, 

com rigor, uma data para a sua eventual desativação e não sendo previsível o abandono do corredor das 

novas linhas, sendo geralmente intenção da REN proceder às alterações que as necessidades de 

transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem. 

Em caso de desativação de linha ou de algum troço, de acordo com o princípio seguido pela REN (e tal 

como é feito para o estabelecimento das linhas elétricas), a desmontagem será sempre precedida do 

acordo dos proprietários dos terrenos atravessados, com dois objetivos fundamentais: 

 Definir em cada caso as condições de desmontagem dos apoios incluindo fundações 

(normalmente até 80 cm de profundidade); 

 Acordar o momento da desmontagem e o montante a pagar, pela REN, por eventuais prejuízos 

causados nas propriedades pelos trabalhos de desmontagem. 

Estabelecido o acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela seguinte ordem: 

desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; desmontagem das cadeias de isoladores; 

desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

Tal como para a fase de construção, a desativação da linha envolverá a montagem e funcionamento de 

um estaleiro de obra e a condução a destino final adequado dos materiais resultantes da desmontagem, 

dos cabos condutores e de guarda, dos apoios e respetivos maciços de fundação. 

Na fase de desativação, durante a desmontagem dos maciços de fundação ocorrerá a circulação de 
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veículos e funcionamento de equipamentos. É de referir que o transporte de equipamentos, de materiais 

e de resíduos implica uma densidade de tráfego insignificante. 

Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira-se que todos os materiais provenientes da 

desmontagem dos componentes da LMAT seguirão a metodologia de gestão de resíduos da REN, a qual 

obedece à legislação em vigor. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (INCLUINDO AS COMPONENTES TECTÓNICA, SISMICIDADE E NEOTECTÓNICA, 
RECURSOS MINERAIS E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO) 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Geomorfologia 

Em termos de enquadramento regional, a região onde se insere a área de estudo é constituída 

essencialmente por duas unidades geomorfológicas bem marcadas: o conjunto de relevos das serras 

litorais situados a leste, formando um alinhamento N-S e ligando a serra de Grândola à serra do Cercal; e 

uma planície litoral com uma largura variável da ordem de 4 a 14 km, que inclina suavemente para oeste 

desde a base da serra, com altitudes de 90 m a 150 m, até ao mar (Inverno et al., 1993). 

A zona da Serra e a sua linha de alturas máxima leva à separação da rede hidrográfica, escoando a oeste 

as linhas de água para poente e a leste para nascente. As linhas de água que escoam para o mar têm 

orientação aproximada E-W e NE-SW, destacando-se como mais importantes na região, as ribeiras de 

Moinhos e da Junqueira. Entre as linhas de água que correm para o interior a orientação dominante, que 

segue falhas e fraturas, é WNW-ESE, e as mais importantes são as ribeiras de Corona e de S. Domingos. 

Em toda a região o encaixe dos vales é muito mais pronunciado na zona da Serra, correspondente ao 

Paleozoico, e também ao Mesozoico junto a Santiago do Cacém, do que na Bacia do Sado e planície litoral, 

correspondentes ao Cenozoico. 

A zona da Serra tem terminação brusca a oeste “em jeito de escarpa de falha” (Feio, 1984), apesar de só 

muito localmente se observarem indícios geológicos evidentes da presença de falha. Os terrenos da 

planície litoral imediatamente adjacentes à Serra, a ocidente, encontram-se 50-100 m mais abaixo. 

Tratando-se de terrenos dominantemente plio-quaternários, talhados no Paleozoico que se reconhece em 

pequenos retalhos, e ainda em toda a costa sudeste de Sines e ao longo das linhas de água mais 

meridionais. Trata-se de uma plataforma de abrasão marinha possivelmente do Plistocénico-Calabriano 

(Feio, 1984) sendo hoje apenas observável a acumulação dominante, posterior, das areias quaternárias. 

Localmente, a área de estudo da central localiza-se numa área de relevo suave, com pequenos cabeços 

arredondados e alongados, com uma inclinação geral de sul para norte, com altitude de 174 m junto ao 

limite sul (Portela do Salgadinho), 183 m no limite poente (Monte da Rocinha), 167 m no limite nascente 

(a poente de foros da Ilha da Silveira) e 173 m no limite norte (marco geodésico Chaparro). A menor 

altitude observa-se no setor norte, junto à EN 389, com 130 m, a nascente do entroncamento da EN 389 

com a EN 262. 

A área da subestação situa-se numa vertente suave na margem esquerda do barranco das Abertas, à 

altitude de 152 m, estabelecendo um desnível de 12 m entre o local da subestação e o referido barranco 

que se situa à altitude de 140 m. 

A área de estudo da central fotovoltaica é atravessada pelos barrancos do Raco e das Abertas que escoam 

para NNE dando origem à ribeira de Refroias, afluente da albufeira da Barragem de Campilhas, no limite 

NNE da área da central fotovoltaica, na interseção com a EN 262. Dado o relevo suave da área, os referidos 

barrancos entalham a superfície com pouca expressão morfológica. A análise espacial efetuada com base 

no mapa hipsométrico derivado do modelo numérico de elevações, elaborado com base no levantamento 

topográfico evidencia que a altitude média da área de estudo da central fotovoltaica é de 147 m. No 

referido modelo a altitude varia entre 120 m e 185 m. 

A maior parte da área da central fotovoltaica (65,2%) situa-se a altitudes entre 140 m e 160 m, 

observando-se várias áreas da metade norte e do setor sudeste abaixo de 140 m de altitude, que 
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correspondem essencialmente aos vales das principais linhas de água que atravessam a área da central 

fotovoltaica. 

No mapa de declives derivado do referido modelo de altitudes observam-se os alinhamentos das áreas 

mais declivosas (declives superiores a 10%) nas vertentes dos pequenos valeiros da área de estudo e 

associados às principais linhas de água e às vertentes das pequenas elevações dos cabeços arredondadas 

e alongadas. 

A classe de declives mais representativa, com declives entre 5 e 10%, corresponde a cerca de 31,7% da 

área de estudo, a qual, juntamente com a classe de declives entre 10 e 15% representam mais de metade 

da área de estudo (58,5%). As áreas mais declivosas representam apenas 6,8% da área da central 

fotovoltaica, enquanto os declives inferiores a 5% constituem uma classe com um valor 9,1%. 

A área de estudo da linha atravessa terrenos de relevo pouco vigoroso, sobretudo no setor norte na 

aproximação à subestação de Sines e na área da central. Como referido, na área da subestação da central, 

a altitude é de 152 m. A partir do marco geodésico Chaparro (173 m) até Vale de Madeira, a linha atravessa 

uma área com altitude máxima rondando 170 m. Para norte deste local, observa-se altitude crescente até 

Moinhos do Paneiro (215 m). Para norte mantém-se a altitude máxima rondando 200 m até Alagoinha. A 

partir deste local observa-se um decréscimo até à altitude de 120 m em Vale Gavião do Meio, seguindo-

se um decréscimo progressivo até à subestação de Sines que se encontra à altitude de 76 m. 

A análise do mapa hipsométrico evidencia que a maior parte da área de estudo da linha situa-se entre 

100 m e 150 m de altitude, que corresponde a cerca de 54,2% da área do corredor da linha. A classe de 

altitude 125 a 150 m é mais representativa, correspondendo a cerca de 31,2 % da área do corredor. A 

altitude varia entre 64 m e 214 m, sendo de 139 m a altitude média da área do corredor. 

As maiores altitudes, enquadradas nas classes acima de 150 m, observam-se no setor central da área do 

corredor, correspondendo a cerca de 31% da área do corredor. A menor altitude ocorre nas áreas do 

extremo norte do corredor, na proximidade da subestação de Sines. 

No atravessamento dos principais vales da região atravessada, a altitude ronda valores entre 70 m a norte 

no vale do barranco dos Bêbedos e 120 m nos vales das linhas de água nas cabeceiras das ribeiras da 

Junqueira e dos Moinhos. A rede hidrográfica drena a área de estudo maioritariamente para a albufeira 

da barragem de Campilhas, afluente da margem esquerda do rio Sado. A área de estudo da central é 

atravessada pelos barrancos do Raco e das Abertas que escoam para NNE dando origem à ribeira de 

Refroias, afluente da albufeira da Barragem de Campilhas, no limite NNE da área da central, na interseção 

com a EN 262. Dado o relevo suave da área, os referidos barrancos entalham a superfície com pouca 

expressão morfológica. 

No mapa de declives do corredor da linha apresentam destaque os vales das principais linhas de água 

onde as vertentes apresentam declives superiores a 15% e, pontualmente, superiores a 25%. Destacam-

se os cursos de água afluentes à albufeira de Campilhas (ribeira de Refroias, barranco do Vale Coelho, 

barranco do Freixinho), assim como o setor a nascente da localidade de Paiol (a sul do atravessamento do 

corredor pela estrada municipal 1144) onde o relevo mais vigoroso define vertentes com declives 

superiores a 25%. 

A área de estudo da linha é atravessada, de sul para norte, pelas seguintes linhas de água: Barranco do 

Raco, na área da central, afluente da ribeira de Refroias, que drena para a albufeira de Campilhas; 

Barranco de Vale Coelho, afluente da albufeira de Campilhas; Barranco do Freixinho, afluente da albufeira 

de Campilhas; Barranco da Nogueira, afluente da ribeira da Junqueira; Afluente da ribeira de Moinhos; 

Barranco dos Bêbedos. 

Na interseção dos referidos cursos de água com o corredor da linha, os vales são pouco profundos, com 

pequena expressão morfológica, dado que a área apresenta relevo pouco vigoroso. 
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Geologia 

A área em estudo (central fotovoltaica e linha elétrica) localiza-se na Zona Sul Portuguesa (setor Cercal-

Mira), entre o Cercal e Sines, em terrenos maioritariamente da Formação de Mira (Paleozóico-Namuriano) 

que faz parte da unidade litoestratigráfica do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo. O setor norte do corredor 

da linha elétrica atravessa formações de cobertura do Cenozóico (Plio-Plistocénico, Pliocénico e 

Holocénico). 

A maior parte da área de estudo da central insere-se na Formação de Mira, constituída maioritariamente 

por xistos, siltitos e grauvaques finos. O setor sudoeste da área de estudo da central abrange uma faixa 

com orientação NW-SE do Complexo Vulcano-Silicioso do Cercal, constituindo a Formação de S. Luís. 

A linha elétrica atravessa terrenos da Formação de Mira desde a central até cerca de 6 km a sul da 

subestação de Sines (numa extensão de cerca de 20 km), seguindo-se terrenos da cobertura Plio-

plistocénica, representada por cascalheiras e areias de planalto. Nos atravessamentos das principais linhas 

de água estão presentes aluviões, em geral em estreitas faixas com direção NE-SW e E-W e nas margens 

dos principais cursos de água observam-se depósitos de praias antigas. 

Na área da central fotovoltaica estão presentes litologias pertencentes a duas formações apresentando 

as seguintes características: 

 A Formação de S. Luís: 

Esta formação é essencialmente constituída por sedimentos Vulcano-detríticos (xistos argilo-gresosos, 

filitos, xistos siliciosos, tufitos, lapilli), tendo nos níveis superiores da formação intercalações centimétricas 

de quartzitos e rochas carbonatadas. Esta formação ocupa o topo do Complexo Vulcano- Silicioso e 

abrange uma pequena faixa no setor sudoeste da área da central fotovoltaica. 

 A Formação de Mira (HMi): 

Aflora na maior parte da área de estudo da central fotovoltaica. Esta formação é do tipo “flysch”, 

constituída predominantemente por grauvaques finos e siltitos, de cor cinzento-esverdeada, em leitos 

delgados milimétricos a centimétricos, e xistos carbonosos. Os xistos apresentam geralmente leitos 

brancos e avermelhados quando alterados. As atitudes das camadas na região da central apresentam uma 

direção N-S a N40W, com inclinações variadas (40-75º) para o quadrante NE. 

Estudos geotécnicos realizados na área da central permitiram concluir que as rochas de ambas as 

formações se encontram profundamente decompostas (W4-5) observando-se à superfície solos orgânicos 

siltosos, por vezes argilo-siltosos com restos vegetais dispersos, de cor castanho avermelhado, resultante 

da alteração pedogénica e das características brandas do substrato alterado. 

Este horizonte superficial pelicular apresenta matriz argilo-siltosa, com desenvolvimento vertical 

reduzido, recobrindo o substrato com espessuras que variaram globalmente entre os 0,20 e os 1,30 m, 

sendo mais predominantes espessura a variar entre os 0,20 e os 0,40 m. 

Relativamente à linha elétrica, para além de atravessar litologias pertencentes à Formação de Mira, já 

descrita, atravessa igualmente as seguintes unidades Cenozoicas: 

 Aluviões (Holocenico): 

As formações aluvionares constituídas por areias com seixos e intercalações argilosas preenchem o fundo 

das principais linhas de água e respetivos afluentes existentes na área de estudo, destacando-se as 

cabeceiras da ribeira da Junqueira, que desagua a sul de Sines - S. Torpes, da ribeira de Moinhos, que 

desagua a norte de Sines e do barranco dos Bêbedos, que desagua na lagoa da Sancha a norte de Sines. 

As linhas de água apresentam uma orientação predominante W-E e NE-SW. 

 Níveis de praias e terraços (Plistocenico): 
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As formações do Plistocenico correspondem a depósitos de cascalheiras de antigas praias e de terraços 

fluviais, com níveis de 90-100 m. São constituídas por cascalheiras com seixos mal rolados. Estão presentes 

em Alagoinha, nas duas margens da linha de água, e em Vale Bom do Meio, correspondendo a depósito 

de antigas praias. 

 Cascalheiras e areias dos planaltos (Plio-Plistocenico): 

Os depósitos Plio-Plistocenicos na área de estudo correspondentes a cascalheiras e areias de planalto. 

Constituem a formação de cobertura que ocorre no setor a poente da albufeira de Campilhas atravessado 

pelo corredor da linha elétrica. Estão representadas por um conjunto de arenitos mais ou menos argilosos 

e por areias que se desenvolvem no bordo ocidental da bacia de Alvalade. Próximo do contacto com as 

formações do substrato paleozóico, as cascalheiras apresentam seixos de quartzo anguloso. 

 Os depósitos Plio-Plistocenicos de areia com seixos da planície litoral na área de estudo 

Correspondem a areias com seixos da planície litoral e são a formação de cobertura predominante nos 

últimos 6 km da área de estudo do corredor da linha elétrica. Tratam-se de depósitos marinhos e 

continentais. Os depósitos são constituídos, em regra, por areias alaranjadas e avermelhadas com 

pequenos seixos de quartzo, lascas de xisto e fragmentos de arenitos avermelhados do Triásico. Às vezes 

existem níveis com grandes calhaus rolados de quartzo. Junto à subestação de Sines no extremo norte do 

corredor da linha elétrica, observam-se areias esbranquiçadas com pequenos seixos de quartzo, lascas de 

xisto e fragmentos avermelhados que poderão corresponder aos arenitos do Triásico. 

Sismicidade e Neotectónica 

Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e 

a Euro–asiática, sendo esta fronteira genericamente designada por falha Açores–Gibraltar, apresentando 

uma razoável atividade sísmica associada à interação das duas placas. Pela análise dos estudos sobre 

sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram origem nesta fronteira de placas afetando de 

um modo global todo o território continental. 

Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia (atual IPMA) mostram que a atividade sísmica 

mais intensa e destrutiva na região Sul do país foi também registada em 1755, correspondendo a sismos 

com epicentros situados na zona intraoceânica, localizada a Sul do Banco de Gorringe. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 

(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo da central fotovoltaica insere-se numa 

zona de grau VIII. A área de estudo da Linha Elétrica insere-se também numa zona sísmica de grau VIII mas 

na extremidade noroeste, e ao longo uma pequena extensão, está inserida numa zona sísmica de grau IX. 

Em Portugal Continental, a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, 

correspondendo a sismos classificados como “forte e destruidor”, respetivamente. De acordo com a 

referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como “ruinosos” enquanto os sismos de grau IX 

são classificados como “desastrosos”. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) 

a área de estudo da central fotovoltaica e da linha elétrica insere-se na zona sísmica A, correspondente à 

zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e à qual 

corresponde um coeficiente de sismicidade (α) igual a 1. 

De acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo da central fotovoltaica 

e da linha (areias, cascalheiras, metassedimentos e xistos) incluem os três tipos segundo a tipologia 

estabelecida naquele regulamento: 

 Tipo I: Rochas e solos coerentes e rijos; 

 Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes compactos; 
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 Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

Segundo o Eurocódigo 8 (EC8), que estabelece o zonamento sísmico de Portugal Continental 

relativamente ao dimensionamento estrutural no que se refere à ação sísmica, são considerados dois tipos 

de ação sísmica que podem afetar Portugal: 

 Um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região 

Atlântica e que corresponde à Ação sísmica Tipo 1; 

 Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no território 

Continental, ou no Arquipélago dos Açores, e que corresponde à Ação sísmica Tipo 2. 

A sismicidade é definida com base no valor da aceleração máxima de referência, agR (m/s2), o qual 

representa a aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo rocha, para um período de retorno de 

275 anos. A área de estudo da central fotovoltaica insere-se na zona sísmica 1.3 para uma ação sísmica 

Tipo 1 (sismo afastado – interplacas); e na zona sísmica 2.3 para uma ação sísmica Tipo 2 (sismo próximo 

– intraplacas), que correspondem a zonas sísmicas de aceleração média e alta, para ações sísmicas tipo 1 

e 2, respetivamente. 

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

da central fotovoltaica não é atravessada por qualquer lineamento correspondente a falha ativa, situando-

se a cerca de 16 km a NW da falha de Messejana – Odemira, que é um desligamento esquerdo, tardi-

hercínico, de direção NE-SW, de importância regional e muito provavelmente apresentando uma 

atividade neotectónica associada. A área de estudo da linha elétrica interseta na sua metade norte um 

lineamento de falha ativa provável com direção N-S. 

Recursos Minerais 

Segundo a consulta ao sítio da DGEG na internet em 30 de junho de 2020, na área de estudo não foram 

identificadas unidades de extração atual de recursos geológicos, nem concessões mineiras nem áreas de 

reserva ou cativas. Também não se identificaram áreas com pedidos de prospeção ou pesquisa de 

depósitos minerais. A DGEG, através do seu representante na Comissão de Avaliação, informou, 

relativamente aos recursos geológicos, não existirem áreas de depósitos minerais requeridas ou atribuídas 

na área em análise. 

Na referida consulta foram identificadas várias áreas para “recuperação ambiental de áreas mineiras 

degradadas (por realizar) de uma antiga extração de Fe e Mn” na envolvente da área de estudo, 

maioritariamente a oeste e sudoeste da área da central fotovoltaica, correspondendo o conjunto à área 

nº 43 – Cercal - Rosalgar. Segundo a informação disponível na DGEG, identifica-se uma dessas áreas de 

recuperação ambiental com configuração retangular na extremidade sul/sudeste da área de estudo na 

envolvente do vértice geodésico Maroteiras. Segundo observação local, esta área suporta atualmente 

culturas cerealíferas (Espaço agrícola ou florestal segundo o PDM), abrangendo também duas pequenas 

albufeiras de uso agrícola (a maior integrada na REN segundo a planta de condicionantes do PDM), não se 

identificando vestígios de antiga exploração mineira. 

Na consulta à base de dados SIORMINP no Geoportal do LNEG não se identificam áreas com Ocorrências 

e Recursos Minerais na área de estudo da central fotovoltaica e da linha elétrica. A área de Ocorrências e 

Recursos Minerais mais próxima da área da central fotovoltaica situa-se no exterior da área de estudo a 

cerca de 600 m a nascente do limite sul da área da central fotovoltaica e corresponde à ocorrência “Cerro 

das Pedras das Maroteiras e Moínho das Maroteiras, com o código 1153FEMn (Ferro e Manganês). A 

referida ocorrência é da substância Ferro (Fe) e é de pequena dimensão. 

Património Geológico 

De acordo com o inventário de geossítios de relevância nacional – Património Geológico de Portugal 

(http://geossitios.progeo.pt/) e do Grupo Pro GEO-Portugal (www.progeo.pt/), bem como através da base 
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de dados de Geossítios do GeoPortal do LNEG, verifica-se que na área em estudo não estão presentes 

quaisquer ocorrências deste tipo. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes na geologia e geomorfologia das áreas da central resultam das atividades de 

escavação e depósito de terras associadas à remoção da camada superficial dos solos para a construção 

das fundações da subestação/edifício de comando/armazém, das plataformas das vias de circulação 

(acessos) e das redes de valas para os cabos elétricos. 

Na fase de construção da central as terraplenagens, escavações e movimentos de terras não provocarão 

alterações com significado nas formas de relevo dado que o projeto se insere numa área de relevo pouco 

expressivo. Complementarmente, o projeto procurou tirar partido da morfologia da área para instalação 

das mesas e construção/instalação do conjunto subestação/edifício de comando/armazém, e dos postos 

de seccionamento e de transformação, por forma a evitar, ao mínimo indispensável, a movimentação de 

terras. A escolha dos locais de estaleiro e zonas de apoio ao estaleiro foi de forma a não ser necessário 

modelação do terreno. Para a sua instalação apenas são previstas movimentações de terras para 

decapagem da terra vegetal, que será utilizada no final na requalificação ambiental das zonas afetadas, e 

apenas em situações muito pontuais, e de reduzida expressão, poderá ser necessário alguma correção de 

alguma elevação ou depressão. Para a instalação do projeto prevê-se que existam intervenções em cerca 

de 376,82 ha, correspondendo a maior parte à área fotovoltaica (354,37 ha). 

Estima-se uma movimentação geral de terras da ordem de 95 836 m3 de escavações, 80 509 m3 de aterros, 

o que no final corresponde a 15 327 m3 de material sobrante, que será espalhado o máximo possível na 

área afeta ao projeto. 

Neste projeto, a afetação da morfologia do terreno para a construção da plataforma do conjunto da 

subestação/edifício de comando/armazém será a mais expressiva. Não se preveem terraplenagens para 

modelação do terreno na área de estaleiro, nem nas zonas complementares de apoio ao estaleiro. Acresce 

o facto de que só uma pequena parte da área disponibilizada para estaleiro ficará ocupada (0,2 ha). As 

áreas de apoio, distribuídas por 7 locais diferentes, para além de serem também ocupadas parcialmente, 

terão menor impacte na morfologia local dada a sua reduzida dimensão individual. 

A fundação das estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos não é suscetível de provocar alterações 

com significado na geologia e geomorfologia, dado que não necessitarão de movimentações de terras com 

significado, o mesmo sucedendo com os postos de transformação e de seccionamento, valas de cabos e 

vedação. Nos postos de transformação e seccionamento, será apenas necessário efetuar a regularização 

do terreno de modo a criar uma plataforma para assentamento destas estruturas pré-fabricadas. 

As interferências com as formações geológicas, embora superficialmente e a pequena profundidade 

(escavação de valas de cabos com profundidade da ordem de 1,5 m), não se afiguram significativas, 

assumindo, no entanto, uma expressão espacial vasta dada a grande dimensão da central fotovoltaica. 

Considera-se assim que não se verificarão impactes com significado devido a movimentações de terras na 

fase de construção da central, sendo praticamente reposta a morfologia do terreno após conclusão das 

obras, particularmente com o fecho das valas onde serão enterrados os cabos elétricos de ligação entre 

os módulos fotovoltaicos e os postos de transformação e a subestação e a recuperação das áreas de 

serventia utilizadas durante a fase de construção. 

A movimentação de terras nos setores das mesas dos painéis poderá provocar o aumento do transporte 

sólido para as linhas de água que drenam as áreas de intervenção, que cessará em grande parte com a 

regeneração da vegetação espontânea. Globalmente, as ações de preparação dos terrenos e dos maciços 

de fundação dos equipamentos na proximidade de vertentes mais declivosas, poderá facilitar os processos 
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erosivos de arrastamento de solos para a rede hidrográfica.  

Os principais impactes na geologia e geomorfologia da faixa da LMAT resultam das atividades de 

escavação e depósito de terras associadas à remoção da camada superficial dos solos (decapagem da terra 

vegetal) para a construção do estaleiro e áreas complementares de apoio, abertura e beneficiação dos 

acessos provisórios até ao local dos apoios da LMAT e abertura dos caboucos das fundações dos apoios 

da LMAT. 

Na fase de construção, as terraplenagens, escavações e movimentos de terras não provocarão alterações 

com significado nas formas de relevo dada a natureza das intervenções e porque a maior parte do corredor 

da Linha se insere em áreas de relevo pouco acentuado, como salientado na descrição da morfologia do 

corredor da LMAT. 

A LMAT apresenta uma extensão de 25,6 km e terá 69 apoios, 6 dos quais já existentes (64 ao 69) e 6 

localizados na área da central fotovoltaica (1 a 4, 6 e 7). A fundação das estruturas de suporte dos apoios 

não é suscetível de provocar alterações na geologia e geomorfologia atendendo à pequena profundidade 

das escavações previstas e dado que não necessitarão de movimentações de terras com significado. No 

entanto prevê-se uma área de serventia de cerca de 400 m2 para cada apoio, o que corresponde a 

intervenções muito localizadas e de pequena dimensão.  

Considera-se assim que não se verificarão impactes com significado devido a movimentações de terras na 

fase de construção da LMAT, sendo praticamente reposta a morfologia do terreno em redor dos apoios e 

dos novos caminhos após conclusão das obras, sendo as perturbações estritamente locais no caso dos 

apoios e de âmbito mais alargado (regional) devido à distribuição espacial dos acessos aos apoios. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O clima da área de estudo é tipicamente mediterrânico, com duas estações diferenciadas: uma estação 

quente e seca (verão) e uma estação fria e húmida (Inverno). 

A temperatura média do ar varia entre 6,8 ºC nos meses frios e 25 ºC nos meses mais quentes. 

Anualmente a insolação tem um valor médio de 2 657 horas, sendo julho e agosto os meses com o maior 

valor de insolação, contabilizando 330 horas. 

A velocidade média mensal do vento a 2 m do solo corresponde a 15,5 km/h, com ventos dominantes dos 

quadrantes de noroeste. 

A precipitação média anual é de 556,6 mm, ocorrendo na sua maioria nos meses de inverno. 

A área de estudo da central fotovoltaica localiza-se numa área de relevo suave, com pequenos cabeços 

arredondados e alongados, com uma inclinação geral de sul para norte, com altitude de 174 m junto ao 

limite sul (Portela do Salgadinho), 183 m no limite poente (Monte da Rocinha), 167 m no limite nascente 

(a poente de foros da Ilha da Silveira) e 173 m no limite norte (marco geodésico Chaparro). A menor 

altitude observa-se no setor norte, junto à EN 389, com 130 m, a nascente do entroncamento da EN 389 

com a EN 262. 

A área da subestação situa-se numa vertente suave na margem esquerda do barranco das Abertas, à 

altitude de 152 m, estabelecendo um desnível de 12 m entre o local da subestação e o referido barranco 

que se situa à altitude de 140 m. 

A rede hidrográfica drena a área de estudo maioritariamente para a albufeira da barragem de Campilhas, 

afluente da margem esquerda do rio Sado. 
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A área de estudo da central fotovoltaica é atravessada pelos barrancos do Raco e das Abertas que escoam 

para NNE dando origem à ribeira de Refroias, afluente da albufeira da barragem de Campilhas, no limite 

NNE da área da central fotovoltaica, na interseção com a EN 262. Dado o relevo suave da área, os referidos 

barrancos entalham a superfície com pouca expressão morfológica. 

A LMAT atravessa terrenos de relevo pouco vigoroso, sobretudo no setor norte na aproximação à 

subestação de Sines e na área da central fotovoltaica. 

A central fotovoltaica integra-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, respetivamente nas massas 

de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado (PTA0z1RH6_C2) e Zona Sul Portuguesa da 

Bacia do Mira (PTA0z2RH6). 

A maior parte da LMAT atravessa a massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado 

(numa extensão de cerca de 20 km desde a Central Fotovoltaica). Um pequeno trecho do extremo norte 

da LMAT atravessa, de norte para sul, as seguintes massas de água subterrânea: 

 Sines - Zona Norte (PTO34), numa extensão de 3 400 m;  

 Sines - Zona Sul (PTO35), numa extensão de 2 000 m;  

 Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado (PTO01RH6), numa extensão de 550 m. 

A massa de água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado corresponde a aquíferos insignificantes – água 

subterrânea com importância local. 

A massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira corresponde também a aquíferos 

insignificantes – água subterrânea com importância local, 

À semelhança do observado para a massa de água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado, a massa de 

água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira também não se encontra sujeita a pressões quantitativas 

ou qualitativas. 

As duas massas de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e da Bacia do Mira onde se 

localiza a área de estudo da central fotovoltaica apresentam estado quantitativo e qualitativo Bom, de 

que resulta estado global Bom para estas duas massas de água subterrânea. 

Das massas de água subterrâneas atravessadas pela LMAT, apenas a massa de água Sines Sul, que é 

atravessada numa extensão de cerca de 2 km na proximidade da subestação de Sines, apresenta estado 

global Medíocre devido à presença de hidrocarbonetos; as restantes apresentam estado quantitativo e 

qualitativo Bom e correspondente estado global Bom. 

Na globalidade da área de estudo (Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT), o setor de atividade económica 

responsável pelo maior volume de extrações de água subterrânea é o setor agrícola; o balanço entre a 

recarga e as extrações anuais aponta para a inexistência de sobre-exploração destas massas de água. 

As cargas poluentes por setor de atividade económica apontam também para o setor agrícola e pecuária 

como os principais responsáveis. 

Em relação à vulnerabilidade à poluição predomina a vulnerabilidade Baixa, sendo exceção os troços do 

corredor da LMAT na área envolvente da subestação de Sines e a oeste da albufeira de Campilhas, onde 

a vulnerabilidade dos terrenos é Média a Alta, e Média, respetivamente. 

Dentro da área de estudo (central fotovoltaica e LMAT) e envolvente próxima identificam-se várias 

captações de água subterrânea, de uso particular (furos e poços), destinadas a rega e consumo humano. 

Na área de estudo da central fotovoltaica identificaram-se cinco captações de água subterrânea (três 

poços e dois furos verticais). Identificaram-se, ainda, outras captações, de uso particular (furos e poços), 

no exterior da área de estudo da central fotovoltaica, sobretudo junto ao limite poente, destinadas a rega 

(maioritariamente), abeberamento de gado e consumo humano. 
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A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica 6 (RH6). A RH6, com uma área total de 12 149 km2, 

integra as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo 

as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

A área de estudo da central fotovoltaica pertence às bacias hidrográficas da Ribeira do Torgal (sub-bacia 

do rio Mira) e da Ribeira de Refroias (sub-bacia do rio Sado). 

A rede hidrográfica drena a área de estudo maioritariamente para a albufeira da barragem de Campilhas, 

afluente da margem esquerda do rio Sado. 

É no sector sul que se situa a cumeada que faz a separação entre as bacias principais do Sado e do Mira. 

A rede hidrográfica é esparsa em toda a área, definindo vales alongados. 

As linhas de água de primeira ordem apresentam caracter torrencial, com escoamento efémero, apenas 

durante ou imediatamente após períodos de precipitação. 

As linhas de água com maior expressão morfológica correspondem à ribeira de Refroias e ao barranco das 

Abertas, com um regime de escoamento intermitente, escoando durante as estações húmidas e secando 

nas de estiagem, observando-se alguns pegos ao longo dos troços observados na área de estudo e tendo 

como tributários a maioria das linhas de água na área de estudo; salienta-se um afluente direto da ribeira 

de Refroias, que corresponde a uma nascente, onde se observa um juncal e a existência de uma pequena 

barragem de terra. 

A Ribeira de Refroias (PT06SAD1350) é uma massa de água superficial natural, de tipologia Rios do Sul de 

Pequena Dimensão. 

No sector sul identificam-se linhas de água de primeira ordem da bacia hidrográfica da Ribeira do Torgal, 

cuja rede hidrográfica é pouco densa, com escoamento torrencial e de regime efémero na área de estudo, 

onde foram identificadas três infraestruturas hidráulicas (Maroteiras de Cima e Maroteiras). 

O corredor da LMAT estende-se ao longo de dez bacias hidrográficas de massas de água superficiais nos 

concelhos de Santiago do Cacém e Sines: Ribeira de Refroias, Barranco do Vale Coelho, Albufeira 

Campilhas, Barranco do Freixinho, Albufeira Morgavel, Ribeira de São Domingos, Ribeira da Junqueira, 

Ribeira de Moinhos, Sancha e Ribeira da Ponte. 

Assinala-se a presença maioritariamente de linhas de água de primeira ordem, sem expressão morfológica 

e de escoamento efémero; também existem outras linhas de água com alguma expressão morfológica e 

com o regime de escoamento intermitente. 

Para além destas situações, assinala-se ainda a passagem de três linhas de água classificadas como massas 

de água no âmbito da Diretiva Quadro da Água, nomeadamente Barranco do Freixinho, Barranco do Vale 

Coelho e a Ribeira de Refroias, com um regime de escoamento intermitente. 

Para além das linhas de águas assinaladas, dentro da área de estudo da LMAT encontra-se parte da 

Albufeira Campilhas (PT06SAD1345). 

No setor norte do corredor da LMAT encontra-se uma barragem de terra, afastada aproximadamente 

2 km da subestação de Sines, no sentido sudeste. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção da central fotovoltaica 

Os principais impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com a compactação de terrenos, 

redução da área de infiltração direta, com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais 

de substâncias poluentes e de roturas nos sistemas de saneamento em fase de obra (águas e resíduos) e 
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dos tanques de retenção de óleos dos transformadores, assim com na intersecção do nível freático. 

No caso da interseção do nível freático, a interferência mais provável será ao longo dos caminhos novos 

situados ao longo das margens dos principais barrancos que atravessam a área de intervenção, 

designadamente o barranco das Abertas. Na área da subestação/edifício de comando/armazém e 

estaleiro, que se situam na vertente da margem esquerda do barranco das Abertas, dada a posição 

topográfica em que se encontram, não se prevê interferências com o nível freático. 

A movimentação de veículos e maquinaria na área de estudo provocará a compactação dos terrenos, 

modificando as condições naturais de infiltração. 

A construção dos acessos, e os próprios locais das fundações dos módulos fotovoltaicos que compõem o 

empreendimento, da subestação/edifício de comando/armazém, dos postos de seccionamento e dos 

postos de transformação, que se prolongam na fase de exploração, diminuem a área de infiltração direta 

e gradual das águas da precipitação. 

A redução da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, em consequência 

da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração direta, provocará nesses locais uma 

redução localizada da recarga do sistema hidrogeológico, embora não o afete globalmente. 

Destaca-se que não haverá afetação direta dos dois poços pela implantação dos módulos fotovoltaicos. 

A desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, a movimentação de terras, o depósito temporário 

de terras e materiais, entre outros, potencia o risco de erosão hídrica e o aumento do transporte sólido 

na drenagem do terreno. 

Assim, a obra fará aumentar o caudal de ponta de cheia e, consequentemente, a erosão no terreno, 

arrastando sedimentos, aumentado a perda de solo e cargas elevadas de material sólido; caso ocorra 

precipitação, poderão ocorrer a colmatação dos leitos de cheia e a obstrução de passagens e 

estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água. 

O aumento da carga sólida nas linhas de água também afeta diretamente a qualidade de água, pois 

interfere em várias características, como a turbidez. 

A instalação e utilização do estaleiro prevê a utilização de uma área que ficará localizada relativamente 

próximo da subestação/edifício de comando/armazém; esta área afeta ao estaleiro inclui, para além de 

contentores de apoio, instalações sanitárias, um refeitório, uma zona destinada a armazenamento 

temporário de materiais diversos, tais como resíduos e inertes, e uma zona de estacionamento de veículos 

e máquinas afetos à obra. 

Assim, no estaleiro e nas zonas de apoio haverá temporariamente a compactação dos terrenos, 

modificando as condições naturais de infiltração, fazendo aumentar o caudal de ponta de cheia. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desativados no final da fase de 

construção; todas as zonas intervencionadas serão completamente limpas e posteriormente 

naturalizadas. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e os locais de instalação 

das mesas poderão ocorrer derrames acidentais, que poderão provocar a deterioração da qualidade das 

águas subterrâneas. 

Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no entanto pouco provável, dependendo a 

magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no derrame, podendo contaminar a 

massa de água subterrânea, que apresenta vulnerabilidade à poluição baixa a variável; uma eventual 

ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de 

obra. Em condições excecionais tal ocorrência também poderá afetar os cursos de água. 
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Há ainda a assinalar a produção de efluentes domésticos do estaleiro, que constituem uma fonte 

significativa de matéria orgânica e matérias em suspensão, poluentes relevantes dos meios hídricos 

recetores, pelo que serão utilizados sanitários do tipo químico, ou fossa sética estanque para os efluentes 

gerados, com recolha periódica por parte de empresa acreditada. 

Sendo implementada uma correta gestão dos resíduos e efluentes em obra, não serão sentidos impactes 

significativos nos recursos hídricos superficiais. 

Decorrente da movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras e do transporte de 

materiais diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre outros), o transporte de painéis e 

estruturas de fixação é efetuado, até aos pontos de armazenamento de mercadorias (estaleiro e parque 

de materiais) por veículos pesados. 

Daí, em regra, é transportado para a área de instalação do sistema produtivo (área dos painéis 

fotovoltaicos) em viaturas comerciais de tração total, com pequena e média dimensão, não existindo a 

compactação do solo determinada por camiões de grande dimensão, o que permitirá salvaguardar em 

parte o solo na diminuição da capacidade de infiltração. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais descargas acidentais ou derrames de 

óleos ou outras substâncias poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado ou durante o transporte, 

no caso de ocorrer, será em pequena escala. 

Não deverão utilizar-se as proximidades de linhas de água como áreas de depósito de material ou qualquer 

outra atividade que implique a sua indevida ocupação e/ou riscos de contaminação. 

Numa perspetiva de minimização de impactes, em relação às linhas de água identificadas na carta militar, 

e, como tal, sujeitas à jurisdição do domínio hídrico, considera o proponente diferentes níveis de proteção, 

em função da sua importância na rede hidrológica existente e a consequente interdição de realização de 

construções, com exceção de atravessamentos (por caminhos ou valas de cabos) inevitáveis. 

O abastecimento de água potável à obra, para consumo humano, será através de água engarrafada. 

No caso da aspersão de água nas áreas de circulação, cuja origem de água poderá ser nos reservatórios 

privados de água superficial existentes no terreno, prevê-se um consumo de água significativo, atendendo 

à duração da obra, e variável de acordo com as condições atmosféricas. 

Nos casos em que há interferência com as linhas de água, devido à abertura e fecho de valas para 

instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema produção fotovoltaico e os postos de 

transformação, entre estes e os postos de seccionamento, e entre estes últimos e a subestação/edifício 

de comando, será necessária uma intervenção direta nas linhas de água para o atravessamento das valas. 

É expectável que ocorram alterações temporárias das condições de escoamento como resultado da 

realização de obstruções por escavações e aterros temporários. 

O promotor terá de solicitar o Título de Utilização do Domínio Hídrico sempre que ocorram intervenções 

em todas as linhas de água identificadas na Carta Militar. 

Os impactes das ações descritas podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de 

minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão da fase de construção e 

instalação do projeto; no caso de não serem aplicadas as medidas de minimização, estas ações poderão 

contribuir para a degradação dos recursos hídricos superficiais. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais derrames de óleos ou outras substâncias 

poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado, no caso de ocorrer, será em pequena escala. Este 

impacte é negativo, magnitude reduzida, temporário, improvável, local, minimizável, e pouco significativo. 

Fase de construção da LMAT 
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Os principais impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com as atividades de escavação e 

depósito de terras associadas à remoção da camada superficial dos solos para a construção do estaleiro e 

áreas complementares de apoio, abertura e beneficiação dos acessos provisórios ao local dos apoios da 

LMAT (das escavações para as fundações), compactação de terrenos e redução da área de infiltração, com 

a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes em fase de obra 

(transporte e abastecimento de combustíveis para a maquinaria), assim com na intersecção do nível 

freático. 

No caso da interseção do nível freático a interferência mais provável será ao longo dos caminhos novos 

para acesso aos apoios e nos locais dos apoios situados em áreas topograficamente deprimidas, sobretudo 

na proximidade das margens das principais linhas de água que atravessam os acessos a construir e a 

beneficiar. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das 

intervenções, não obstante a extensão da área a intervencionar, não são esperados impactes significativos 

no meio hidrogeológico. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro/áreas complementares 

de apoio e os locais de abertura de acessos e apoios, poderão ocorrer derrames acidentais, que poderão 

provocar a deterioração da qualidade das águas subterrâneas. Considera-se esta eventual ocorrência um 

impacte negativo, no entanto pouco provável, dependendo a magnitude da quantidade e natureza das 

substâncias envolvidas no derrame, podendo contaminar a massa de água subterrânea. 

Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as 

medidas e cuidados a considerar em fase de obra, não provocando impacte com significado. 

A betonagem das fundações dos apoios não constitui uma afetação com significado da massa de água 

subterrânea atendendo à pequena profundidade da escavação e pequena quantidade de betão necessário 

para a construção das fundações. Por outro lado, a secagem rápida do betão evita o lixiviamento do 

cimento e, consequentemente, a contaminação da massa de água subterrânea. 

Salienta-se também que está previsto que as caleiras das autobetoneiras sejam lavadas no local do apoio 

e os resíduos inertes resultantes serão incorporados no aterro do apoio, de modo a evitar que existam 

tentações de lavagem junto a linhas de água próximas. 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção (acessos e área 

de serventia dos apoios da LMAT) provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições 

naturais de infiltração. 

A redução da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, em consequência 

da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração, provocará nesses locais uma redução 

localizada da recarga do sistema hidrogeológico onde se inserem os acessos e apoios da LMAT, exceto nas 

áreas que não serão ocupadas após descompactação dos terrenos, de âmbito local/regional dada a 

extensão da linha, não se prevendo porém que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado. 

A renaturalização dos novos acessos (exceto nas áreas que os proprietários deem indicação para a sua 

manutenção) e das áreas de serventia dos apoios, no final da fase de construção, restituirá aos locais as 

condições de infiltração pré-existentes, anulando praticamente o impacte verificado 

Os acessos e os apoios da LMAT não interferem com captações de água subterrânea, apesar de algumas 

captações se localizarem próximo dos acessos a construir e a beneficiar. 

Relativamente à instalação do estaleiro e ao parque de material, incluindo áreas complementares de 

apoio em locais estratégicos, não se considera que interfiram com a rede hidrográfica, pois não poderão 

ficar localizados em área de domínio hídrico conforme determinado nas medidas de minimização 

propostas neste EIA. 
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Assim, não deverão utilizar-se as proximidades de linhas de água como áreas de depósito de material ou 

qualquer outra atividade que implique a sua indevida ocupação. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais descargas acidentais ou derrames de 

óleos ou outras substâncias poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado ou durante o transporte, 

no caso de ocorrer, será em pequena escala. Considera-se que uma eventual ocorrência será 

imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se 

assim a propagação. 

Os impactes da fase de construção podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de 

minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão da fase de construção e 

instalação da linha, nomeadamente, na eventual alteração do regime de escoamento ou na potencial 

degradação da qualidade da água. 

Fase de exploração da central fotovoltaica 

Na fase de exploração, a impermeabilização direta do terreno pela presença da central fotovoltaica ocorre 

igualmente em áreas associadas aos módulos fotovoltaicos (553 722 módulos fotovoltaicos agregados em 

7099 seguidores; a área ocupada pela estrutura de produção solar ao nível do solo será de 1 202,58 m2), 

edifícios da central fotovoltaica (5 postos de seccionamento, 73 postos de transformação, 

subestação/edifício de comando/armazém) e aos pavimentos das vias (embora numa área um pouco mais 

reduzida do que a área afetada na fase de construção, dado que não abrange as áreas anexas utilizadas 

durante a fase de construção entretanto descompactadas). 

Na área sob os módulos fotovoltaicos que será recuperada após conclusão das obras, com regeneração 

da vegetação, existirá uma impermeabilização parcial do solo que ficará protegida da incidência direta da 

precipitação. No entanto, a escorrência da água da chuva nos painéis concentrará a chegada dessa água 

ao solo e a partir daí infiltra-se no terreno. 

Admite-se por isso que, numa fase inicial, o escoamento se processe de modo mais acelerado, dificultando 

a infiltração, mas após um ano ou dois a infiltração da água que escorre na superfície dos módulos 

fotovoltaicos infiltra-se totalmente, restabelecendo a infiltração lenta da água no solo. 

Considera-se, pois, que a redução da capacidade de infiltração será pouco significativa para a recarga dos 

aquíferos, não se prevendo que possa afetar globalmente o sistema hidrogeológico. 

Uma eventual deficiência de funcionamento dos sistemas de drenagem de águas residuais do edifício de 

comando, nomeadamente deficiências de impermeabilização, rotura das condutas de drenagem ou, 

ainda, em caso de acidente, poderá provocar a contaminação do solo subjacente e do sistema 

hidrogeológico, ao que corresponde um impacte negativo, dependente da importância e dimensão da 

ocorrência; este efeito negativo é muito pouco provável. 

As operações de lavagem dos módulos fotovoltaicos, que ocorrerão duas vezes por ano, não serão 

suscetíveis de contaminar as águas subterrâneas. Os painéis fotovoltaicos serão limpos com água 

desmineralizada, isenta de sais minerais, mantendo os painéis limpos por períodos mais prolongados; é 

excluído qualquer uso de químicos. 

Decorrente da manutenção e reparação de equipamentos e acessos não estão previstos impactes 

significativos a nível dos recursos hídricos, tendo em conta que o projeto em causa não se sustenta em 

consumos significativos de água. 

O consumo estimado para uma lavagem anual para as mesas é de aproximadamente 2056 m3, tendo por 

base a estimativa da necessidade de 1,5 l/m2 para uma área total de painéis de 1 370 462 m2, sendo o 

excedente da lavagem dos painéis escoado para o solo nas entrelinhas das mesas dos painéis 

fotovoltaicos. Considera-se o consumo de água pouco significativo. 
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Em relação à afetação da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com 

eventuais situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, como derrames 

acidentais, que poderão provocar situações de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos. 

Este impacte é considerado improvável, pouco significativo, incerto, de magnitude reduzida, de âmbito 

local, temporário, reversível e minimizável. 

Porém, caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas, as ações decorrentes 

da fase de exploração não afetarão a qualidade da água 

Fase de exploração da LMAT 

Na fase de exploração, a presença da linha elétrica e apoios não constitui impactes na massa de água 

subterrânea. 

Os locais dos apoios da LMAT diminuem a área de infiltração direta e gradual das águas da precipitação, 

sendo que a área ocupada pelas fundações na fase de exploração é insignificante, não sendo suscetível de 

ter impacte na recarga do sistema hidrogeológico. 

A presença dos acessos que não sejam renaturalizados, impedem a infiltração direta das águas da 

precipitação, não afetando, porém, a recarga global da massa de água subterrânea; salienta-se que serão 

sempre acessos em terra batida, cuja impermeabilização nunca é total. 

Os consumos de água são negligenciáveis. 

Em relação à qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais 

situações de acidente nas ações de manutenção da linha, na manutenção e reparação dos equipamentos, 

que poderão provocar situações de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos; porém, caso 

se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas, as ações decorrentes da fase de 

exploração não afetarão a qualidade da água. 

Este impacte é considerado improvável. 

Medidas de minimização 

Consideram-se válidas as medidas de minimização definidas no EIA. 

Os impactes da fase de construção podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de 

minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão da fase de construção e 

exploração do projeto. 

Com a incorporação de medidas de mitigação irá diminuir ainda mais a probabilidade de ocorrência e o 

efeito negativo destes impactes, que serão sempre localizados, temporários, de magnitude reduzida, 

pouco significativos. 

O conjunto das medidas diminui o risco de impacte negativo na qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas para um significado muito próximo do nulo. 

Acresce ponderar sobre as intervenções na proximidade das linhas de água, consideradas com 

representatividade, classificadas na rede hidrográfica nacional e representadas nas Carta Militares. 

Merece especial destaque o respeito pelas margens das linhas de água (10 m para cada lado do leito), pela 

não construção nessas áreas, com a implementação de medidas de minimização mais restritivas tendo em 

vista a manutenção da funcionalidade hidráulica dessas linhas de água e a manutenção da função 

ecológica. 

Em algumas situações, na fase de construção do projeto prevê-se uma ocupação parcial da faixa de 

servidão de 10 m, correspondente ao domínio público hídrico. Contudo, a ocupação verificada associa-se 

a linhas de água efémeras, muitas vezes impercetíveis no terreno, o que não se traduz em impactes 
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relevantes ao nível dos recursos hídricos. 

Assim, naquelas linhas de água não deverá ser efetuada qualquer ação que comprometa o normal 

escoamento das águas nem afete a qualidade química e ecológica das massas de água, pelo que não 

deverão ser instalados painéis solares nem outros equipamentos complementares numa faixa de 15 m 

para cada lado do leito das linhas de água. 

Esta medida, cumulativamente, contribui para a manutenção da vegetação ripícola e dos ecossistemas 

associados e para a constituição de uma zona tampão de depuração dos escoamentos superficiais para as 

linhas de água. 

O presente projeto deve respeitar os condicionamentos Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas 

Públicas de Campilhas, face à execução de ações no plano de água e na zona terrestre envolvente de 

proteção numa faixa de 500 m de largura. 

O projeto em apreciação não carece de um plano de monitorização no que se refere ao descritor recursos 

hídricos, dado que as ações previstas na fase de construção e na fase de exploração não justificam tal 

procedimento continuado e regular no espaço e no tempo. 

Com a implementação do projeto em avaliação e decorrente da sua exploração, perspetiva-se uma 

afetação pouco significativa dos recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do sistema 

global. 

 

5.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Relativamente à Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Santiago do Cacém, a quase 

totalidade da área para onde se prevê localizar a central é abrangida pela categoria de uso do solo – Solo 

rural - “Espaços Agrícolas ou Florestais”, com exceção de quatro pequenas áreas que correspondem a 

“Charca de Curso de Água”. 

Prevê-se a afetação de uma área de 795 m2 de Reserva Agrícola Nacional (RAN) na fase de construção, 

para que sejam instalados cabos, sendo as valas posteriormente renaturalizadas, ficando na fase de 

exploração apenas afetados 460 m2 de RAN. 

Constata-se a existência de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) na área afeta à central. As tipologias 

em causa são áreas de instabilidade de vertentes (1,11 ha), zonas ameaçadas pelas cheias (9,93 ha) bem 

como cursos de água e respetivos leitos e margens (38,52 ha). Em relação à área total de REN existente 

na área de estudo da central a afetação é 3,19% na fase de construção e 1,56% na fase de exploração. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

O estatuto geral de ocupação do solo rural definido no artigo 27.º do Regulamento do PDM de Santiago 

do Cacém, refere que: 

a) o solo rural não pode ser objeto de ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades e as 

vocações correspondentes às categorias de usos dominantes que o compõem, salvo nos termos 

previstos no presente Regulamento e com as exceções decorrentes da lei, quando aplicáveis; 

b) no solo rural é admitida a instalação de infraestruturas, nomeadamente, de saneamento, de 

abastecimento de água, de eletricidade, de gás, de telecomunicações e de produção de energias 

renováveis, tais como parques eólicos e fotovoltaicos, bem como infraestruturas viárias e obras 

hidráulicas. 
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Por conseguinte fica demonstrada a compatibilidade da instalação da central e da LMAT com o PDM, 

verificando-se que o EIA conclui adequadamente que o projeto tem enquadramento na classe de espaço 

onde se insere, com a salvaguarda das pequenas áreas que correspondem a charcas, através de uma área 

de proteção. 

Em matéria de edificabilidade, o mesmo Regulamento estabelece no número 3 do artigo 28.º que as 

edificações para os fins previstos no n.º 1 ficam sujeitas, cumulativamente, às seguintes prescrições de 

ordem geral, ao disposto nos artigos 31.º a 35.º e às disposições específicas de cada categoria de espaço: 

a) O abastecimento de água e de eletricidade, a drenagem e tratamento de águas residuais e de 

águas pluviais devem ser desenvolvidos por sistemas autónomos, sendo obrigatória a sua ligação 

às redes públicas, quando estas existam, bem como de ligação à rede viária, a expensas do 

promotor; 

b) só é permitida a destruição do coberto vegetal na extensão estritamente necessária à implantação 

das construções e respetivos acessos, sendo obrigatório, quando se justifique por razões de 

estética da paisagem, o tratamento paisagístico adequado das suas áreas envolventes, a executar 

de acordo com o projeto a realizar para o efeito, devendo garantir-se ainda, quando aplicáveis, as 

medidas preventivas contra incêndios florestais; 

c) nos prédios que abrangem simultaneamente áreas da Reserva Agrícola Nacional, Reserva 

Ecológica Nacional ou outras servidões e restrições de utilidade pública, os novos edifícios devem 

situar -se fora das áreas sujeitas a essas servidões ou restrições; 

d) as novas edificações não podem exceder o número máximo de um piso acima da cota de soleira, 

com exceção dos hotéis rurais, para os quais se admite 2 pisos acima da cota de soleira, devendo 

ser respeitada a morfologia e as características paisagísticas do local; 

e) A altura máxima da fachada é 3,5 m e 6,5 m, consoante de se trate de 1 piso ou 2 pisos; 

f) nos casos de edificações de apoio às atividades agrícolas, pecuárias, florestais, industriais 

transformadoras e extrativas e outras infraestruturas que, pela sua própria natureza, o 

justifiquem, admite-se uma altura superior, desde que tecnicamente fundamentada a proposta; 

g) nos espaços florestais, as novas edificações devem ser implantadas com um afastamento mínimo 

de 50 m aos limites do prédio; 

h) noutros espaços rurais, as novas edificações podem ser implantadas com um afastamento mínimo 

de 15 m aos limites do prédio, desde que seja garantida uma faixa de 50 m sem ocupação florestal, 

nomeadamente, floresta, matos e pastagens espontâneas; 

i) admite-se que o afastamento mínimo definido na alínea possa ser inferior nas situações em que, 

fisicamente, não seja possível o cumprimento dessa distância e desde que tecnicamente 

fundamentada a proposta. 

Verifica-se que o Regulamento do PDM de Santiago do Cacém não fixa restrições de dimensionamento, 

implantação e afastamento desta tipologia de infraestruturas de produção de energia relativamente a 

aglomerados urbanos ou outras áreas de maior sensibilidade, bem como restrições em matéria de 

impacto visual, pese embora que, por ser uma matéria transversal estruturante com grande impacto na 

imagem de uma região e no seu caráter, se torna imprescindível acautelar um especial cuidado na 

dissimulação visual da central. 

Na área abrangida pelo projeto estão presentes algumas tipologias de REN, nomeadamente áreas de 

instabilidade de vertentes, zonas ameaçadas pelas cheias bem como cursos de água e respetivos leitos e 

margens. O EIA considerou que estas áreas devem ser salvaguardadas pelo que não está prevista a 

instalação de equipamentos nestas áreas, com exceção de um troço de vedação, travessias de linhas de 
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água por valas de cabos, quando não acompanham acessos, e por caminhos novos ou a beneficiar em 

áreas reduzidas ao necessário, estas intervenções têm enquadramento no elenco de usos/ações previstos 

no Regime Jurídico da REN. 

De acordo a informação constante no EIA verifica-se que na área estudada para instalação da central 

existem áreas afetas ao regime de RAN, com a instalação de cabos enterrados numa extensão de 66 m e 

com a reabilitação de um caminho em cerca de 49 m, o que corresponde a um total de 795 m2. Apesar de 

parte desta afetação ser provisória terá de ser obtida autorização para estas intervenções previstas pelo 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação, onde se refere que poderá 

ser utilizada área de RAN para outros usos que não o agrícola, entre os quais “Instalações ou equipamentos 

para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis”, desde que “não exista alternativa 

viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e 

cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão”. 

Conforme consta na documentação disponibilizada pelo promotor, o Plano de Integração Paisagística, de 

março de 2021, refere adequadamente, que “por a central se inserir num território com aptidão turística, 

e por se evidenciar com potencialidade de visualização a partir de duas estradas nacionais e de uma 

povoação, considera-se especialmente importante intervir ao nível das suas bacias visuais, criando 

elementos de absorção visual, para minimizar os efeitos de intrusão causados.” 

As diversas intervenções previstas no Plano de Integração Paisagística são pertinentes e adequadas, 

traduzindo uma exigência que deveria, aliás, ser acautelada nos diversos PDM. 

 

5.4. USO DOS SOLOS 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Os solos com maior representatividade na área conjeturada para a implantação da central são os solos 

argiluviados pouco insaturados. 

Em termos de capacidade de uso do solo, na área de estudo da central, predomina o solo de classe “E”, 

referente a solos que apresentam limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não 

suscetíveis de utilização agrícola, e limitações severas a muito severas para pastagens, matos e exploração 

florestal, servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação, ou não 

suscetível de qualquer utilização. 

Esta classe é seguida da classe “D”, com limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito 

elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, com poucas ou moderadas 

limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. 

Embora minoritárias na área em apreço, as classes “A” e “B” consideradas de muito elevada a elevada 

capacidade de uso, coincidem basicamente com as áreas classificadas como RAN. 

Relativamente à ocupação atual do solo, na área em causa predominam as áreas agrícolas, 

nomeadamente as culturas arvenses que ocupam aproximadamente 80% da superfície em estudo. 

Seguem-se as áreas florestais e com uma reduzida representatividade as áreas naturais e seminaturais e 

as áreas artificializadas. 

Na área prevista para a implantação da central destacam-se, como já foi referido, as culturas arvenses 

correspondentes a culturas anuais de sequeiro, e as usadas no âmbito da pastorícia, seguindo-se os 

povoamentos de eucalipto com 12,6% e o montado de sobreiro com 2,6% da área em estudo. As áreas 

artificializadas incidem sobre uma albufeira, posteriormente retirada da área de estudo e sobre a rede 

viária ocupando aproximadamente 1% cada. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3388 

 

 
Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada 
 

44 

O quadro seguinte apresenta as áreas totais de cada classe de ocupação do solo para a área estudada: 

 

Quadro 1 - Áreas totais de cada classe de ocupação do solo para a área de estudo (central fotovoltaica) 

 

 

Na área do projeto existem várias construções, sendo que a maioria corresponde a apoios agrícolas, 

existindo ainda habitações pertencentes aos proprietários e três casas adicionais. Para além destas, na 

envolvente do projeto existem várias construções, e muitas delas são habitações, verificando-se a 

proximidade a algumas casas dispersas na zona dos Curralões e ao aglomerado populacional de Espadanal, 

em especial ao núcleo a norte da estrada nacional. 

Os solos predominantes na área prevista para a implantação da LMAT são igualmente os solos argiluviados 

pouco insaturados. 

Quanto à Capacidade de Uso do Solo, na área de estudo do corredor da LMAT, observa-se um predomínio 

da classe “E”, que se caracteriza por uma capacidade de uso muito baixa com limitações muito severas, 

seguida da classe “D” que apresenta uma capacidade de uso baixa e com limitações severas. 

No que respeita à ocupação atual do solo, observa-se que a classe com maior representatividade é “Áreas 

naturais e seminaturais”, com aproximadamente 47%, seguida das classes “Áreas florestais” e “Áreas 

agrícolas”, com uma representação aproximada de 27,6% e 21%, respetivamente. 

Na área atravessada pelo corredor da LMAT em causa destaca-se o Montado com uma ocupação de 
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sensivelmente 45% da área, seguida das subclasses de Culturas arvenses e Povoamentos mistos de 

pinheiro manso e sobreiro, com uma ocupação aproximada de 21% e 20%. 

As áreas artificializadas incidem essencialmente sobre dois braços da albufeira de Campilhas e sobre 

espaço urbano correspondente a quintas agrícolas, quintas de agropecuária, turismos rurais e habitações, 

que representam 4% do espaço em estudo.  

O quadro seguinte apresenta as áreas totais e relativas de cada classe de ocupação do solo para a área de 

estudo: 

Quadro 2 – Áreas totais e relativas de cada classe de ocupação do solo para a área de estudo (LMAT) 

 

 

No corredor estudado para implantação da LMAT existe baixa densidade populacional. As zonas mais 

críticas identificadas pelo EIA são a zona próxima da subestação de Sines onde será efetuada a ligação, 

existindo uma quinta enquadrada na categoria “Quintas Históricas - Espaço Cultural”, que funciona como 

um espaço turístico (Quinta da Ortiga), e um alojamento turístico (Herdade da Fonte Branca) que 

atualmente já tem linhas elétricas de alta tensão a passar sobre os edifícios, e uma zona no concelho de 

Santiago do Cacém onde existem casas de campo (Moinhos do Paneiro e Courela do Salgueiro) próximas 

do corredor da LMAT. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA prevê que a concretização do projeto se inicie pela desmatação/decapagem e limpeza das áreas a 
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intervencionar. Será ainda necessário, proceder à movimentação de terras para construção ou 

requalificação dos acessos, abertura das valas dos cabos elétricos e a instalação dos estaleiros e áreas de 

apoio. 

Para a implantação dos módulos não será necessária a mobilização do terreno, já que as mesas de suporte 

aos módulos fotovoltaicos acompanham a morfologia do terreno, sem que sejam necessárias 

movimentações de terras. 

Para as outras intervenções prevê-se um excesso de terras da ordem dos 15.327 m3, valor com alguma 

expressão, mas que será preferencialmente espalhado na área do projeto da central. 

A construção dos diferentes elementos de projeto determinará a alteração na atual ocupação do solo, 

cujos impactes serão negativos e de âmbito local, resultando principalmente na afetação de culturas 

arvenses, e em menor escala no povoamento de eucalipto, matos e pontualmente áreas de montado, 

sobreiros e vegetação ribeirinha. 

A confirmar-se a implementação da central numa área de cerca de 376,82 ha irão afetar-se 

fundamentalmente as áreas de culturas arvenses, eucaliptal, e ainda sobreiros, nomeadamente 8 

exemplares adultos em estado decrépito e 377 exemplares jovens, na quase totalidade em bom estado 

fitossanitário. Globalmente, estes exemplares a abater correspondem a cerca de 13,6% das quercíneas 

existentes na área de incidência do projeto. 

Durante a fase de avaliação do projeto constatou-se a existência de muitos mais exemplares de sobreiros 

dispersos na área de eucaliptal do que o expetável, incluindo zonas que pela densidade de exemplares 

passaram a ser consideradas áreas de montado. Por essa razão não se irá utilizar esta área de eucaliptal 

com sobreiros aquando da instalação do projeto, excluindo-se uma área de 92 ha, contudo irá ser mantida 

a potência total de ligação à rede, através do aumento da potência unitária de cada um dos painéis solares 

fotovoltaicos previstos na restante área da central. 

Assim, as afetações previsíveis serão fundamentalmente nas áreas de culturas arvenses e eucaliptal, e em 

menor escala em áreas de montado, sobreiros, povoamento de pinheiro-manso e vegetação ribeirinha. 

Para minimizar o impacte nas imediações da central foi desenvolvido um Plano de Integração Paisagística 

que tem prevista a requalificação destas áreas contemplando a conversão do eucaliptal atualmente 

existente numa área de uso agrícola e, quando acompanhada de cursos de água, pela requalificação da 

sua vegetação ribeirinha. No caso dos sobreiros o corte será compensado no âmbito do referido Plano 

que está previsto implementar. 

Relativamente à rede viária, verifica-se que a área estudada para instalação da central é atravessada por 

duas estradas nacionais, a EN 389 e a EN 262, sendo que o projeto naturalmente salvaguarda estas duas 

importantes vias. 

É notório também o cuidado expresso no EIA, na salvaguarda dos caminhos que dão acesso aos montes 

dos proprietários dos terrenos arrendados, cuja matéria terá sido alvo de negociação com estes. 

Contudo, no que respeita aos caminhos de terra batida para acesso local das populações, verifica-se que 

as vedações e até os painéis solares interferem com os mesmos, sem que tenham sido apresentados 

caminhos alternativos de forma a continuar a servir a população que atualmente os utiliza. Com a eventual 

construção da central estas vias até agora abertas ao público, deixarão de permitir atravessar a área da 

central, uma vez que ficam parcialmente inseridas no seu recinto. São exemplos as ligações entre a EN 389 

e as zonas a sul da Portela do Salgadinho, das Maroteiras e a zona a norte do Bandarro. 

Embora na envolvente da central existam estradas nacionais e caminhos semelhantes aos suprimidos para 

circulação pública que se poderão considerar como alternativas à circulação, considera-se que, face à 

dimensão da área do projeto, tal irá dificultar a mobilidade ao acarretar um incremento significativo da 

extensão dos trajetos com a consequente demora, facto que se torna mais relevante em caso de resposta 
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a emergências, tal como no combate a incêndios. 

O projeto da central visa a sua instalação nas imediações do aglomerado urbano de Espadanal. Para 

minimizar a proximidade do projeto ao aglomerado populacional, bem como das habitações dispersas, o 

EIA prevê o afastamento de módulos fotovoltaicos na proximidade de edificações e a implantação de uma 

cortina arbustiva e arbórea. É também indicado no EIA que a implantação das estruturas maiores, como 

a subestação, ocorrerá em áreas de vale, e em espaços interiores da Central, minimizando o impacte na 

zona envolvente. 

Observando as plantas de implantação do projeto verifica-se que terá sido salvaguardada uma distância 

de 50 m entre as habitações e os painéis solares, sendo que quer a vedação da central quer a respetiva 

cortina arbórea ocorrem a distâncias inferiores. O principal ponto identificado serão as casas num núcleo 

do aglomerado de Espadanal a norte da estrada nacional. Existe apenas a largura de uma pequena rua 

entre as habitações e a propriedade onde está previsto implantar o projeto e onde a referida distância de 

salvaguarda é manifestamente insuficiente. 

Estas distâncias não terão sido aplicadas no caso de armazéns ou outras edificações agrícolas ou 

industriais, contudo, no decorrer da visita ao local, especificamente na zona de Curralões, foram 

identificados casos em que as habitações terão sido incorretamente identificadas como outro tipo de 

construções, não tendo sido por isso promovido o devido distanciamento, o que urge alterar. 

Muito embora não se verifique uma grande presença humana nas imediações do local previsto para a 

central, é fundamentalmente nestes locais que se verificam impactes com maior significado, pelo que se 

considera que deveria ser adotado um maior distanciamento. Relativamente às zonas envolventes das 

casas dos proprietários dos terrenos não se farão apreciações já que as áreas interditas à instalação do 

projeto terão sido negociadas com os promotores.  

Na envolvente do projeto existem vários estabelecimentos de turismo rural, embora apenas um deles se 

apresente na contiguidade da área dedicada à central, e não tenham visibilidade direta para o local, a 

presença de uma vasta área de painéis solares leva a uma redução da atratividade na zona, por perda da 

paisagem rural, dificultando a atividade dos estabelecimentos, sendo este impacte considerado negativo 

com significado. 

Relativamente à LMAT, espera-se que um balanço de terras nulo, uma vez que o material resultante das 

escavações das fundações dos apoios será aproveitado para a regularização do solo na reposição das 

condições pré-existentes. 

Em parte do percurso foi possível utilizar os apoios de uma linha elétrica já existente, o que evitou a 

construção de uma nova linha de alta tensão paralela às duas existentes, e que passam sobre alguns 

edifícios, diminuindo o impacte, quer nas habitações, quer em alojamentos turísticos que existem nas 

imediações. 

Globalmente, os principais impactes na ocupação do solo, serão negativos, de magnitude e significância 

variável, mas relevantes a nível local. 

Fase de construção 

Nesta fase, as principais atividades que ocorrem, suscetíveis de causar alteração na ocupação do solo, são: 

 Construção de acessos ou a sua requalificação, sendo intervencionada uma área de 3,97 ha; 

 Implantação do estaleiro, áreas de apoio e depósitos, ocupando 4,44 ha; 

 Abertura de valas para instalação de cabos elétricos de interligação, que serão posteriormente 

fechadas, afetando 1,02 ha; 

 Instalação da vedação, alterando 10,40 ha; 
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 Implantação dos módulos fotovoltaicos, havendo neste caso a necessidade de intervir em cerca 

de 354,37 ha; 

 Construção dos postos de transformação e de seccionamento em 2,24 ha. 

Globalmente, considera-se que os principais impactes na ocupação do solo, serão negativos, diretos, 

significativos, reversíveis, imediatos e de âmbito local, dada a tipologia de ocupação afetada, quer 

localmente, quer na sua envolvente mais próxima. 

Especificamente há a acrescentar impactes de moderada magnitude no que se refere à implantação dos 

módulos fotovoltaicos, impactes de magnitude e significado reduzido, temporários e reversíveis no que 

concerne à abertura de valas bem como temporários e reversíveis no caso dos estaleiros. 

Segundo o EIA, as áreas com culturas arvenses serão mantidas, sendo apenas cortadas de forma a 

manterem as raízes no substrato, e desta forma reduzir a ação dos agentes erosivos nos solos destinados 

à implantação dos módulos fotovoltaicos. Pese embora a área a afetar seja vasta, considera-se este 

impacte negativo, de reduzida magnitude, provável, imediato, temporário e reversível com a regeneração 

da vegetação espontânea entre os módulos solares. 

O risco de contaminação dos solos através de derrames de substâncias utilizadas em obra tais como óleos, 

combustíveis, entre outros, poderá ocorrer pela movimentação e operação de veículos e equipamentos 

que poderão causar contaminações pontuais. Este impacte classifica-se como negativo, direto, de 

magnitude e significância variáveis em função da quantidade e natureza do produto derramado, bem 

como reversível pela adoção das devidas medidas de contenção do derrame e descontaminação do solo. 

Fase de exploração 

Os impactes negativos identificados, na fase de construção, e considerados permanentes vão-se manter 

na fase de exploração. Não se preveem novas ocorrências sobre os solos, sendo que a área de implantação 

da central (vedada) será de 471 ha, correspondendo, essencialmente, aos módulos fotovoltaicos e em 

menor escala os locais de implantação da subestação, edifício de comando, armazém, postos de 

transformação e de seccionamento, que correspondem no total a áreas reduzidas. 

Por estas razões, permanecem os impactes negativos associados à alteração do solo, realçando-se o facto 

da situação se manter durante o tempo útil de vida do projeto. 

Nesta fase haverá uma pequena redução da área afetada ocorrida na fase de construção, que corresponde 

à utilizada pelas valas de cabos, pelos estaleiros e às áreas necessárias para a manobra das máquinas. 

Na fase de exploração poderão ocorrer avarias nos equipamentos, pelo que, na eventual necessidade de 

reparação ou substituição dos mesmos, poderá ser utilizada a área circundante das mesmas, situação que 

poderá configurar um impacte negativo, de magnitude reduzida, local, temporário bem como reversível 

e minimizável, caso se proceda à recuperação/renaturalização das respetivas áreas após a conclusão dos 

trabalhos. 

Durante estas ações, ou em operações de manutenção, poderão ocorrer derrames acidentais de óleos ou 

e/ou combustíveis dando origem a um impacte negativo, contudo, pouco significativo se aplicadas as 

respetivas medidas de minimização. 

Comparando a estimativa de emissões para a atmosfera que serão evitadas anualmente com o 

funcionamento da central, cerca de 476.774 toneladas de CO2 anuais, se o combustível utilizado fosse o 

carvão, constata-se que a concretização do projeto irá permitir uma redução na emissão de CO2, pelo que 

o impacte resultante do presente projeto de produção de energia renovável pode classificar-se como 

positivo, embora de pouco significado dado o âmbito de influência global. 
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Fase de desativação 

Sendo a infraestruturação da central passível de ser completamente removível, e tanto quanto possível, 

é viável em fase de desativação devolver à área de intervenção as características naturais pré-existentes, 

após as devidas ações de recuperação, libertando a área para outros fins. 

Com a remoção de todo o equipamento e a renaturalização, essas áreas irão naturalmente recuperar as 

suas características, permitindo que num curto prazo, os terrenos que tinham ficado previamente 

ocupados, fiquem disponíveis para os usos que à data se revelem como mais convenientes, sendo 

expetável que as comunidades florísticas que estarão presentes sejam comunidades arbustivas ou de 

herbáceas, e poderão ser facilmente convertidas para a ocupação prévia à instalação do projeto. 

As atividades de desativação em si irão resultar, na perturbação causada pela circulação de pessoas, 

veículos e máquinas, tal como descrito na fase de construção e das ações de demolição/remoção de todas 

as infraestruturas, sendo a magnitude do impacte muito dependente da solução final adotada, e do 

destino final dado aos resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos nesta fase. Globalmente pode-se 

afirmar que as atividades de desativação que envolverem escavações e movimentação de terras terão 

impacte no aumento da erosão do solo semelhante à fase de construção. 

Com a desativação da LMAT há a assinalar o cessar dos impactes negativos resultantes da sua presença, 

especialmente ao nível da paisagem e da fauna. Salienta-se que, com a remoção das infraestruturas, nas 

áreas que estavam ocupadas poderão ser retomadas as características pré-existentes, após as devidas 

ações de recuperação. 

Considera-se que estes impactes serão positivos, diretos, de reduzida magnitude e significado, de médio 

a longo prazo e de âmbito local. 

Impactes Cumulativos 

O EIA identificou na envolvente alargada as Centrais Fotovoltaica de Casa Nova (25 ha), Morgavel (100 ha), 

Ermidas do Sado (12 ha) e Vale da Cota (94 ha), já licenciadas, identificando-se também em fase de 

avaliação a Central Fotovoltaica de Vale da Água, com uma área cerca de 1262 ha. 

Para avaliação dos impactes cumulativos no âmbito do fator Uso do solo, o EIA apresenta um cruzamento 

das áreas afetas a estas centrais tendo-se constatado que as classes de uso/ocupação do solo dessas 

centrais são maioritariamente florestas, nomeadamente de eucalipto, à exceção da Central de Vale da 

Cota, cuja principal área afeta ao projeto corresponde a florestas de sobreiro. 

Como no caso da Central Fotovoltaica do Cercal, a ocupação dominante são culturas arvenses, considera-

se que não existem impactes cumulativos negativos significativos para este fator. 

 

5.5. SOCIOECONOMIA 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

De acordo com os Censos 2011, na freguesia de Cercal onde se insere a área de estudo da futura central, 

a população residente era de 3362 habitantes, tendo perdido 13,4% da população durante a década 

correspondente ao referido estudo, apresentando um índice de envelhecimento e de dependência de 

idosos maior que a região do Alentejo. 

Na freguesia referida, 91% da população economicamente ativa em 2011 encontrava-se empregada. A 

empregabilidade da população deve-se maioritariamente ao sector terciário. Este setor representa 63% 

dos empregos da freguesia. 

Na envolvente próxima da área proposta para a central existe o aglomerado urbano de Espadanal, a cerca 

de 1 km da sede de freguesia, contando-se cerca de 76 edifícios dispersos próximos do limite da área de 
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estudo, de várias tipologias como habitações, armazéns, ruínas, entre outros. Dentro da área de estudo, 

existem também 22 edifícios, sendo 4 deles de habitação. Nas proximidades foram ainda detetados 

estabelecimentos de Turismo, a nordeste, noroeste e a oeste da área da central 

Dentro do corredor da LMAT existe um hotel rural, enquanto que na envolvente próxima, encontra-se um 

alojamento (70 m a leste) e um hotel (a cerca de 120 m a oeste). 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

No projeto são identificados os impactos económicos em fase de construção, nomeadamente ao nível da 

contratação de terrenos para a construção da central, do potencial uso de emprego local, bem como a 

dinâmica económica gerada pelo recurso a bens e serviços locais. Estes aspetos relacionam-se com o 

recurso ao alojamento e restauração locais, bem como a criação de 4 postos de trabalho e o compromisso 

de produção energética a partir de fonte renovável, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis na 

produção de energia e a redução de GEE, que são outros dos impactos positivos identificados em fase de 

exploração. 

Relativamente aos impactes previstos, na fase de construção, estarão sobretudo relacionados com o 

incómodo que as ações associadas à obra poderão gerar nas populações mais próximas. Este impacte é 

considerado negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito local, certo, temporário, 

reversível, imediato e direto.  

Ao nível de impacte visual, são esperados impactes diretos muito significativos causados pela destruição 

de componentes constituintes da paisagem que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual, 

e depois, por imposição de elementos estranhos à paisagem. Dos locais analisados, os impactes mais 

significativos verificam-se no aglomerado populacional de Espadanal, e junto a habitações dispersas pelo 

perímetro da central nomeadamente no eixo Curralões - Portela do Salgadinho a curta distância do limite 

da propriedade prevista para a construção da central. 

Identificam-se ainda impactes significativos ao nível das acessibilidades dado que a construção da central 

implica o encerramento ao público de caminhos em terra batida atualmente transitáveis, que 

proporcionam o atravessamento da área da central. A implantação das vedações da central implica que 

passe a ser obrigatório rodear uma área bastante extensa em alguns dos casos. 

Estima-se que o projeto seja construído em 12 meses, com recurso, nesta fase, a cerca de 2000 

trabalhadores em média. Atendendo a que é expectável que grande parte da mão-de-obra seja obtida por 

trabalhadores já afetos ao empreiteiro responsável pela construção, os postos de trabalho efetivamente 

criados deverão ser em número reduzido, considerando-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, de âmbito regional, certo, temporário reversível, imediato e direto. 

O EIA identifica impactes positivos decorrentes do arrendamento das parcelas afetas ao projeto, a 

aquisição de bens e serviços locais e o fornecimento de energia elétrica à rede, produzida a partir da 

energia solar, uma energia renovável, contribuindo para reduzir a produção de energia com base em 

combustíveis fósseis, e diminuindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional. 

Na fase desativação, caso não se opte pela construção uma nova central fotovoltaica, os impactes 

positivos gerados durante a sua exploração irão cessar. Consequentemente, o emprego e alguma 

atividade económica gerada pela atividade de exploração da central irão desaparecer, resultando num 

impacte negativo, pouco significativo. 
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5.6. QUALIDADE DO AR 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

A caracterização da situação de referência da qualidade do ar baseou-se no documento “Emissões de 

Poluentes Atmosféricos por Concelho 2017”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente. De acordo 

com este documento e apesar do polo industrial de Sines se localizar a cerca de 20 km, os valores 

registados na estação de qualidade do ar mais próxima da área em estudo (Estação da Sonega), indicam 

um índice de Qualidade do Ar de Bom. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos na qualidade do ar, quer devido ao processo 

construtivo e movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego de veículos necessários ao 

transporte de materiais e trabalhadores. Os impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e 

frentes de obra e nas zonas envolventes aos percursos para transporte de materiais e trabalhadores. 

As ações de desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, a movimentação de terras, depósito 

temporário de terras e materiais, a reabilitação e construção de acessos e execução das fundações e 

montagem da estrutura de suporte do sistema de produção fotovoltaico, estarão ligadas à ocorrência de 

impactes negativos significativos, principalmente, resultantes da emissão de partículas que, pela sua 

granulometria grosseira, se depositarão no solo, a curtas distâncias do local. O processo de preparação e 

modelação do terreno, também emitirá partículas, gerando um impacte negativo significativo, em 

resultado das ações de abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do 

sistema de produção fotovoltaico e os postos de transformação, entre estes e os postos de 

seccionamento, e entre estes últimos e a subestação/edifício de comando, da instalação dos postos de 

transformação e de seccionamento, incluindo a execução das plataformas onde ficarão instalados, e a 

construção do conjunto subestação/edifício de comando/armazém. 

As povoações que poderão ser potencialmente afetadas são Cercal, Espadanal, Silveiras, Campo Redondo, 

uma vez que se encontram próximas ou são atravessadas por estradas que dão acesso à área da central, 

assim como por se encontrarem próximas da área de implantação da central fotovoltaica. As estradas que 

atravessam a área de estudo da futura central são a estrada EN 389, que liga a estrada EN 262 junto à 

localidade do Cercal à localidade de Campo Redondo, e a EN 262, que atravessa a parte norte da área de 

estudo da futura central, liga a EN 120 em Cercal e a estrada EN 261 em Alvalade. 

Globalmente, estes impactes são considerados negativos, pouco significativos, locais, certos, temporários, 

reversíveis, imediatos, diretos e minimizáveis. 

Fase de exploração 

Não se verificam impactes negativos significativos associados à fase de exploração do projeto. Importa, 

no entanto, evidenciar os impactes positivos indiretos que o projeto, pela sua natureza, induzirá na 

qualidade do ar, com produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente. 

Embora indireto, o impacte resultante do presente projeto de produção de energia “limpa” a partir de 

uma fonte renovável pode classificar-se como positivo. 

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 
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custos envolvidos, assim o venham a determinar. Os impactes serão de natureza e classificação idêntica 

aos nomeados na fase de construção. 

 

5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O projeto em causa não se insere em áreas classificadas como “Área sensível”, de acordo com a definição 

constante no Artigo 2º 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. Localiza-se, no entanto, na proximidade do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e das zonas de Rede Natura 2000 ZEC e ZPE 

Costa Sudoeste, designadamente PTCON0012 e PTZPR0015 Costa Sudoeste respetivamente, localizando-

se a Central Fotovoltaica, a sul, a cerca de 500m da ZEC PTCON0012. 

 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Flora, Vegetação e Habitats 

Relativamente à caraterização da situação de referência, refere o EIA que para se proceder à realização 

da cartografia das comunidades florísticas e habitats existentes na área de intervenção do projeto 

recorreu, quer a informação retida em imagem, quer à obtida em trabalho de campo, no entanto, não são 

referidas quantas prospeções de campo foram realizadas, nem as respetivas datas, sendo apenas referido 

que a amostragem se realizou durante o mês de outubro de 2019. 

De acordo com o EIA foi estuda uma área de 815,8 ha, na área da central fotovoltaica, a qual apresenta 

uma reduzida diversidade florística, não tendo sido identificado qualquer endemismo e verificou-se a 

presença de espécies exóticas como Conyza bonariensis, Oxalis pescaprae e Eucalyptus globulus. Destaca-

se, no elenco obtido, a presença da espécie ruderal Plantago coronopus, táxon revelador da pressão 

antrópica que se faz sentir na área em causa. 

Na área de estudo da central fotovoltaica refere o EIA que foram identificadas unidades de montado de 

sobreiro - Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, e unidades referentes à vegetação 

ribeirinha que se desenvolve ao longo das margens dos cursos de água existentes: juncais - Habitat 6420 

– Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, e salgueirais - Habitat 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea. Relativamente à flora destacam-se os 

exemplares de Quercus suber (sobreiro) que se encontram em montado ou de forma dispersa no 

território. 

A representatividade das diferentes unidades de vegetação na área da central são as indicadas no quadro 

seguinte. 
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Quadro 3 – Representatividade das diferentes unidades de vegetação 

identificadas na área da central fotovoltaica (Fonte: EIA) 

 

Relativamente à representatividade dos habitats que integram a Diretiva n.º 2013/17/EU na área da 

central fotovoltaica é a indicada no quadro seguinte. 

 

Quadro 4 - Representatividade dos habitats identificados na área da central fotovoltaica (Fonte: EIA) 

 

De acordo com o EIA, na área da central fotovoltaica, os habitats 6310 e 92A0pt3 caraterizam-se por 

apresentarem elevado valor global de conservação e o habitat 6420 um valor médio de conservação. 
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Relativamente à Flora presente na área do corredor da LMAT, refere o EIA que na área estudada 

(1349,7 ha) apenas foram identificadas duas espécies endémicas – Juniperus navicularis, endemismo 

ibérico, e a Ulex australis subsp. welwitschianus, endémica de Portugal. 

Na área do corredor da LMAT, a espécie Quercus suber faz-se representar principalmente em áreas de 

montado de sobreiro por explorações florestais (eucaliptais, pinhais, ou povoamentos mistos), pelas 

explorações agrícolas (culturas arvenses e olival), por áreas de matos, por áreas referentes à vegetação 

ribeirinha e por áreas artificializadas (urbanas, vias de comunicação, albufeiras, entre outras). No corredor 

da LMAT apenas foram identificados três habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual. Tratam-se dos habitats 6310 – Montados de Quercus spp. 

de folha perene, 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea e 6420 – Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, os mesmos identificados na área da 

central fotovoltaica. 

Em termos da caraterização da situação de referência das unidades de vegetação presentes no corredor 

da LMAT, tem-se, de acordo com o quadro seguindo do EIA: 

 

Quadro 5 - Representatividade das diferentes unidades de vegetação 

identificadas na área do corredor da linha elétrica (Fonte: EIA) 

 

A representatividade desses habitats no corredor da linha, de acordo com o EIA, é a seguinte: 
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Quadro 6 – Representatividade dos habitats que constam na Diretiva n.º 2013/17/EU 

 na área do Corredor da linha elétrica (Fonte: EIA) 

 

 

Relativamente ao estado de conservação destes habitats, refere o EIA que tanto o habitat 6310, como o 

habitat 92A0pt3 apresentam um bom estado de conservação e o habitat 6420 apresenta um estado médio 

de conservação. 

Fauna 

Relativamente à Fauna, conclui o EIA que a área de intervenção da central fotovoltaica se apresenta 

dominada por áreas abertas de culturas arvenses, apresentando um valor médio a baixo para a ocorrência 

de espécies de herpetofauna e médio para a ocorrência de espécies de mamíferos e de avifauna. 

De entre as espécies inventariadas na área estudada, destaca-se no EIA, pelo seu estatuto de conservação 

elevado e pela sua grande probabilidade de ocorrência, as espécies: Milhafre-real (Milvus milvus), Águia-

de-Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus), Alcaravão (Burhinus oedicnemus), 

Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e Morcego-rato-

pequeno (Myotis blythii). 

Relativamente ao corredor da LMAT, predominam áreas florestais de povoamentos puros ou mistos de 

pinheiro, eucalipto e sobreiro, salientando ainda o EIA a ocorrência de áreas de montado, áreas agrícolas 

e linhas e reservatórios de água, assim como a vegetação ripícola associada. Esta área apresenta um valor 

médio a elevado para a generalidade da fauna. 

De entre as espécies inventariadas na área de estudada do corredor da linha, destacam-se pelo seu 

estatuto de conservação e pela maior probabilidade de ocorrência, ou pela ocorrência confirmada na área, 

as espécies Milhafre-real (Milvus milvus), Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Circus 

pygargus), Garça-vermelha (Adea purpurea), Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoenco) e o Rato-de-

cabrera (Microtus cabrerae). Salienta ainda o EIA a potencial ocorrência de um elevado número de 

espécies quase ameaçadas, ainda que com probabilidades de ocorrência menores. 

No corredor da LMAT foram identificadas duas áreas críticas para a avifauna, nomeadamente uma área 

crítica para as aves de rapina (identificada pelo ICNF), associada à nidificação de Águia-de-Bonelli; e uma 

área crítica para aves aquáticas, associada à Albufeira de Campilhas, identificada durante a realização do 

trabalho de campo associado ao EIA. Estas são áreas onde o risco de colisão de espécies de avifauna com 

linhas aéreas de transporte de energia é acrescido. 
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5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Flora, Vegetação e Habitats 

Na fase de construção da central fotovoltaica, serão gerados vários impactes sobre os habitats e espécies 

da flora presentes na área de intervenção do projeto, sendo que os principais impactes resultam da 

perturbação causada pelo movimento de pessoas e de máquinas. 

Serão gerados também impactes negativos decorrentes do atravessamento das linhas de água existentes 

e o seu assoreamento por aumento da erosão dos solos circundantes como resultado dos trabalhos de 

remoção da vegetação para instalação das estruturas associadas à central. 

A construção da central fotovoltaica induz perturbação temporária de pequenas áreas do habitat 6310 – 

Montados de Quercus spp. de folha perene, e dos habitats ribeirinhos: 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos 

psamófilos de Salix atrocinerea e 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion. Contudo, as afetações das áreas de habitat serão sobretudo decorrentes de ações 

relacionadas com a construção e com a beneficiação de acessos e também da construção da vedação. De 

acordo com o EIA, apenas a construção e a instalação dos módulos fotovoltaicos sobre áreas adjacentes a 

pequenas linhas de escorrência de água induzirá a afetação de áreas potenciais para a ocorrência do 

habitat 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. 

A central foi projetada sobre áreas dominadas por explorações agrícolas (3.165.716 m2) e por explorações 

florestais (574.685 m2), com reduzido valor de conservação, de forma a minorar os impactes negativos 

expectáveis. 

Em sede de Aditamento, o projeto foi ajustado para minimizar a afetação de sobreiros, contudo, há 

situações em que haverá afetação direta de sobreiros. O EIA admite a afetação, ainda que pontual, de 

pequenas áreas de montado e de vegetação ribeirinha. Contabiliza o EIA que serão afetados com a 

construção da central fotovoltaica 8 sobreiros adultos decrépitos, 368 jovens sãos, 5 jovens decrépitos e 

4 jovens mortos, pelo que os impactes expectáveis serão negativos, significativos, atendendo ao número 

de sobreiros a abater e ao facto de se tratar de uma espécie legalmente protegida. Com o objetivo de 

minimizar os impactes expetáveis associados à afetação de quercíneas, no decorrer do procedimento de 

AIA, o proponente decidiu prescindir da área de povoamento de eucaliptal, uma vez que no interior da 

mesma verificou a presença de inúmeros exemplares de sobreiros, alguns dos quais integram áreas de 

povoamento que importa preservar, conforme a legislação em vigor.  

No mesmo sentido, considera-se que todo o projeto deve ficar condicionado à preservação dos 

exemplares de sobreiros existentes na área de intervenção, sob a forma de povoamento ou isoladamente, 

conforme preconiza a Condicionante 1.a. do presente parecer.   

A fase de construção dará ainda origem a impactes negativos na flora local, devido à circulação de pessoas, 

de veículos e de maquinaria, contudo, se aplicadas medidas que preconizem o balizamento das áreas a 

proteger, o respetivo impacte será pouco significativo. 

Há também a referir a eventual perturbação dos cursos de água existentes nas imediações da área da 

central fotovoltaica. A exposição dos solos pela remoção da vegetação favorecerá o processo erosivo, 

principalmente em períodos de grande pluviosidade. O arrastamento de solo para os cursos de água 

promoverá o seu assoreamento, com a consequente degradação de habitats 92A0 e 6420. Se aplicadas as 

medidas de minimização preconizadas no presente parecer, em particular a promoção do revestimento 

vegetal na área de intervenção do projeto que apresente sinais de erosão, os impactes expectáveis, apesar 

de negativos, serão pouco significativos. 

Na fase de exploração da central fotovoltaica não são expectáveis impactes adicionais sobre a flora, 

vegetação e habitats. Durante esta fase, alguns dos impactes negativos originados na fase de construção 
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assumirão um carácter definitivo ou por um tempo prolongado, é o caso dos espaços edificados que 

promoveram a perda de território para colonizar. 

A movimentação de veículos poderá dar origem à produção de poeiras que se poderão acumular na 

vegetação circundante, podendo debilitar indivíduos da flora, pela interferência com os seus processos 

fisiológicos, o que poderá dar origem a um impacte negativo, embora pouco significativo atendendo a que 

a maioria da área da central a intervencionar tem uma ocupação agrícola de culturas arvenses. 

Relativamente à instalação da LMAT, a movimentação de pessoas e de máquinas e a perturbação daí 

resultante constituirão o principal impacte negativo gerado. Refere o EIA que não é expetável a 

perturbação do habitat ribeirinho 92A0 e que as afetações nas áreas de montado terão um carácter 

temporário, relacionadas, fundamentalmente, com a criação de acessibilidade à área de construção dos 

apoios. Será necessário criar uma faixa de proteção da LMAT, sendo para isso obrigatório a ação de 

desflorestação em unidades florestais (eucaliptais e pinhais), que pelas suas características (altura), 

comprometem a sua segurança desta infraestrutura. 

A maioria das ações associadas à implementação da LMAT decorrem, predominantemente, sobre áreas 

de montado de sobreiro, assumindo o EIA a preservação dos indivíduos desta espécie, assim como um 

rápido restabelecimento dos caminhos de acesso que se venham a criar, tornem os impactes negativos 

gerados pouco significados. Estes aspetos constituirão medidas de minimização do projeto e constam do 

presente parecer. 

As ações geradoras de impactes negativos sobre a flora ocorrerão sobretudo, na fase de construção, e 

estarão relacionadas com a abertura de caboucos para a instalação de apoios, com a criação de 

acessibilidades e também com a circulação de máquinas, de veículos e de pessoas afetos à obra. 

Refere o EIA (reeditado) que 38 dos 69 apoios da linha afetam, no total ou de forma parcial, áreas naturais 

e seminaturais, nomeadamente montado (habitat 6310). Da mesma forma, 20 apoios afetam áreas de 

culturas arvenses e 20 áreas ocupadas por povoamentos florestais (eucaliptal, pinhal ou povoamentos 

mistos). Os impactes expectáveis serão negativos, embora pouco significativos se se considerar que, 

relativamente ao habitat 6310, em sede de projeto de execução os apoios poderão ser ajustados de forma 

a minimizar a afetação de quercíneas. Assim, considerando que o projeto da LMAT se apresenta em fase 

de anteprojeto, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para validação, o respetivo projeto de 

execução, sendo que o traçado da linha deverá ser definido de forma a prever a não afetação de 

quercíneas. 

De acordo com o EIA (reeditado), as áreas a desflorestar para criação da faixa de proteção da linha elétrica 

são de cerca de 1133,65 m de extensão, numa área de cerca de 5,10 ha. Os impactes expectáveis serão 

negativos e moderadamente significativos, considerando que esta área corresponde à eliminação de 

povoamentos florestais de eucalipto e de pinheiro bravo. 

Relativamente ao povoamento de pinheiro-manso e povoamento misto de pinheiro manso e sobreiro, nas 

áreas de montado e nos sobreiros isolados apenas haverá necessidade de ser realizado o decote das 

respetivas árvores, pelo que o impacte gerado, apesar de negativo, será muito pouco significativo. 

Refere o EIA que os habitats naturais identificados: habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha 

perene, habitat 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio- Holoschoenion e 

Habitat 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea, irão ser conservados. 

Na fase de exploração da LMAT as ações geradoras de impactes negativos serão a manutenção do seu 

corredor de proteção e as operações de manutenção das suas infraestruturas. Dado o seu carácter muito 

pontual, os impactes negativos resultantes são considerados negativos muito pouco significativos. Ao 

longo do corredor da linha elétrica será efetuado o controlo da altura das árvores numa faixa com largura 

de 22,5 m para cada um dos lados, distância calculada a partir da projeção vertical dos cabos condutores 

exteriores para garantir as distâncias de segurança exigidas; estas intervenções serão realizadas nas 
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explorações florestais (eucaliptais e pinhais), com extensão de 1133,65 m e numa área de 5,10 ha, pois as 

restantes áreas evidenciam elencos que não comprometem a segurança da linha elétrica. 

Fauna 

Relativamente à fase de construção da central fotovoltaica, considera-se que o principal impacte previsto 

será a mortalidade provocada pelas ações de desflorestação e decapagem dos solos nos animais mais 

pequenos e lentos como os anfíbios e especialmente nos répteis bem como nos pequenos mamíferos. As 

manchas a desflorestar são relativamente pequenas pelo que o impacte dessa ação, apesar de negativo, 

será pouco significativo. 

O eventual atravessamento de linhas de água por viaturas e maquinaria pode ser especialmente 

destrutivo das comunidades florísticas hidrófilas e higrófilas. 

Outro impacte negativo expectável será a eliminação de espaço biótico resultante da desflorestação, a 

qual como já foi referido é pouco significativa. A perda de espaço biótico é mais importante nos habitats 

seminaturais, como as pastagens e culturas arvenses, que são predominantes no espaço ocupado pela 

central. No entanto, este impacte deverá ser reversível pois irá ocorrer a recuperação do estrato herbáceo, 

embora possa haver uma alteração no elenco florístico resultante da alteração do uso do solo e do maior 

ensombramento causado pela presença dos painéis fotovoltaicos. A recuperação do estrato herbáceo irá 

promover também a recuperação da fauna. 

Também se esperam impactes negativos resultantes da perda de cobertura vegetal do solo e do seu 

revolvimento, o que aumentará a sua sensibilidade à erosão especialmente nas encostas com declive mais 

pronunciado e/ou extensas; esta situação poderá conduzir à perda de grande quantidade da fração fina 

do solo, o que poderá empobrecer o mesmo e afetar os ecossistemas ribeirinhos devido à acumulação 

nestes de grande quantidade de sedimentos. 

A construção da central irá resultar num efeito de exclusão sobre várias espécies destacando-se, pelo seu 

estatuto de conservação elevado e pela sua grande probabilidade de ocorrência, as espécies: Milhafre-

real (Milvus milvus), Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus), Alcaravão 

(Burhinus oedicnemus), pertencentes ao anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, e definidas 

como espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 

proteção especial, sendo Aquila fasciata considerada prioritária, e Noitibó-de-nuca-vermelha 

(Caprimulgus ruficollis) com o estatuto de conservação nacional de Vulnerável. 

Durante a fase de exploração da central fotovoltaica o efeito de exclusão continuará a exercer-se sobre 

as espécies acima referidas. 

Nesta fase espera-se que a vegetação herbácea cubra os solos intervencionados e se desenvolva 

promovendo a criação de habitats para a fauna, especialmente a entomofauna, herpetofauna e ainda os 

pequenos mamíferos. 

Os impactes negativos resultarão das operações de manutenção e de limpeza dos elementos da central, 

nomeadamente da movimentação de pessoas e de viaturas sendo, no entanto, bastante menos 

impactante do que na fase de construção. 

As operações de controlo da vegetação serão bastante impactantes sobretudo na flora mas também nos 

grupos faunísticos referidos acima assim como em algumas espécies de aves que nidificam no chão como, 

por exemplo, os noitibós. 

O efeito de lago, a verificar-se, poderá levar à morte de um número indeterminado de aves, especialmente 

as aquáticas. No entanto, a compartimentação da central leva a que a mancha de painéis solares não seja 

contínua e por isso o dito efeito de lago é diminuído, pelo que o número de aves que colidem com a central 

deverá ser reduzido, contudo, deve ser implementado o plano de monitorização proposto no EIA, 

conforme preconiza o presente parecer. 
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O efeito de exclusão sobre a Águia-de-Bonelli (espécie prioritária de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, na sua redação atual), deverá fazer-se sentir mesmo fora da área da central fotovoltaica, 

dado o seu carácter tímido, sendo que o EIA (reeditado) refere uma distância de cerca de 3 km como a 

distância plausível para o efeito de evitação sobre a espécie. 

Assim, segundo o EIA (reeditado) admite-se uma perda direta de habitat de alimentação da Águia-de-

Bonelli que variará entre 4,9% e 6,2%, sendo que, na globalidade, haverá uma perda superior resultado 

dos efeitos indiretos do projeto devido à artificialização do território provocada pela instalação das novas 

infraestruturas, cujos efeitos se farão sentir numa envolvente mais ou menos alargada, função dos 

habitats atualmente disponíveis e função da artificialização do território atualmente já existente. Tais 

efeitos poderão ser negativos significativos para o sucesso reprodutor do casal registado de Águia-de-

Bonelli. 

Considera-se que durante a fase de desativação da central fotovoltaica haverá novamente uma grande 

movimentação de pessoas, de máquinas e de viaturas que provocarão impactes negativos na flora e 

nalguns grupos faunísticos, sendo semelhantes aos identificados para a fase de construção. 

Relativamente à fase de construção da LMAT, as principais ações geradoras de impactes negativos sobre 

a fauna são a desmatação e limpeza das áreas a intervencionar, incluindo a abertura da faixa de gestão de 

combustíveis, a instalação e/ou desinstalação de estruturas permanentes e de estruturas temporárias 

anexas à construção, como o estaleiro, e o transporte de pessoas e de materiais. As ações previstas terão 

como efeitos principais a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco de 

mortalidade de algumas espécies por atropelamento, particularmente devido ao aumento da perturbação 

dos padrões de calma e ao aumento da circulação de pessoas e de veículos. Considera-se assim que os 

respetivos impactes, apesar de negativos, serão moderadamente significativos atendendo à extensão da 

linha (26,5 km). 

Na fase de exploração da LMAT, os principais impactes negativos estarão associados com as ações de 

manutenção e reparação de equipamentos, com a manutenção da faixa de gestão de combustíveis e com 

a presença física da própria linha. A mortalidade das aves por colisão será o impacte negativo mais 

relevante, portanto, de elevada magnitude e significância, considerando a extensão da linha e que na 

região atravessada pela mesma existe a probabilidade de ocorrência 12 espécies de avifauna ameaçadas 

a nível nacional que apresentam algum risco de colisão devido à sua interação com infraestruturas aéreas 

de transporte de energia. A linha elétrica atravessará duas áreas críticas para a avifauna onde o risco de 

colisão é acrescido, nomeadamente a área crítica para as aves de rapina, localizada entre os apoios 30 e 

59, associada à nidificação de Águia-de-Bonelli, e uma área crítica para aves aquáticas, localizada entre os 

apoios 9 e 20, associada à albufeira de Campilhas. Com o objetivo de minimizar este impacte, propõe-se 

a colocação de sinalizadores (dispositivos anticolisão) nos referidos troços, conforme medida de 

minimização preconizada no presente parecer. 

A presença da linha poderá ainda resultar num efeito de exclusão da avifauna; do elenco de espécies 

ameaçadas que potencialmente ocorre na área do corredor da linha elétrica, destacam-se as espécies 

Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus), Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus) e Sisão (Tetrax tetrax). Considera-se que a presença da linha induzirá impactes negativos 

significativos, relativamente ao efeito de exclusão destas espécies, verificando-se, assim, a redução do 

respetivo habitat de distribuição. 

Importa referir que relativamente aos impactes indiretos, a proximidade da central fotovoltaica e da LMAT 

à ZEC Costa SW e também à ZPE Costa Sudoeste, gera considerável preocupação, nomeadamente pela 

acumulação de projetos desta tipologia nesta área envolvente desta ZEC com impactes indiretos e, no 

momento presente, ainda de relativa difícil identificação e quantificação. Esta área é, como se sabe, da 

maior importância para a avifauna em geral e em particular para as aves planadoras, estando inserida no 

corredor migratório outonal da avifauna cujo ponto de concentração é o promontório de Sagres, e ainda 
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em área de nidificação de espécies de grande relevância para a conservação da natureza, como seja a 

Águia-de-Bonnelli (Aquila fasciata). 

Deverá ser implementado o Programa de Monitorização da Avifauna, referente à central e à LMAT, 

conforme previsto no capítulo 11 do EIA. 

 

5.8. PAISAGEM 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

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 “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 

Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida em 3 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 

Paisagem Q – “Terras do Sado” e U – “Serras do Algarve e do Litoral Alentejano” e, dentro destes, 

respetivamente, as Unidades de Paisagem – abrange as seguintes unidades homogéneas de paisagem 

(UHP): Pinhais do Alentejo Litoral (95) e Terras do Alto Sado (98) do Grupo Q e Serras de Grândola e do 

Cercal (120) e Colinas de Odemira (121) do Grupo U. Transversalmente às Unidades de Paisagem atrás 

referidas foram ainda delimitadas e definidas 6 Subunidades de Paisagem: “Cumeada do Cercal”; “Colinas 

do Cercal”; “Vale da Ribeira de Campillhas”; “Charnecas do Paneiro”; “Cumeada do Beguíno” e “Charnecas 

e Pinhais de Sines”. 

No que se refere à inserção das diferentes componentes do Projeto as mesmas localizam-se de acordo 

com o seguinte: 

 Central Fotovoltaica – Painéis e Subestação 

o Grande Grupo de Unidades de Paisagem Q – “Terras do Sado”. 

o Unidade de Paisagem n.º 98 – “Terras do Alto Sado”. 

o Subunidade de Paisagem “Colinas do Cercal”. 

 Linha Elétrica Aérea de Muito Alta Tensão a, 400 kV 

o Grande Grupo de Unidades de Paisagem Q - “Terras do Sado”. 

o Grande Grupo de Unidades de Paisagem U - “Serras do Algarve e do Litoral Alentejano. 

o Unidades de Paisagem: Pinhais do Alentejo Litoral (95); Terras do Alto Sado (98) do Grupo 

Q e Serras de Grândola e do Cercal (120) do Grupo U 

o Subunidades de Paisagem: 

 Entre os apoios 1 e 10/11 e entre os apoios 18/19 a 25/26 - “Colinas do Sado”. 

 Entre os apoios 10/11 ao apoio 18/19 - “Vale da Ribeira/Albufeira de Campillhas”. 

 Entre os apoios 25/26 ao 45/46 – “Charnecas do Paneiro. 

 Entre os apoios 45/46 ao 50/51 – “Cumeada do Beguíno”. 

 Entre os apoios 50/51 ao 69 – “Charnecas e Pinhais de Sines”. 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para uma faixa de 3 km 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: 
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Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por se inserir, predominantemente, na classe de Qualidade Visual “Média” 

a “Elevada”, representando esta uma área total com cerca de 10.300 ha, correspondendo a cerca de 49%, 

da mesma. Esta classe corresponde a áreas agrícolas, pastagens e florestas de sobreiros e azinheiras, 

sistemas agroflorestais de outras espécies e lagoas de pequena dimensão. A segunda classe dominante é 

a de “Média”, representando cerca de 29% da Área de Estudo, o correspondente a 5.971 ha que se 

expressa, entre outras, nas culturas agrícolas de sequeiro e regadio, sistemas culturais e parcelares 

complexos e povoamentos de pinheiro bravo. 

A classe de “Elevada” representa cerca de 10% traduzindo-se em cerca de 2.070 ha. A esta classe estão 

associados: “Sistemas agroflorestais de sobreiros e azinheiras” e “Cursos de Água”. 

As restantes classes, de “Reduzida/Média” e de “Baixa” representam cerca de 11% e 1%, respetivamente. 

Destaca-se, na classe mais baixa, as áreas de construção. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas situam-se nas seguintes classes de Qualidade 

Visual: 

 Central Fotovoltaica – Painéis e Subestação 

o Área “Alvalade” – “Média” e “Média a Elevada”. 

o Área “Cercal” – “Média a Elevada”. 

o Área “Freixo” – “Média”, “Média a Elevada” e “Baixa a Média” (pequena área). 

o Área “Vale de Éguas” – “Média” e “Média a Elevada”. 

o Área “Borreiro” - “Média”, “Média a Elevada” e “Baixa a Média”. 

o Subestação - “Média”. 

 Linha Elétrica Aérea de Muito Alta Tensão, a 400 kV 

Num total de 69 apoios, 40 localizam-se em áreas que revelam Qualidade Visual ”Média a 

Elevada”, 3 em “Elevada” e 24 inserem-se na classe de “Média”. Em relação aos vãos entre apoios, 

44 atravessam áreas de “Média a Elevada” e 7 áreas de “Elevada”. 

o "Baixa" – não se regista nesta classe a localização de apoios. 

o "Baixa a Média" - apoios 39 e 56.  

o "Média" - apoios 1, 2, 3, 5, 18, 19, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 67 e 68. 

o "Média a Elevada" - apoios 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 66 e 69. 

o "Elevada" - apoios 20, 21 e 26. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade de Absorção Visual “Muito Elevada”, 

representando de 69% desta, traduzindo-se em cerca de 14.474 ha. A classe de “Elevada” surge como a 

segunda mais predominante com cerca de 14% da Área de Estudo, com uma expressão territorial de 

2.989 ha. A classe de “Média” representa cerca de 10% que se expressam em cerca de 2.143 ha e a “Baixa” 

em cerca de 6%, correspondendo a 1.334 ha. Com exceção da classe de “Muito Elevada” as restantes 

classes apresentam-se muito fragmentadas e ocorrem de forma generalizada por toda a Área de Estudo, 

registando-se ainda alguma conectividade ou continuidade física entre elas. As áreas das classes de 

“Média” e de “Baixa” têm a sua maior expressão territorial na envolvente da povoação do Cercal do 
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Alentejo, ao longo da N120 e A26/IP8, na envolvente à Subestação de Sines. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 

visual (Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente de alterações 

que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo necessariamente inferir o mesmo, para 

perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o 

desenvolvimento vertical e escala que os apoios 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 Área “Alvalade”, “Área “Cercal”, Área “Freixo”, Área “Vale de Éguas” e Área “Borreiro” - 

maioritariamente “Média”. Pontualmente, “Muito Elevada”, “Elevada” e “Baixa”. 

o Subestação - “Muito Elevada”. 

 Linha Elétrica Aérea de Muito Alta Tensão, a 400 kV 

Num total de 69 apoios, 59 localizam-se em áreas que revelam Capacidade de Absorção Visual 

”Elevada” e “Muito Elevada”. Contudo, esta inserção maioritária nas referidas classes apenas, e 

só, tem repercussões ao nível da minimização dos impactes, sobretudo, visuais na Fase de 

Construção em relação aos trabalhos que decorram junto à superfície do solo/terreno. 

o "Baixa" – apoios 22, 28, 32, 33 e 35. 

o "Média" - apoios 8, 14, 36, 37 e 45. 

o " Elevada" - apoios 5, 27, 38, 41, 42, 43, 44 e 65. 

o "Muito Elevada" - apoios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 66, 67, 68 e 69. 

Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, maioritariamente, na classe de Sensibilidade Visual ”Média”, 

representando esta cerca de 59%, correspondendo a cerca de 12.385 ha. Segue-se a classe de “Baixa” com 

cerca de 6.108 ha, representando cerca de 29% da Área de Estudo. A classe de “Elevada” representa 

menos de 11% do território com cerca de 2.326 ha. A classe de “Muito Elevada” representa menos de 1% 

do território com cerca de 120 ha. 

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 Área “Alvalade”, “Área “Cercal”, Área “Freixo”, Área “Vale de Éguas” e Área “Borreiro” - 

maioritariamente “Média” e, pontualmente, “Elevada” e “Baixa”. 

o Subestação - “Baixa”. 

 Linha Elétrica Aérea de Muito Alta Tensão, a 400 kV 

Num total de 69 apoios, 9 localizam-se em áreas que revelam Sensibilidade Visual ”Elevada” e 45 

inserem-se na classe de “Média”. Em relação aos vãos entre apoios, 15 atravessam áreas de 

“Elevada”. 
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o "Baixa" – apoios 1, 2, 18, 19, 36, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 57, 62, 67 e 68. 

o "Média" - apoios 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 

37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 e 69. 

o " Elevada" - apoios 8, 14, 20, 22, 28, 31, 32, 33 e 35. 

o "Muito Elevada" – não se registam nesta classe a localização de apoios. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. Os impactes na Paisagem 

identificados são os seguintes: 

 

Fase de Construção 

Os impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e da 

morfologia natural do relevo. São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro, áreas 

de armazenagem, acessos internos, sectores dos painéis fotovoltaicos, subestação, postos de comando, 

postos de seccionamento, postos de controlo, postos de transformação, rede interna subterrânea de 

cabos, faixa efetiva de proteção da linha elétrica aérea de muito alta tensão, a 400 kV, que se refletem 

numa alteração/transformação física do existente. Contudo, nem todas as referidas componentes têm 

igual impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação. 

- Central Fotovoltaica, Subestação, Estaleiro, Áreas de Armazenamento e Linha. 

 Desmatação – Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo. 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; áreas de 

trabalho associadas à implantação dos apoios; áreas de implantação dos apoios; acessos a 

desativar e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a permanente (acessos permanentes; 

áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; área de implantação dos apoios e 

faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), reversível (estaleiro; áreas de armazenamento e 

acessos a desativar) a parcialmente reversível (faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a 

irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; subestação, 

apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), reduzida (estaleiros; áreas de 

armazenamento; acessos temporários e permanentes; áreas de implantação de painéis; valas de 

cabos; subestação e área útil de implantação dos apoios) a média (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; área útil de implantação dos apoios e faixa de 

proteção/servidão legal da linha elétrica). 

 Desflorestação – Abate do Coberto Vegetal Arbóreo - Incide, sobretudo, em exemplares de 

eucalipto e em áreas de sobreiros isolados ou não. 

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 
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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; 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 (sobreiros na área de implantação 

de painéis do Cercal e do Borreiro correspondente às áreas a excluir do Projeto e faixa de 

proteção/servidão legal da linha elétrica aérea). 

 Alteração da Morfologia Natural – Incide em toda a área de intervenção: construção dos acessos 

internos à central e aos apoios; sectores dos painéis fotovoltaicos; plataforma da subestação e 

dos postos – comando, de seccionamento, de controlo, de transformação – e rede interna 

subterrânea de cabos ou valas de cabos. 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; áreas de 

trabalho associadas à implantação dos apoios; áreas de implantação dos apoios; acessos 

temporários e/ou definitivos e algumas áreas de trabalho de implantação dos apoios e áreas úteis 

de implantação dos apoios) a permanente (acessos permanentes; áreas de implantação de 

painéis; plataforma da subestação e dos diversos postos; algumas áreas de trabalho de 

implantação dos apoios e algumas áreas de implantação dos apoios), reversível (estaleiro; áreas 

de armazenamento; áreas de implantação de painéis; áreas de trabalho associadas à implantação 

dos apoios; algumas áreas de implantação dos apoios; alguns acessos temporários e/ou definitivos 

e algumas áreas de trabalho de implantação dos apoios e algumas áreas úteis de implantação dos 

apoios) a irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; plataforma da 

subestação e dos diversos postos; algumas áreas de trabalho de implantação dos apoios e algumas 

áreas de implantação dos apoios), reduzida magnitude e pouco significativo a significativo (no 

conjunto dos acessos definitivos e da plataforma da subestação taludes de escavação com 10m e 

de aterro com 5m de altura). 

Ao nível dos impactes visuais mais relevantes, consideram-se como impactes a expressão visual do 

desenvolvimento das diversas ações que vão decorrendo durante a fase de construção e que, no seu 

conjunto, se expressam num impacte visual que se designa, habitualmente, por “Desordem Visual”. 

A “Desordem Visual” decorre das diversas ações (circulação de veículos e de outra maquinaria pesada 

envolvidos no transporte de equipamento, transporte de materiais, desmatação, desflorestação, 

transporte de resíduos florestais, movimentos de terra; aterros, escavação e nivelamentos; montagem 

dos equipamentos, estruturas e infraestruturas) que terão lugar, de forma dispersa, pelas áreas de 

intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente e 

espacialmente. Dentro deste destaca-se, sobretudo, a formação de poeiras, geradas pelas ações acima 

referidas, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade. A formação 

destas poeiras será, sobretudo, decorrente, da compactação e, consequente, pulverização do solo vivo 

devido a inúmeras e repetidas passagens de máquinas e veículos sobre os mesmos locais. Se se realizarem 

várias frentes de obra, a par de uma não gestão cuidada da circulação, repetida, de veículos e do estado 

das vias e, sobretudo, se, cumulativamente, decorrerem em tempo seco e ventoso (ventos são 

predominantemente do quadrante noroeste), 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, atualmente, sem vegetação relevante, apresentar 

ainda alguns declives mais acentuados e por haver zonas mais cimeiras mais expostas aos ventos 

dominantes. 
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No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

No que se refere a impactes visuais negativos acima referidos, durante a fase de construção, verifica-se 

que se projetarão sobre “Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários” e sobre áreas da 

classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

Observadores Permanentes 

No que se refere aos Observadores Permanentes, destacam-se a povoação de Cercal do Alentejo, os 

pequenos núcleos habitacionais e as habitações mais isoladas, incluindo as associadas ao turismo, que se 

distribuem, sobretudo, mais na sua periferia. Sobre estas, os impactes visuais negativos tender para 

significativo no cenário atual que é desfavorável devido à não existência de área florestais envolventes a 

estas ou entre estas e a área de intervenção, assim como pela maior proximidade. 

Os impactes visuais serão decorrentes, sobretudo, da intervenção na área que será objeto, num primeiro 

momento, de desflorestação pontual e parcial e num segundo momento, pelo aumento da área de painéis 

que, progressivamente, ganhará expressão visual (escala) determinada pela maior área contínua de 

painéis. O impacte visual negativo será progressivamente percecionado à medida que as áreas 

desflorestadas aumentam e que a área de painéis também aumente, sobretudo, quando a mesma se 

desenvolver nos pontos de maior cota, correspondentes a pequenas elevações que se destacam nas 

diversas áreas de implantação e nas áreas do terço superior das diversas encostas e cumeadas. 

Destacam-se as seguintes povoações ou núcleos habitacionais, onde potencialmente os impactes visuais 

negativos, associados às ações de construção e emissão de poeiras, se farão sentir de forma mais intensa, 

ou seja, podem tender para significativos a muito significativos, ainda que, nalguns casos, possam ser 

pontuais:  

 Observadores Permanentes – Povoações/habitações: Será, potencialmente, visível da periferia 

nascente da povoação do Cercal do Alentejo e habitações do Espadanal, a poente da área 

“Alvalade” e “Cercal” (Sector A e B); habitação de Turismo Rural “Monte d'Avó” a poente da área 

“Cercal” ou sector A; a sul da área “Cercal” e habitações isoladas ao longo da N389. No caso da 

linha destacam-se as seguintes situações: habitação de turismo “Moinhos do Paneiro” - Apoio 34 

e 35; habitações isoladas e turismo “Terra Verde e Monte do Cardal” – apoio 36, 37 e 38; habitação 

de turismo “Vale Seco Casinhas da Aldeia” – apoio 39; habitações isoladas – apoio 40, 51, 52 e 53 

e habitações de turismo “Herdade da Fonte Branca” e “Pousada Quinta da Ortiga” – apoio 65 e 66 

(já existentes). 

Observadores Temporários 

No que se refere aos Observadores Temporários destacam-se as vias onde o impacte visual negativo se 

fará sentir: N262; N389 e Rua de Acácio Guerreiro de Melo e no caso da linha elétrica aérea a N120 – 

Apoios 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 (extensão de 0,7km mais 1,6km) e A26/IP8 – apoios 68 e 69 (já 

existentes). 

Integridade Visual das Áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada” 

Relativamente à integridade visual das áreas que integram a classe de Qualidade Visual “Elevada” as áreas 

mais afetadas situam-se e distribuem-se em torno e no interior das áreas de implantação dos painéis 

associadas a áreas de vegetação potencial natural e às várzeas assim como às que são atravessadas pela 

linha elétrica aérea, caso da envolvente da albufeira da Barragem de Campilhas; as várzeas dos barrancos 

de Vale Coelho, do Freixinho e áreas de montado. São impactes que se tendem para significativo. 

 - Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a significativo a muito significativo (Observadores Permanentes: 

sobre os trabalhadores presentes na obra; Cercal do Alentejo; habitações do Espadanal, a poente 

da área “Alvalade” e “Cercal”; habitação de Turismo Rural “Monte d'Avó” a poente da área 
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“Cercal” ou sector A; a sul da área “Cercal” e habitações isoladas ao longo da N389; habitação de 

turismo “Moinhos do Paneiro” - Apoio 34 e 35; habitações de turismo “Terra Verde e Monte do 

Cardal” – apoio 36, 37 e 38; habitação isolada – apoio 37; habitação de turismo “Vale Seco 

Casinhas da Aldeia” – apoio 39; habitações isoladas – apoio 40, 51, 52 e 53; habitações de turismo 

“Herdade da Fonte Branca” e “Pousada Quinta da Ortiga” – apoio 65 e 66 (já existentes). 

Observadores Temporários: N262; N389; Rua de Acácio Guerreiro de Melo; N120 – Apoios 36, 37 

e 38 numa extensão de 0,7km; N120 – Apoios 41, 42, 43, 44, 45 e 46 numa extensão de 1,6km e 

A26/IP8 – apoios 68 e 69 (já existentes). Áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada” que se 

localizam no interior da área de implantação dos painéis e na sua periferia mais imediata e no 

caso da linha a envolvente à albufeira da Barragem de Campilhas; as várzeas dos barrancos de 

Vale Coelho, do Freixinho e áreas de montado). 

 

Fase de Exploração 

Os Impactes Visuais das Componentes do Projeto, durante a fase de exploração, 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. 

Da análise das baciais visuais de cada um dos sectores da Central, e desta no seu todo, assim como da 

linha, verifica-se que, na sua generalidade, têm áreas comuns assim como áreas onde apenas cada uma 

destas determinam impactes, isoladamente. Os impactes são gerados por estas componentes, que são 

relativamente distintas das que caracterizaram a situação de obra, dado que estas assumem nesta fase 

um carácter permanente que se considera irreversível. 

 Central Fotovoltaica 

Da análise da cartografia da bacia visual potencial gerada para a Central Fotovoltaica do Cercal e 

para os seus 4 sectores verifica-se que o seu impacte visual negativo se faz, sobretudo, projetar 

sobre a zona central e quadrante Oeste-Sul da Área de Estudo. O impacte visual da Central 

Fotovoltaica incide na zona física da sua implantação e numa envolvente imediata com cerca de 

1 km, em torno da mesma, de forma mais consistente, pese embora que, para além desta 

distância, e até limite da Área de Estudo considerado, haverá influência visual negativa do Projeto. 

i. Observadores Permanentes - Povoações: Será, potencialmente, visível da periferia 

nascente da povoação do Cercal do Alentejo e habitações do Espadanal, a poente da área 

“Alvalade” e “Cercal” (Sector A e B); habitação de Turismo Rural “Monte d'Avó” a poente 

da área “Cercal” ou sector A; a sul da área “Cercal” e habitações isoladas ao longo da 

N389. 

ii. Observadores Temporários – Vias de Comunicação: N262; N389 e Rua de Acácio Guerreiro 

de Melo. 

iii. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada”: Áreas da classe de Qualidade Visual 

“Elevada” que se localizam no interior da área de implantação dos painéis e na sua 

periferia mais imediata. 

Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a significativo (Observadores Permanentes: habitações isoladas 

ao longo da ER389/N389. Observadores Temporários: N262 e Rua de Acácio Guerreiro de Melo) 

a muito significativo (Observadores Permanentes: periferia nascente da povoação do Cercal do 

Alentejo e habitações do Espadanal, a poente da área “Alvalade” e “Cercal” (Sector A e B); 
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habitação de Turismo Rural “Monte d'Avó” a poente da área “Cercal” ou sector A”; a sul da área 

“Cercal”. Observadores Temporários: ER389/N389. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” 

correspondentes às áreas de montado interiores e na envolvente). 

 

 Linha Elétrica Aérea de Muito Alta Tensão, a 400 kV 

A bacia visual potencial gerada para a linha elétrica faz-se projetar sobre uma parte muito 

significativa da Área de Estudo e em toda a sua extensão. Destacam-se as situações sobre as quais 

se farão projetar os impactes visuais negativos mais significativos decorrentes da sua presença 

permanente. 

i. Observadores Permanentes – Povoações/Habitações: Será visível das seguintes situações: 

habitação de turismo “Moinhos do Paneiro” - Apoio 34 e 35; habitações isoladas e turismo 

“Terra Verde e Monte do Cardal” – apoio 36, 37 e 38; habitação de turismo “Vale Seco 

Casinhas da Aldeia” – apoio 39; habitações isoladas – apoio 40, 51, 52 e 53 e habitações 

de turismo “Herdade da Fonte Branca” e “Pousada Quinta da Ortiga” – apoio 65 e 66 (já 

existentes). 

ii. Observadores Temporários – Vias de Comunicação: Será visível das seguintes vias: N120 

– Apoios 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 (extensão de 0,7km mais 1,6km) e A26/IP8 – 

apoios 68 e 69 (já existentes). 

iii. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” - A bacia visual intercepta ainda áreas da 

Classe de Qualidade Visual “Elevada”, das quais se destacam: albufeira da Barragem de 

Campilhas; as várzeas dos barrancos de Vale Coelho, do Freixinho e áreas de montado.   

Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a significativo (Observadores Permanentes: habitações de 

turismo “Terra Verde e Monte do Cardal” – apoio 36, 37 e 38; habitação de turismo “Vale Seco 

Casinhas da Aldeia” – apoio 39; habitações isoladas – apoio 51, 52 e 53. Observadores 

Temporários: N120 – Apoios 36, 37 e 38 numa extensão de 0,7km e A26/IP8 – apoios 68 e 69 (já 

existentes). Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada”, das quais se destacam: albufeira da 

Barragem de Campilhas; as várzeas dos barrancos de Vale Coelho, do Freixinho e áreas de 

montado) a muito significativo (Observadores Permanentes: habitação de turismo “Moinhos do 

Paneiro” - Apoio 34 e 35; habitação isolada – apoio 37; habitações isoladas – apoio 40; habitações 

de turismo “Herdade da Fonte Branca” e “Pousada Quinta da Ortiga” – apoio 65 e 66 (já 

existentes). Observadores Temporários: N120 – Apoios 41, 42, 43, 44, 45 e 46 numa extensão de 

1,6km.) 

 

Impacte 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 industriais, parques eólicos a par das infraestruturas lineares (eixos rodoviários). Dentro destas 

destacam-se: Parque Eólico de Morgavel, com 15 aerogeradores (em licenciamento), a área industrial a 

SO da povoação de Cercal do Alentejo; ETAR das Águas de Santo André e A26/IP8. 

No que se refere ao Projeto em avaliação o mesmo concorre com 3 tipologias: centrais fotovoltaicas, 
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subestação e linha elétrica aérea, no presente caso, de muito alta tensão, a 400kV. 

 No que se refere às centrais fotovoltaicas, de acordo com a Carta de Impactes Cumulativos 

designada como “Projetos considerados na avaliação de impactes cumulativos na paisagem” 

elaborada no âmbito do fator ambiental Paisagem, que, embora esta carta não contemple 

adequadamente todas as situações de maior artificialização, as mesmas constam da Carta 

apresentada no EIA designada de “Valores visuais e Intrusões visuais”, mas 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 e cuja distância às mesmas é em si mesma uma atenuação do 

impacte, 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 para da intrusão visual 

que a mesma traduz. 

 No que se refere à linha muito alta tensão, a 400kV, a mesma traduz um impacte cumulativo que 

se considera tender para significativo, dado a mesma desenvolver-se numa extensão ainda pouco 

perturbada a este nível, pese embora a existência de uma linha paralela. Contudo, o seu 

desenvolvimento paralelo é uma minimização do impacte visual negativo, apesar de ocorrer um 

reforço da expressão visual/evidência da presença conjunta de ambas as linhas e do alinhamento 

paralelo dos apoios, dado não haver contaminação visual de novo território adjacente e, 

consequentemente, o impacte ficar mais circunscrito a uma área já parcialmente afetada por este. 

Para além de um aumento da expressão visual, que as torna mais percetíveis visualmente, a maior 

agravante desse desenvolvimento paralelo deve-se à não aplicação recorrente de uma das 

medidas de minimização, que reduziria significativamente parte do impacte visual negativo, e que 

corresponde à simples implantação dos apoios num mesmo plano dos existentes, sendo esse 

plano perpendicular ao plano que contém a diretriz da primeira linha elétrica aérea construída no 

respetivo corredor. 

Na Área de Estudo destacam-se: as Linhas de Muita Alta Tensão Sines – Portimão, a 400 kV (existente); 

Linha de Muita Alta Tensão Sines – Portimão, a 150 kV (existente) e outras linhas elétricas de várias 

tensões existentes na área de estudo (existentes). É sobretudo na envolvente da Subestação de Sines, 

onde a densidade de linhas atinge maior expressão, configurando, claramente, uma situação que revela 

impactes de natureza visual negativos muito significativos agravados pelo cruzamento de diversas linhas, 

distribuição caótica e desalinhada dos apoios. Configura o pior cenário visual atual da Área de Estudo. 

Os diversos projetos acima referidos, são assim responsáveis por uma afetação da Paisagem traduzindo-

se em várias áreas artificializadas que se caracterizam pela excessiva área de ocupação dos solos, pela sua 

dispersão, pela sua elevada falta de qualidade arquitetónica, maioritariamente, pavilhões industriais, e 

pela ausência, muito frequente, de medidas de integração paisagística. 

No que se refere em concreto ao impacte cumulativo do Projeto, sendo que não se regista a presença de 

outros de igual tipologia do da Central Fotovoltaica, com exceção da linha, 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, muito agravado, pela não existência 

de um coberto vegetal de natureza arbórea que permitiria reduzir, ou quase eliminar, 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. 

Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em avaliação é o projeto iniciador da 

artificialização maior da Área de Estudo, mais afeta à central, dada a sua área de implantação, ou 

expressão espacial e escala, no contexto desta e das superfícies artificializadas. A sua implementação 

determinará uma alteração visual na sua Área de Estudo dedicada, pouco artificializada. Ou seja, nesta 
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área, mais circunscrita, o Projeto assume os impactes significativos identificados nos capítulos anteriores.  

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. 

 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de várias 

magnitudes e significâncias. O Projeto determina a existência de várias situações que, claramente, 

revelam impactes significativos a muito significativos, para a fase de construção e para a fase de 

exploração, quer ao nível estrutural quer de natureza visual, assim como determina a perda de 

valores/atributos visuais naturais, já devidamente identificados ao longo do parecer. Alguns dos impactes 

são de natureza temporária outros permanecerão no tempo. 

Os locais sobre os quais se fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a 

fase de construção quer para a fase de exploração. Em ambas as fases os impactes visuais projetar-se-ão 

sobre “Observadores Permanentes”, sobre “Observadores Temporários” e sobre as áreas com Qualidade 

Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual. Contudo, e ao contrário do verificado na fase de 

construção, as alterações terão na fase de exploração um carácter definitivo, ou permanente, embora 

sejam, maioritariamente, outras componentes do Projeto a determiná-las, sobretudo, as alterações 

visuais, uma vez que é nesta fase que algumas das componentes, na sua forma final, apresentam uma 

expressão vertical relevante e que é potenciadora de uma projeção do impacte visual a distâncias 

superiores. 

Contudo, em ambas as fases, a manter-se o atual coberto vegetal, quer o de estrato arbóreo quer 

arbustivo, que ocorre na envolvente ao Projeto, e entre o mesmo e os referidos tipos de observadores, os 

impactes visuais sobre os locais acima referidos, que tendem para significativos ou muito significativos, 

não serão sempre de igual intensidade uma vez que serão percecionados visualmente de forma, por vezes 

pontual e, sobretudo, descontinuada, não se pretendendo, contudo, com a presente leitura relativizá-los. 

Tanto mais que se considera ser insuficiente a densidade e a distribuição das áreas existentes de 

vegetação, consequentemente, parte dos impactes visuais negativos só poderão ser minimizados através 

de um reforço muito expressivo de elementos vegetais quer nas áreas onde estes já ocorrem quer nas 

áreas onde se registam descontinuidades. 

No que se refere em concreto aos “Impactes Cumulativos” do Projeto, sendo que não se regista a presença 

de outros de igual tipologia da Central Fotovoltaica, com exceção das linhas elétricas aéreas, não se 

considera que o mesmo represente um impacte desta natureza. No entanto, o Projeto constitui um 

impacte significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem. Os impactes, em termos de 

acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para o próprio Projeto, dada a sua maior expressão, 

comparativamente aos existentes ou mesmo previstos. Nestes termos, poder-se-á considerar que o 

presente Projeto em avaliação é, em si mesmo, o projeto principal e iniciador da artificialização maior da 

Área de Estudo, sobretudo, ao nível do uso/ocupação do solo, dada a sua área de implantação, ou 

expressão espacial e escala, no contexto desta e das superfícies artificializadas. A sua implementação 

determinará uma alteração visual da sua Área de Estudo dedicada, pouco artificializada. Ou seja, nesta 

área mais circunscrita o Projeto assume os impactes significativos a muito significativos identificados nos 

capítulos anteriores. 

No que se refere à “Minimização dos Impactes” negativos gerados pelo Projeto, e pelas e suas 

componentes, os mesmos poderão ser minimizados, nalguns casos, apenas parcialmente, através da 

implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP) a materializar em toda a área a 

intervencionar. O mesmo visará a proteção das áreas com vegetação existente natural potencial (habitats 

incluídos) de natureza autóctone e outra que detenha valor visual. A sua materialização passa por 
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implementar uma estrutura verde na área de intervenção e no interior das diferentes áreas de painéis 

num continuum entre sistemas húmidos e secos, explorando o potencial natural e edáfico-climático, a par 

do estabelecimento de uma cortina arbórea perimetral em todas as diversas áreas/sectores, entre outras 

e medidas que integram o respetivo capítulo integrado no presente parecer. No que se refere ao PIP 

apresentado no EIA, considera-se que o mesmo carece de revisão, nalguns aspetos, devendo ser 

apresentado como um Projeto de Execução integral para verificação e avaliação. 

 

5.9. PATRIMÓNIO 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Quanto ao fator ambiental Património Cultural (Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico) o 

EIA informa que «foi realizada a pesquisa/identificação dos eventuais vestígios materiais (monumentos e 

sítios) históricos, proto-históricos e pré-históricos, de tipo arqueológico e de tipo arquitetónico, existentes 

na área de estudo. A informação de origem bibliográfica foi complementada com a prospeção sistemática 

da área de implantação do Projeto da Central Fotovoltaica e dirigida no corredor da Linha de Muita Alta 

Tensão (LMAT) a 400 kW, no sentido de proporcionar uma base informacional adequada à avaliação do 

impacte dos Projetos sobre o património e à identificação das medidas minimizadoras». 

No EIA reeditado, datado de março de 2021, é apresentada a definição das áreas de incidência direta e 

indireta, em conformidade com a Circular «Termos de Referência para o Descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental» de 10 de setembro de 2004. 

Para a identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do projeto, o EIA refere que se baseou em 

pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados, procurando 

identificar o valor científico/patrimonial destes elementos. 

Quanto à metodologia apresentada, o EIA refere que durante os trabalhos foram considerados distintos 

elementos patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios, e estes envolveram três 

etapas fundamentais: 

 Recolha de informação; 

 Trabalho de campo; 

 Registo e inventário. 

A pesquisa bibliográfica permitiu elaborar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 

enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo 

da diacronia de ocupação do território. 

No caso da LMAT associada à Central Fotovoltaica do Cercal, os trabalhos de campo foram executados 

tendo em consideração a metodologia aplicável à fase de estudo prévio, designadamente com a 

prospeção arqueológica seletiva, desenvolvida num corredor em geral de 400 metros de largura centrado 

num traçado preliminar de referência. 

O EIA refere que a existência de propriedades fechadas inviabilizou o acesso a muitos dos terrenos do 

corredor, indicando ainda que não foi nesta fase definido um plano de acessibilidades, dado que a 

localização dos apoios não se encontra ainda definida, pois a linha elétrica encontra-se em fase de 

anteprojeto. 

Posteriormente à recolha de informação procedeu-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário. 

A pesquisa bibliográfica permitiu elaborar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 
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enquadramento o EIA refere que procura facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto 

mais amplo da diacronia de ocupação do território. 

A abundância de vestígios arqueológicos registada para os territórios dos atuais concelhos de Sines e 

Santiago do Cacém resulta de uma longa diacronia de ocupação, que remonta, muito provavelmente, ao 

Paleolítico Inferior. 

Destaca-se, já no Neolítico Antigo, o povoado de Vale Pincel 1, ocupando a falésia litoral e dispondo de 

diversas estruturas de habitat, constituídas por fundos de cabana, estruturas de combustão e empedrados 

(CNS 3326). 

O sítio Faneca (CNS 23359) corresponde ao sítio arqueológico georreferenciado mais próximo do projeto 

da linha elétrica. Trata-se de povoado cronologicamente enquadrável no Neolítico Final e Calcolítico, perto 

de Vale Pincel 1. 

Quanto a Vale Pincel 2 (CNS 12848), este enquadra-se na fase de transição das comunidades para a adoção 

das primeiras práticas metalúrgicas (datadas do Calcolítico Inicial). 

Em período posterior destaca-se a importância das atividades comercial e industrial, complementadas 

pela exploração agrícola através de uma rede de propriedades rurais como a possível villa romana da 

Courela dos Chãos, onde foram identificados vestígios de um balneário e cerâmica. A ocupação desta área 

enquadra-se entre os séculos I-V d.C., mas, sobretudo, no período Tardo-Romano (CNS 18542). 

A villa romana de Monte Roxo encontra-se implantada numa zona de vale fértil sobranceira ao rio Sado, 

onde foi identificado material anfórico e terra sigillata. Também foi reconhecida neste sítio ocupação de 

época visigótica, islâmica e moderna (CNS 24912). 

O mais importante sítio arqueológico conhecido localmente corresponde à cidade romana de Miróbriga, 

classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP). 

Os trabalhos efetuados para a área da central fotovoltaica só permitiram identificar cinco ocorrências, 

todas elas correspondentes a património edificado vernáculo ou etnográfico. 

O EIA refere que previamente à seleção do corredor de incidência da LMAT procedeu-se a uma avaliação 

ambiental de grandes condicionantes num corredor de 6000 metros de largura, para avaliação da 

sensibilidade da área, sendo escassos os vestígios arqueológicos detetados. Refere que o corredor 

proposto para a fase de estudo prévio é paralelo ao traçado já existente do projeto da Linha Sines-

Portimão 3 (LSNPO3), mas que a consulta deste estudo não revelou situações específicas de sensibilidade 

para o património no troço correspondente à presente LMAT. 

Registou apenas uma mancha de dispersão de vestígios de cronologia indeterminada designada como 

Faneca (CNS 23359), cuja localização está fora do corredor de estudo da LMAT e seis ocorrências 

pertencentes ao património edificado. 

Quanto ao edificado o EIA refere que a pesquisa documental relevou a existência de diversas construções 

com limitada relevância do ponto de vista do designado património vernáculo, construções de cariz 

tradicional, encontrando-se algumas destas identificadas na carta do património do PDM de Santiago do 

Cacém, nomeadamente os moinhos de vento de Sesmarias e do Paneiro. 

De entre o edificado, destaca a Quinta da Ortiga, também designada como Hotel Pousada de Santiago do 

Cacém, Quinta da Ortiga (IPA.00017342; PDM Quinta 89). Trata-se um exemplar de arquitetura residencial 

setecentista, composta por capela, tanques, jardins, fonte e diversas construções agrícolas. Na década de 

1990 foi convertida em pousada e integrada na rede das Pousadas de Portugal. 

Ao nível do PDM de Santiago do Cacém, surge para além da componente edificada, uma mancha de área 

rústica associada à inventariação, sob a designação de “Quintas Históricas – Espaço Cultural” 

(Regulamento do PDM, Diário da República n.º 35/2016, Série II de 2016-02-19, artigos 18.º e 19.º). 
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Conclui, que apesar de o território apresentar alguma sensibilidade, embora nas áreas estudadas não 

foram registados testemunhos de ocupação antrópica arcaica, tendo verificado, no âmbito deste estudo, 

apenas a presença de elementos memoriais de vivências rurais a preservar, destacando no corredor da 

LMAT, os referenciados Moinhos de Sesmarias (LMAT 1) e Paneiro (LMAT 4), e a Quinta da Ortiga (LMAT 

6), igualmente inventariados e protegidos pelo PDM de Santiago do Cacém. 

Quanto ao valor patrimonial dos elementos patrimoniais identificados, verifica-se que das cinco 

ocorrências localizadas na área onde se implantará a central solar fotovoltaica apenas duas apresentam 

um valor médio (CF 1 e CF 2) apresentado as remanescentes três, valor reduzido. No que toca às 

ocorrências situadas na área do corredor da LMAT, uma apresenta valor elevado (LMAT 6), duas, valor 

médio (LMAT 1 e LMAT 4) e as remanescentes três, valor reduzido. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De acordo com o EIA, «as principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da 

vida útil do Projeto, ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão». 

Para a fase de construção da central salienta-se a movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos 

às obras, a desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, a instalação e utilização do estaleiro, a 

movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, a reabilitação e construção de 

acessos, a instalação da vedação, a execução das fundações e montagem da estrutura de suporte do 

sistema de produção fotovoltaico, a construção do conjunto subestação/edifício de comando/armazém, 

a abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema produção 

fotovoltaico e os postos de transformação, entre estes e os postos de seccionamento, e entre estes 

últimos e a subestação/edifício de comando, desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística 

das zonas intervencionadas, entre outras ações. 

Quanto às ações relativas à construção da LMAT a 400 kV, o EIA admite que nesta fase seja afetada uma 

área de 400 m2 em torno de cada apoio, salientando a necessidade de caminhos de acesso provisório para 

se chegar ao local de cada um dos apoios, bem como o necessário estaleiro de obra. 

No EIA reeditado é indicado que a «avaliação de impactes sobre o património arqueológico baseia-se, 

sempre que os vestígios permitem na sua determinação, na mancha de dispersão de materiais de 

superfície, que pode não ser exatamente correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados 

no subsolo». 

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: 

o Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de 

largura para cada lado do eixo da infraestrutura; 

o 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. 

O Desenho 20 (Volume 2.2 – Desenhos do EIA reeditado, datado de março de 2021), que corresponde à 

Carta do Património e contempla a numeração das ocorrências patrimoniais utilizada no respetivo 

inventário, permite verificar a implantação dos elementos patrimoniais face ao projeto. No «Quadro 8.85 

sintetizam-se os impactes identificados para a fase de construção e os resultados da aplicação dos 

classificadores indicados no Quadro 8.3 a esses mesmos impactes», que permitem verificar a relação das 
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várias ocorrências face às componentes de projeto. 

Nos quadros 8.86-A e 8.86-B, apresenta a avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas e 

inventariadas na área de estudo da Central Fotovoltaica e da LMAT. 

O EIA salienta que o «projeto prevê na generalidade a salvaguarda dos elementos edificados identificados, 

numa lógica que salvaguarda mais abrangente de zonas de exclusão, estabelecidas entre o Promotor e os 

proprietários, mantendo as funções habitacionais e de apoio agro-pastoril que os edifícios presentemente 

desempenham». 

A maior parte dos bens inventariados, «apesar de situados na área de estudo, estão excluídos das efetivas 

áreas de incidência do Projeto, não resultando para estas qualquer tipo de afetação direta ou potencial 

afetação indireta», no entanto regista «que existe generalizadamente uma perda da qualidade 

cénica/paisagística do enquadramento deste património edificado, com a substituição das cearas e pastos 

pelas amplas superfícies de ocupadas por painéis fotovoltaicos». 

A exceção consiste na ocorrência CF2, Casa das Abertas, um imóvel já abandonado e em avançado estado 

de ruína, localizado em plena área de implantação dos elementos fotovoltaicos (a cerca de 5 metros dos 

módulos fotovoltaicos e a cerca de 340 metros do eixo da linha elétrica), mas devidamente salvaguardada 

por perímetro de proteção, sendo garantida a sua preservação in situ. 

Convém ressalvar, que dada a natureza dos bens arqueológicos, vestígios, contextos e estruturas poderão 

encontrar-se ocultos pela vegetação ou no solo e subsolo. 

O EIA considera que na fase de exploração, «o impacte mais notório» diz respeito ao já referido «efeito 

cénico / paisagístico da presença da Central Fotovoltaica sobre o edificado de cariz vernáculo, que existe, 

em função da exploração agro-pastoril deste território», acrescentando que as «áreas edificadas manter-

se-ão genericamente preservadas durante a vida útil do projeto, devido a acordo prévio entre o proponente 

e os proprietários para definição de áreas de exclusão». No que concerne a medidas de minimização para 

a central fotovoltaica, verifica-se que o EIA apresenta as mesmas agrupadas e organizadas no mesmo 

capítulo para a generalidade dos fatores ambientais. 

Designadamente na medida C1 prevê: «Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 

que inclui o acompanhamento arqueológico, que corresponde ao Anexo 10 do Volume 3». 

Em C21 refere a vedação e sinalização dos elementos patrimoniais, entre outros e em C24 e seguintes, 

define os termos do acompanhamento arqueológico. 

Quanto à LMAT apresenta medidas similares, não referindo a necessidade de efetuar, para a elaboração 

do projeto de execução, a prospeção sistemática do corredor e dos respetivos acessos à obra. 

Assim, no que concerne ao fator ambiental Património Cultural (Património Arqueológico, Arquitetónico 
e Etnológico) os impactes que serão suscitados por este projeto, serão à partida indiretos, pouco 
prováveis, com um potencial negativo, mas de magnitude reduzida, pouco significativa e pouco prováveis, 
considerando-se estes impactes na generalidade minimizáveis. 

Saliente-se, no que concerne à LMAT, dever-se-á ainda realizar trabalhos de prospeção sistemática em 
toda a extensão do corredor e numa faixa de 100 m, bem como nos respetivos acesso à obra. 

 

5.10. AMBIENTE SONORO  

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O ambiente sonoro foi avaliado, por medições, para a situação de referência (situação atual) e previsto, 

por simulação, para a fase de exploração do projeto, junto a habitações existentes consideradas mais 

exposta ao projeto. A síntese dos valores obtidos é indicada no seguinte quadro: 
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*Local influenciado pela exploração da Central Fotovoltaica do Cercal e da LMAT. 
**Local influenciado apenas pela exploração da LMAT. 

 

5.10.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

Face aos resultados, foram indicadas no EIA medidas genéricas relativas ao ambiente sonoro para a fase 

de construção do projeto, não o tendo sido para a fase de exploração. Foi ainda considerado justificável, 

face à incerteza associada ao cálculo, levar a cabo um Plano de Monitorização para este fator ambiental. 

 

5.11. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 

2020). 

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

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

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

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

usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 

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

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

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

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

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

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

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

conta em função da tipologia do projeto. 

Ponto de 
avaliação 

junto a 
habitações 

Ruído Ambiente 

Situação Referência 

dB(A) 

Ruído Particular 

Situação Futura 

dB(A) 

Ld Le Ln Lden 
LAeq 

(anual) 

LAeq  

(durante 
efeito coroa) 

R1* 49  46 37 48 23 27 

R2* 50  45 42 50 26 32 

R3* 45,5  42 40 47 30 38,5 

R4** 44  37 37 44 30,5 40 

R5** 43  42 39 46 32 42 

R6** 47  47 44,5 51 29 39 
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De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 2020/2030, 

aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM 

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

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

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

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

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

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

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

o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 

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

 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na vertente de mitigação das alterações climáticas, a avaliação dos impactes decorrentes de projetos 

sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou 

indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas 

sejam analisadas numa perspetiva de mitigação das alterações climáticas. Adicionalmente devem ser tidos 

em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora 

de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

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

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

e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory 

Report) que pode ser encontrado no Portal da APA em: 

https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Caso seja utilizada uma metodologia 

diferente da dos inventários, deve ser apresentada a justificação dessa opção. 

Um dos impactes ambientais decorrentes do projeto são o aumento das emissões de GEE, sobretudo na 

fase de construção, associados ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias 

de comunicação de acesso ao local de implantação da central fotovoltaica, considerando-se pouco 

significativo o seu impacto. 

Ao produzir anualmente cerca de 596 GWh, o projeto Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta 

Tensão Associada irá contribuir para evitar a emissão de 476 774 toneladas de CO2 para a atmosfera 

considerando que o combustível utilizado seria o carvão. 

Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões de CO2 evitadas com a implementação do projeto, 

não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do 

projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um impacte 

negativo significativo na componente de mitigação às alterações climáticas comparativamente aos 

benefícios que advém da implementação do projeto. 

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

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

a intervencionar. 

Mais se acrescenta que o proponente demonstrou preocupação com as emissões de hexafluoreto de 

hexano (SF6) resultantes de danos nos disjuntores durante as operações de exploração e manutenção da 

central fotovoltaica e considerou como medida a adotar a implementação dos Planos de Manutenção e 

de Gestão Ambiental, incluindo procedimentos para emergências. 
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Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover deverão ser 

transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 

os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem. 

Quanto à vertente adaptação às alterações climáticas, no essencial, incide na identificação das 

vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, 

os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos 

importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos 

fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em 

consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das 

vulnerabilidades do projeto. 

O estudo recorreu aos dados disponíveis no Portal do Clima acessível em http://portaldoclima.pt, para 

analisar a previsão de evolução das principais variáveis climáticas para os cenários de emissões RCP4.5 e 

RCP8.5 do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Neste seguimento, importa 

ainda destacar que o referido Portal disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas 

(temperatura, precipitação, intensidade do vento, evapotranspiração, entre outras) face à normal de 

referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados 

são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de 

emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

O estudo menciona que as principais alterações climáticas projetadas para a região do Alentejo Litoral 

para 2100 são o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, a diminuição da 

precipitação média anual, a diminuição do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação. 

O proponente apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes 

essencialmente associados às ondas de calor mais frequentes, aumento da frequência e intensidade de 

secas e ao aumento do risco de cheias, tendo considerado que os mesmos são de risco diminuto. Outro 

risco identificado que requer maior preocupação é o aumento do risco de incêndio. Como forma de reduzir 

os riscos associados a estes fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e 

acauteladas, minimizam estes riscos, tais como: 

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

desenvolvimento da obra; 

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

preexistente e na estabilidade dos taludes em que sejam executadas obras que possam afetar as 

linhas de água; 

 Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Santiago do Cacém e Sines, 
nomeadamente assegurar uma adequada gestão de combustíveis na faixa de servidão da linha; 

 A concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas como medida de redução 

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

 

5.12. SAÚDE HUMANA 

Para este fator merece destaque a fase de exploração, na qual os impactes negativos para a saúde humana 

resultam da exposição a campos eletromagnéticos. Segundo o projeto da linha elétrica, serão cumpridos 

os critérios determinados na legislação relativamente à exposição da população a campos magnéticos, 

elétricos e eletromagnéticos. 
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O traçado da LMAT em análise foi desenvolvido de modo a garantir sempre distâncias mínimas ao solo no 

plano vertical e também aos restantes obstáculos. Por outro lado, no plano horizontal o projeto procurou 

garantir que não existisse nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei n.º 11/2018, 

de 15 de fevereiro) no interior da zona de proteção da linha, que corresponde a um corredor de 45 m 

(22,5 m para cada lado do eixo da linha).  

De acordo com os resultados dos cálculos do campo elétrico e do campo magnético, verifica-se que estes 

se encontram dentro dos limites estabelecidos na legislação em vigor. 

Segundo o EIA, são cumpridos os valores estabelecidos no Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 fevereiro. 

Considera-se, no entanto, que devem ser monitorizados os valores dos campos eletromagnéticos durante 

a fase de exploração.  

Relativamente ao ruído, o EIA prevê a monitorização do ruido. 

Considera-se também pertinente, embora o EIA não o proponha, a monitorização da temperatura antes 

e depois da instalação do parque fotovoltaico em vários pontos. 

De referir ainda que, na fase de desativação, deverá ser dado um destino final adequado às infraestruturas 

a desmantelar, de forma a minimizar os impactes. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da Consulta as Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, da Câmara Municipal 

de Sines, da E-Redes (ex-EDP Distribuição) e da REN – Redes Energéticas Nacionais. 

A ANEPC, tendo presente a aplicação do princípio da prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção 
Civil, estabelece um conjunto de medidas de minimização a assegurar pelo projeto, que foram 
devidamente integradas no capítulo 9 do presente parecer. Esta entidade alerta ainda para a necessidade 
de, em relação a edifícios de apoio à central, ser cumprido com o disposto no Decreto-Lei n° 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, deve ser 
assegurado o cumprimento das normas respeitantes à edificação em território rural previstas no Decreto-
Lei n° 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

A Câmara Municipal de Santiago de Cacém refere acompanhar as preocupações ambientais, que 

conduziram ao compromisso nacional para redução das emissões de carbono, através da aposta em 

energias renováveis. Não obstante o mérito da produção de energia limpa e do desígnio nacional para as 

metas de descarbonização, apresenta as seguintes considerações: 

 A dimensão apresentada pela agregação das centrais, antes dispersas, numa mesma área poderá 

apresentar aspetos negativos do ponto de vista do ordenamento territorial não só no que respeita 

ao impacto paisagístico significativo, mas também ao impacto na ecologia e no ecossistema como 

um todo naquela área do território. Um projeto desta magnitude poderá trazer consequências 

negativas ao nível dos solos e do coberto vegetal, da biodiversidade, bem como na vertente 

socioeconómica local. Considera que a agregação das centrais deveria ter considerado a estratégia 

municipal e [sub] regional consignada nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor. 

 A mitigação do impacte visual será efetuada através do relevo e da flora existente no local, que 

permitem amenizar algum impacto visual, e pela proposta de medidas de mitigação, como a 

implementação de sebes arbustivas em áreas de maior exposição visual, a plantação de sobreiros 

ao longo de cumeadas e de bosquetes mistos. Apesar de considerar as medidas de integração 

paisagística indicadas no EIA positivas, aquela entidade considera que a referida orografia 

constitui também um cenário expositivo que, pela negativa, confere uma maior relevância visual 

à instalação do projeto. 

 Refere que o EIA indica que a central se localiza “a cerca de 1 km do Aglomerado do Cercal do 

Alentejo”. No entanto, várias áreas da central localizam-se a menos de 1 km do limite do 

Perímetro Urbano, havendo mesmo uma área em que é limítrofe, pelo que aquela entidade 

considera que deve ser adotado um maior afastamento de áreas do projeto da central ao 

perímetro urbano do Cercal do Alentejo, de forma de minorar o impacte junto das populações. 

 Informa que o Turismo, nas suas variadas tipologias, é um relevante setor estratégico e de 

afirmação do Município, pelo que a implantação da central nas imediações dos empreendimentos 

turísticos em atividade ou outros potenciais, poderá ser um fator crucial para o desincentivo na 

aposta em projetos turísticos nesta área e, consequentemente, em perdas económicas que estes 

ramos de atividade e empresas geram (sobretudo pela criação de postos de trabalho diretos e 

indiretos) e que são determinantes para os territórios mais periféricos. 

 Considera que a compensação do abate de sobreiros previsto através da plantação de igual 

número de exemplares é bastante negativa, dado que a nova plantação só atingirá o mesmo 

estágio de desenvolvimento após o período de vida útil do projeto. Assim, considera que deve ser 

objetivo primordial a salvaguarda de exemplares em toda a área do projeto. 

 Considera que não foram salvaguardadas todas as acessibilidades existentes, inclusive as 
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identificadas como Rede Viária Florestal no Plano de Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PIMDFCI). No âmbito do PIMDFCI e da legislação específica aplicável, o projeto está 

sujeito a deliberação da câmara municipal para reconhecimento de interesse municipal. 

 Dada a sua dimensão, a central assume uma forma de uso dominante numa área de 546,7 ha, que 

inviabiliza, em termos de ocupação e uso do solo, a compatibilidade com a vocação preferencial 

do solo (agrícola e florestal). 

 Em termos de linhas de orientação estratégica delineadas no artigo 2.º do Plano Diretor Municipal 

de Santiago do Cacém (PDMSC), o setor das energias renováveis enquadra-se na “Linha 

estratégica II - Qualificação e Inovação da Base Económica: ii. Objetivo 2 – Apostar e desenvolver 

atividades emergentes”. Contudo, este tipo de projetos deverá ser desenhado de forma a não 

colidir com a “Linha estratégica I - Valorização e Conservação do Património Natural: i. Objetivo 1 

– Gerir de modo integrado os sistemas naturais; ii. Objetivo 2 – Prevenir situações de riscos 

naturais e tecnológicos; iii. Objetivo 3 – Gerir a atividade agrícola, pecuária e florestal de forma 

sustentável.” 

 No que concerne à LMAT, dado que a maioria da sua extensão corresponde a um novo corredor, 

há um efeito cumulativo no território que não mereceu uma abordagem proporcional. Verifica 

que a diretriz da nova linha se sobrepõe a edificado existente. 

 Na senda de acompanhar as intenções tendentes ao aproveitamento de energia proveniente de 

fontes renováveis, como forma de contribuir para o objetivo de redução da dependência 

energética e de emissões de gases de estufa, considera que subsiste a preocupação de 

salvaguardar o Território e compatibilizar o projeto apresentado com a Estratégia Territorial 

vertida no PDMSC. 

 Considera também que o conteúdo apresentado nos documentos que compõem o EIA, apesar das 

pormenorizações verificadas, direciona-se tendencialmente, para a obtenção de conclusões 

suavizadas, por vezes desfocadas da realidade territorial. 

 Indica que o foco principal das reservas apresentadas está relacionado com a dimensão espacial 

do projeto. Acresce ainda que poderá haver uma inversão de uso dominante no que respeita à 

qualificação do solo, conforme regulamentação em vigor. 

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém conclui assim que o projeto deve: 

 ser objeto de reavaliação e redimensionamento, afastando a implantação da central do 

aglomerado urbano de Cercal do Alentejo e da envolvência visual dos empreendimentos turísticos 

existentes; 

 salvaguardar o montado de sobro e azinho, tal como previsto na legislação aplicável; 

 salvaguardar a acessibilidade dos caminhos existentes e o reforço das cortinas arbóreas, 

apresentadas como mitigação ao impacto paisagístico, e/ou reajustamento do layout à exposição 

visual impactuada pela convexidade do relevo; 

 no seu traçado, a nova LMAT não deve sobrepor-se ao edificado existente no território. 

A Câmara Municipal de Sines refere que apenas um pequeno troço da nova LMAT interfere com o 

território municipal de Sines, numa extensão de 4,2 km, abrangendo um total de 14 apoios (apoios 36 a 

38 e 41 a 51), focalizando a sua apreciação do EIA no referido troço. 

Considera, de um modo geral, que o EIA cumpre os principais requisitos estabelecidos para um projeto 

desta natureza, permitindo uma identificação e avaliação dos principais impactes ambientais. 
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Contudo, refere que subsistem algumas lacunas e aspetos que se consideram deverem ser 

melhorados/corrigidos, conforme identificado no seu parecer, como é o caso da justificação da ausência 

de alternativas de projeto, que considera que deveria ser mais clara quanto ao estudo de corredores 

alternativos da LMAT. 

Indica que o EIA identifica as afetações de áreas da REN associadas à implantação dos apoios da LMAT 

com incidência no concelho de Sines. Contudo, não são identificadas as áreas afetadas pelos caminhos de 

acesso propostos a construir e a reabilitar. Também nada é referido quanto às potenciais consequências 

negativas da afetação de áreas de REN, aspeto que considera dever ser clarificado. 

Por outro lado, esta entidade considera que o projeto da LMAT deveria ser analisado no âmbito do Plano 

de Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI). 

Esta entidade destaca o facto do projeto da LMAT, desenvolvido em fase de anteprojeto, ser quase sempre 

assumido no EIA como um projeto finalizado, não sendo percetíveis os corredores alternativos estudados, 

nem sendo estabelecidas medidas de minimização para a fase de projeto de execução. Considera esta 

posição assumida no EIA questionável quando é reconhecida a lacuna de informação relativa à localização 

exata do ninho de Águia-de-Bonelli e respetivos buffers, na zona dos apoios que incidem no território 

municipal de Sines. Acresce que o EIA assume que a localização dos apoios e dos acessos a construir não 

está fechada, pelo que haverá a possibilidade de virem a ser afetadas condicionantes atualmente 

respeitadas, como sejam exemplares de sobreiro e/ou azinheira. Ainda que estas situações apenas possam 

ser aferidas na fase de projeto de execução da LMAT, considera esta entidade que deveriam ser 

introduzidas medidas de minimização e recomendações nesta fase de projeto no presente EIA, as quais 

devem constar da Declaração de Impacte Ambiental, com a qual o projeto da LMAT se deverá 

compatibilizar em fase de RECAPE. 

A E-Redes (ex-EDP Distribuição) verifica que a área do EIA interfere com infraestruturas elétricas de Média 

Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público 

(RESP) e concessionadas à E-Redes. 

A E-Redes refere que todas as intervenções no âmbito da execução 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: (i) permitir a entrada nas suas 

propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância 

dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades enquanto durarem os 

correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e 

sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização 

por parte da E-Redes; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de 

largura mínima e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 

com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 

metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas 

infraestruturas na sua exploração. 
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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. 

Garantida a observância das condicionantes e precauções expostas no seu parecer, bem como o respeito 

das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, a E-Redes considera que o projeto 

merece o seu parecer favorável. 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., grupo que detém as participações nas empresas 

concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade (RNT), compilou as informações consideradas relevantes para ser consideradas 

sobre as zonas de servidão da RNT existentes na área de estudo do projeto em avaliação. 

Informa que na área de estudo do projeto em apreço (o qual foi objeto de coordenação prévia entre a 

REN e o promotor durante o seu desenvolvimento) existem diversas infraestruturas da RNT, cruzando o 

projeto as servidões das seguintes infraestruturas: 

 Subestação de Sines; 

 LMAT com faixa de servidão de 50 m: 

o Linha Central de Sines-Sines 1 (LCSN.SN1), a 150 kV. 

 LMAT com faixa de servidão de 45 m: 

o Linha Sines-Portimão 3 (LSN.PO3), a 400 kV; 

o Linha Ferreira do Alentejo-Sines (LFA.SN), a 400 kV; 

o Linha dupla Sines-Portimão 2/Sines-Saboia (LSN.PO2/LSN.SI), ambas a 150 kV. 

As referidas infraestruturas estão corretamente representadas no EIA. As alternativas de corredores para 

a LMAT em avaliação são similares aos anteriormente coordenados entre a REN e o promotor, respeitando 

as condicionantes e cones de aproximação definidos para a Subestação de Sines. O painel de ligação a esta 

infraestrutura da linha proveniente da central fotovoltaica, incluindo a partilha de apoios com a “Linha 

Ferreira do Alentejo-Sines”, também está conforme com o anteriormente definido pela REN, desde que 

sejam respeitadas as distâncias de segurança regulamentares estabelecidas. 

Em relação à zona de implantação da central fotovoltaica, e tendo em consideração que a mesma envolve 

as servidões das linhas LSN.PO3 e LSN.PO2/LSN.SI, aquela entidade indica que 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”, de modo a ser garantido um acesso aos apoios 

daquelas linhas para trabalhos de conservação e manutenção. 

A REN informa que devem ainda ser tidas em consideração as seguintes condições para a implementação 

do projeto: 

 Conforme estabelecido no RSLEAT, a LMAT deve garantir as distâncias mínimas às infraestruturas 

da RNT; 

 O projeto de execução final da nova linha de 400 kV, entre a central fotovoltaica e a Subestação 

de Sines da RNT, deve ser enviado à REN para validação e verificação das distâncias de segurança 

às infraestruturas da RNT, previamente ao licenciamento da infraestrutura; 

 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 das condições de segurança, quer da instalação, 
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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. 

Assim, aquela entidade indica que, desde que sejam garantidas as condições acima referidas, não existem 

quaisquer outras objeções à implementação deste projeto com afetação da faixa de servidão das 

infraestruturas da RNT. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, na atual redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 29 de março a 10 de maio de 2021. 

Durante este período foram recebidas 160 exposições com a seguinte proveniência. 

 Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. 

 Turismo de Portugal, IP. 

 A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

 FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade. 

 Associação Natureza Portugal. 

 Turismo Rural “Moinhos Paneiro”. 

 Turismo Natureza “Areal Místico, Lda.”. 

 Turismo Alojamento Local “Quinta da Camarena”. 

 Empresa Alojamento Local “Sol Posto”. 

 Empresa DAM Business, Lda. 

 Empresa Domingos & Guerreiro. 

 148 Cidadãos em nome Individual. 

 1 Abaixo-assinado: subscrito por 120 cidadãos. 

 

7.1. PRINCIPAIS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Analisadas as exposições apresentadas durante o período de consulta pública, destacam-se de seguida os 

temas e preocupações mais pertinentes. 

A Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo refere que a concentração das centrais na mesma área trará 

aspetos negativos do ponto de vista do ordenamento do território no que diz respeito: 

 Impacto paisagístico muito significativo; 

 Impacto na ecologia e no ecossistema; 

 Consequências negativas nos solos e do coberto vegetal, da biodiversidade e, também, a nível 

socioeconómico local. 

Propõe para o projeto da central: 

 Instalação em terrenos pouco propícios à agricultura e distantes dos agregados populacionais; 

 Salvaguardar as acessibilidades/caminhos vicinais, acautelando a sobreposição do edificado 

existente; 

 Menor impacto ambiental/visual para os residentes (incluindo segundas habitações) e dos que 

visitam esta zona. 

O Turismo de Portugal refere que este projeto terá impactes negativos significativos sobre a atividade 

turística, podendo afetar o alojamento existente na envolvente. 

Identifica na envolvente do projeto, a 1000 m da Central, três empreendimentos turísticos (ET), na 

tipologia de casas de campo (Monte da Avó; Herdade do Reguenguinho e Quinta Camarena) e quatro 
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estabelecimentos de alojamento local (AL). 

O estabelecimento turístico mais próximo é a Casa de campo “Monte da Avó,“ localizado a 100 m da 

central. 

Em relação ao corredor da LMAT (de 400 m), verifica a existência de uma casa de campo “Moinhos do 

Cacém” e, na sua envolvente, assinala a maior proximidade de uma outra casa de campo “Courela do 

Salgueiro”. 

Salienta, ainda, a presença da Albufeira de Campilhas, situada em área contígua à LMAT e distando 

aproximadamente de 1500 m da central, a qual integra os POAAP (Planos de Ordenamento das Albufeira 

de Águas Públicas). 

A abordagem à oferta de alojamento turístico existente na área do projeto e sua envolvente, efetuada no 

âmbito da caracterização de referência do fator socioeconomia, do EIA, deverá ser atualizada, salientando 

que tal atualização deverá ser considerada na avaliação de impactes efetuada no âmbito dos fatores 

socioeconomia e paisagem. 

Assim, atendendo à extensão do projeto e aos impactes negativos significativos expectáveis sobre a 

atividade turística, salienta: 

 A importância da implementação das medidas de minimização previstas, destacando-se as 

direcionadas para a redução do ruído e da emissão de poluentes na fase de construção e para a 

mitigação dos impactes ao nível da paisagem nas fases de construção e exploração. 

 A necessidade de reforço das medidas de minimização referentes aos fatores ambientais 

socioeconomia e paisagem, considerando os seguintes aspetos: 

 No âmbito da Paisagem, na fase de construção: 

 Em relação à Central Fotovoltaica do Cercal (CFC), verifica que o Plano de Integração 

Paisagística (PIP) identifica soluções que minimizam o impacte visual da central 

sobre as vias de circulação e o aglomerado do Cercal, abrangendo a casa de campo 

“Quinta da Camarena” e os estabelecimentos de AL existentes, mas não promove a 

minimização deste impacte sobre as edificações isoladas na envolvente da CFC, 

considerando-se que deverá ser prevista a implementação de uma cortina arbórea 

ou de sebes arbustivas junto ao perímetro da central na proximidade dos 

empreendimentos turísticos isolados, designadamente das casa de campo “Monte 

da Avó” e “Herdade do Reguenguinho”, de forma a minimizar os efeitos de intrusão 

causados. Deverá, ainda, garantir-se o cuidado na utilização de material não refletor 

e na escolha dos painéis solares, de forma a possibilitar uma melhor integração 

paisagística e redução do impacte visual. 

 Relativamente à LMAT, deverá salvaguardar-se a exigência de um afastamento 

mínimo a observar na fase do projeto de execução entre os apoios da linha e o 

alojamento turístico. 

 No âmbito da socioeconomia, na fase de exploração, deve ponderar-se a definição de 

medidas compensatórias que promovam a melhoria da fruição e visitação das áreas com 

aptidão para o desenvolvimento de atividades turísticas na envolvente da CFC, em 

articulação com o município, assim como a eventuais contrapartidas financeiras a atribuir 

ao município e as juntas de freguesia pelas perdas na economia local decorrente da 

redução da atratividade turística deste território, salientando-se que esta medida tem 

vindo a ser adotada em EIA de projetos similares. 
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A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável mostra a discordância relativamente ao projeto. Faz 

a análise uma análise do EIA e refere que alguns aspetos deveriam ser revistos. 

Considera que o projeto tem custos ambientais, sem contar com os potenciais efeitos negativos que a 

instalação pode induzir na biodiversidade local, perda de área agrícola e ainda na artificialização da 

paisagem tendo em consideração o efeito per si deste projeto assim como o cumulativo da instalação de 

mais parques solares na região e respetivas linhas de ligação. 

A ZERO é contra a construção de mega-parques solares, para que sejam cumpridas as metas de produção 

e energias renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas com uma relevante função de 

fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono, refúgio da biodiversidade 

e espaços de fruição da natureza. 

Refere, ainda que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, 

já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a produção de 

energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir os impactes ambientais da sua 

utilização e as pedras da energia por ela produzida. 

A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, discorda do projeto em 

avaliação. A FAPAS é favorável às energias alternativas, contudo considera necessário elaborar 

previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre a instalação das centrais fotovoltaicas antes 

de avançar com novas concessões, sob pena do Estado legislador entrar em omissão legislativa. Ou seja, 

quantas centrais fotovoltaicas necessita o País, com que potência instalada e em que tipo de solos podem 

ser instaladas. 

A Associação Natureza Portugal discorda de mais uma central fotovoltaica no País, por não estarem 

definidos os critérios para a sua localização. 

Defende que a generalidade as centrais fotovoltaicas deveriam ser alvo de Avaliação Ambiental 

Estratégica, em que se contemple como opções várias combinações de produção descentralizada em 

centros urbanos (aproximando produção do consumo) com produção em centrais mais afastadas de 

centros urbanos. 

A produção descentralizada tem menos perdas no transporte, aproveita espaços pouco ou nada utilizados 

(topo dos edifícios) e não tem impactos de RAN, REN e RN2000 como a maior das centrais fotovoltaicas 

têm atualmente. 

Devem ser elaborados critérios para localização das centrais fotovoltaicas, que minimizem de forma 

simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter zonas ecologicamente sensíveis. 

O Turismo Rural “Moinhos Paneiro”, localizado em Vale Seco, solicita que revejam e corrijam o projeto 

da central, dado que o mesmo irá passar muito próximo da sua propriedade, interferindo com sua fonte 

de rendimento afetando o seu bem-estar e os efeitos negativos para o ambiente envolvente. 

O Turismo Natureza “Areal Místico, Lda.” e o Turismo Alojamento Local “Quinta da Camarena” indicam 

que a decisão de investirem nesta região foi devida, em grande parte, ao incentivo do Turismo e ao facto 

de se tratar de uma área protegida. Representando um grande investimento, manifestam a sua 

preocupação com o que possa vir a acontecer com a concretização deste projeto. 

Colocam ainda várias questões relativas à escolha do local de implantação do projeto, aos impactes sobre 

o turismo e qualidade de vida da população local. 

Questionam se não poderia trazer mais benefícios a longo prazo para a região, investir num turismo de 

qualidade e em projetos ligados à natureza, à comunidade e à produção de alimentos orgânicos, e se há 

planos para compensação e investimento na região para contrabalançar este projeto, incluindo 

contrapartidas. 
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A Empresa Alojamento Local “Sol Posto” refere a sua preocupação pela perda de qualidade de vida e 

dano permanente causado pelo impacte visual e outros inerentes à localização da Central Fotovoltaica 

bem como a desvalorização das suas propriedades. 

A empresa DAM Business, Lda., é proprietária de um terreno com cerca de 15,20 hectares em Açude, 

freguesia do Cercal do Alentejo, onde acabou de iniciar a construção de um empreendimento destinado 

ao turismo e à cultura, já devidamente licenciado pelo município de Santiago do Cacém e demais 

autoridades públicas. 

É contra a implementação deste projeto, por considerar que o mesmo terá impactes negativos ao nível 

paisagem, da qualidade de vida da população, da desvalorização do património local, dos novos projetos 

aprovados, ou mesmo do investimento em curso, pondo em causa até a sua viabilidade. 

A empresa Domingos & Guerreiro discorda da localização da central fotovoltaica levantando um conjunto 

de questões relativas à proximidade às habitações, à diminuição da qualidade de vida da população, à 

emissão de ruído e ao aumento da temperatura. Considera ainda que a LMAT deve ser subterrânea e 

questiona sobre indemnizações por desvalorização do património. 

A empresa Colony Investments, entidade promotora do Plano de Pormenor (PP) da Barragem de 

Campilhas, que envolve uma área de 920 hectares, salienta que o referido plano assenta num pressuposto 

de paisagem natural, com fruição dos elementos paisagísticos envolventes. Considera estes pressupostos 

totalmente contraditórios com uma terceira linha de muita alta tensão a passar no corredor proposto. 

Neste sentido, a empresa expressa a sua total discordância com o traçado proposto e considera inaceitável 

a passagem da linha nesta área, indicando que existem alternativas para o efeito, como: 

 Criação de subestação de interligação no Cercal com a concretização de anel a Vale de Água; 

 Desvio da linha para Oeste, passando a oeste da Tanganheira; 

 Criação de linha subterrânea entre os Postes sinalizados 10 a 26. 

Foram recebidas 149 exposições apresentadas por cidadãos, das quais: 

 148 Cidadãos em nome individual. 

 1 Abaixo-assinado, subscrito por 120 cidadãos. 

Tal representa na totalidade a participação de 268 cidadãos residentes na Freguesia do Cercal, dos quais 

27 concordam e dão sugestões no âmbito do projeto, enquanto os restantes 241 cidadãos se opõem à 

implementação do mesmo. 

Listam-se de seguida os aspetos considerados mais relevantes pelos cidadãos: 

 Consulta Pública: 

Questionam o processo de participação pública e consideram que o projeto não respeita a 

população do Cercal. Manifestam assim a sua discordância com o projeto e questionam a forma de 

comunicação/divulgação do mesmo à população do Cercal, sendo ainda solicitado o prolongamento 

da consulta pública. 

 Localização da Central e proximidade das habitações: 

 A distância entre os painéis fotovoltaicos e as habitações em redor (50m). 

 Os painéis deverão estar, no mínimo, a um raio de 1 km da população. 

 Proximidade de zonas habitadas, Portela do Salgadinho, Espadanal e Curralões, exigem um 

maior afastamento dos painéis fotovoltaicos das habitações. 

o Os proprietários com terrenos adjacentes ao local do projeto alegam: Desvalorização dos 
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terrenos; Perigos para a saúde; Impacto visual; Prejuízos do aquecimento para as culturas. 

 Os impactes ambientais do projeto não são indicados de forma clara e direta no que diz respeito 

aos terrenos envolventes. 

 O projeto está demasiado próximo do perímetro urbano e não está acautelado o distanciamento 

da população. 

 Socioeconomia: 

 Paisagem descaracterizada pelos painéis. 

 Perda de atividade turística. 

 Baixo retorno económico para a população afetada pela instalação da central. 

 Questionam acerca: 

o do número de postos de trabalho diretos que vão ser criados e mantidos com este 

projeto; 

o do critério a definir para beneficiar destes postos de trabalho. Residentes na freguesia do 

Cercal ou exteriores? 

o dos benefícios deste projeto para a região. 

 Impactes negativos no ambiente e comunidade local. 

 Saúde: 

 Implicações do aumento da temperatura, despoletado pelos painéis, na saúde dos habitantes 

locais 

 Impactes na saúde decorrentes dos campos eletromagnéticos e do ruído causados pelas 

infraestruturas de rede. 

 Paisagem: 

 Questionam a medida da colocação de sebes e árvores como separação entre os painéis as 

habitações, tendo em conta a progressiva desertificação e consequente falta de água que ocorre 

no Alentejo. 

 Alegam que o aumento da temperatura, associada aos painéis, tem um impacto negativo na 

paisagem e clima região. 

 A região ficará sujeita à artificialização da paisagem, com consequências ambientais, sociais e 

económicas irreversíveis. 

 Recursos Hídricos: 

 Poluição dos recursos hídricos nas fases de construção e exploração com consequente 

perturbação nos cursos de água. 

 Interferência nas linhas de água que existem em grande proliferação e áreas estratégicas de 

infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos. 

 Sistemas Ecológicos: 

 Perda de habitats e zona florestal. 

 O impacto negativo na biodiversidade causado pelo aumento da temperatura e diminuição de 

pluviosidade, que contribui para inviabilizar o montado. 

 Os projetos deste género deveriam ter áreas de “descontinuação”, permitindo diminuir os 
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impactos e permitir alguma normalidade na avifauna. 

 Questionam sobre o impacto do eventual aumento da temperatura, provocado pelos painéis 

solares, sobre a fauna e flora 

 Solos: 

 O solo onde se pretende implantar os painéis é um dos mais cultiváveis da região. 

 A existência de montado, habitats com estatuto de proteção, que irão ser afetados a médio/longo 

prazo. 

 Localização do projeto em terra agrícolas. 

 Condições do terreno no final do projeto, implicações a nível de biodiversidade. 

 Restruturação do Projeto: 

 Apelam à reestruturação do projeto, em articulação com as partes afetadas (proprietários, 

vizinhos e habitantes) para que a distância entre os painéis e as habitações seja de, pelo menos, 

500 m a 1 km. 

 Com a reestruturação proposta menciona que deverá ser realizada uma nova consulta pública. 

 Projeto em Geral: 

 A massificação do fotovoltaico não será uma solução para os problemas energéticos nacionais. 

 Os módulos fotovoltaicos poderiam estar associados às habitações, colocando-os no telhado, de 

maneira a interligar as povoações. 

 Este Projeto não foi pensado nem estruturado a pensar no Cercal e na sua população. 

 O que está em causa é o sítio escolhido para implantação do Projeto (proximidade das 

habitações). 

 Lacunas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

 Não refere alternativas e omite impactos cumulativos. 

 No final do projeto o que se vai fazer às estruturas existentes (painéis) e seus componentes? 

 Existe forma de reciclagem dos painéis? 

 Não é referido no EIA nenhuma salvaguarda para a zona e para os proprietários se a central deixar 

de ser explorada. 

 Em caso de incêndio quais as suas consequências? Existe plano de incêndios? 

 A Proteção Civil já deu parecer a este Projeto? A estrutura de comando dos Bombeiros do Cercal 

foi ouvida? Têm meios e formação para o efeito? 

 Vai ou não haver erosão dos solos ao longo destes anos pelo facto das chuvas caírem diretamente 

nos painéis em vez de caírem lentamente nos solos? 

 Foi tida em conta os casais de Abetardas que visitam a Herdade das Abertas todos os anos? 

 Sugestões: 

 O afastamento dos painéis dos aglomerados habitacionais. 

 Que os suportes dos painéis sejam mais altos, que permitam o crescimento de vegetação, 

reduzindo o impacto na biodiversidade do espaço. 

 Para evitar a erosão do solo e reduzir a área impermeável, os módulos fotovoltaicos fossem 
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espaçados. Desse modo seria facilitada a infiltração da água e a vegetação cresceria de forma 

controlada apenas por corte mecânico e pastoreio de animais. 

 Evitando a utilização de pesticidas com glifosato e produtos químicos para limpar os módulos na 

central porque são tóxicos para a cadeia trófica e para as águas subterrâneas. 

 A distância entre a subestação, transformadores e postes de alta tensão fosse a indicada para 

garantir a seguranças das crianças. 

 Monitorização da temperatura anterior e posterior à instalação da central. 

 Se o aumento detetado da temperatura for 2 e 3 graus, recomendam a plantação de uma floresta 

autóctone à volta da central. 

 Arbustos nativos oferecem habitat valioso para pássaros e insetos e espaços abertos replantados 

que se adaptam melhor à paisagem. 

 Linha de Muito Alta Tensão seja enterrada, dada que já existem pelo menos duas linhas. 

 

7.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Comissão de Avaliação (CA) reconhece a pertinência das questões/preocupações suscitadas na Consulta 

Pública, tendo as mesmas sido objeto de análise e ponderação no âmbito da avaliação desenvolvida. 

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 no presente 

parecer, quer para a linha de muita alta tensão, quer central fotovoltaica. 

Considera-se, no entanto, de destacar algumas questões em particular. 

Especificamente no que se refere às lacunas identificadas pelo Turismo de Portugal relativamente à 

caracterização de referência do fator socioeconomia apresentada no EIA e, consequentemente, a 

respetiva avaliação de impactes, foram solicitados esclarecimentos ao proponente. Em resposta, este 

reconheceu as lacunas indicadas e procedeu à atualização da informação, nomeadamente, no que se 

refere aos empreendimentos turísticos localizados na proximidade do projeto, mantendo contudo as 

conclusões anteriores relativamente à significância dos impactes negativos ao nível deste setor. O 

proponente não identificou contudo a necessidade de serem propostas medidas de minimização 

adicionais. 

Verifica-se ainda que o parecer emitido pelo Turismo de Portugal aponta a importância do PIP para a 

minimização dos impactes visuais particularmente relevantes no caso dos empreendimentos turísticos 

mas considera que soluções de cortina arbórea devem ser previstas para empreendimento isolados como 

casa de campo “Monte da Avó” e “Herdade do Reguenguinho”.  

Sobre esta questão importa salientar que a cortina arbórea poderá não ser a solução mais adequada em 
todas as situações. Esta solução visa, por um lado, minimizar os impactes visuais negativos sobre recetores 

sensíveis - sobretudo, sobre observadores permanentes mas também temporários - e visa manter alguns 

níveis de qualidade visual da paisagem.  

No entanto, a estrutura verde interna às áreas de implantação é a forma mais consistente de reduzir o 

continuum de painéis e, consequentemente, minimizar os impactes visuais negativos que se possam fazer 

sentir a maiores distâncias, pelo que o presente parecer preconiza soluções desta natureza, além da 

implementação de cortinas arbóreas. 

Por exemplo, no caso da Herdade de Reguenguinho, a mesma situa-se a distâncias na ordem do 1,5 km a 
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1,9 km das frentes do projeto mais próximas e ocorrem várias áreas com vegetação entre o 

empreendimento e as áreas mais próximas de implantação de painéis.  

Já no que se refere ao Turismo Rural “Moinhos Paneiro” a afetação mais relevante decorre da proximidade 

à linha elétrica e não à central fotovoltaica. Os apoios mais próximos são o 34, a cerca 215m, e o apoio 35, 

a cerca de 313m. No entanto, recorda-se que a linha se encontra em anteprojeto, havendo assim a 

possibilidade de deslocalização deste apoios dentro do corredor avaliado, nomeadamente, para o limite 

poente. Este tipo de medidas de afastamento estão preconizadas no presente parecer como orientações 

para o desenvolvimento do respetivo projeto de execução, a par com a possibilidade de serem vãos de 

maior extensão. 

Quanto às questões relativas à implementação de sebes e árvores como separação entre os painéis as 

habitações e eventuais dificuldades de manutenção das mesmas, importa referir que a abordagem que 

tem vindo a ser adotada neste tipo de projetos tem privilegiado a constituição de estruturas verdes 

orientadas pelos seguintes princípios: 

 Aproveitamento da vegetação toda ou quase toda existente, já adaptada e sem necessidade de 

rega. 

 Aproveitamento da vegetação existente nas linhas de água onde a disponibilidade hídrica é, 

potencialmente, maior. 

 As novas sebes devem ser constituídas com espécies autóctones mais resilientes, resistentes, 

rústicas e adaptadas ao clima. Apesar da necessidade de rega, esta incide essencialmente na fase 

de implantação das espécies. 

Quanto às questões relativas à erosão do solo, importa referir que estão também preconizadas medidas 

para controlo da erosão, manutenção da vegetação e reforço respeitando todo o funcionamento dos 

ecossistemas ao nível da preservação das linhas de água, permanentes ou não.  

Também a existência de um coberto vegetal do tipo herbáceo em toda a área de implantação de painéis 

permite promover maior infiltração de águas, reduzir as poeiras e, consequentemente, reduzir os níveis 

de erosão eólica. Permite ainda a redução do escoamento superficial e do respetivo potencial erosivo 

hídrico, bem como a amenização das temperaturas ao nível do solo. 

Assim, além de se encontrar prevista a definição de um Plano de Controlo da Erosão, são também 

excluídas da área de implementação dos painéis as zonas de maior declive. 

Quanto à referência efetuada à utilização de produtos químicos para limpeza dos painéis fotovoltaicos, 

importa referir que, tanto no EIA relativo a este projeto, como em outros estudos relativos a projetos 

desta mesma tipologia, é assumido que a limpeza destas estruturas é efetuada com água desmineralizada. 

No que respeita aos impactes da central fotovoltaica ao nível da saúde humana, importa ter presente que 

a bibliografia internacional aponta para a ausência de efeitos nocivos neste âmbito. No que se refere 

especificamente ao eventual aumento da temperatura na proximidade da central fotovoltaica, por não 

existirem ainda evidências sobre este aspeto, entendeu-se pertinente prever a monitorização da 

temperatura, antes e depois da instalação da central, devendo ser considerados vários pontos, quer 

próximos dos painéis, quer junto aos recetores sensíveis.  

Quanto aos campos eletromagnéticos gerados pela linha elétrica, apesar do EIA referir que são cumpridos 

os valores estabelecidos na legislação aplicável, o presente parecer propõe a sua monitorização. 

Está também prevista a monitorização do ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis potencialmente 

mais afetados. 

Ainda no que se refere ao aumento da temperatura mas na sua relação com os valores da fauna e da flora, 

importa referir que não existem ainda dados que permitam retirar conclusões quanto aos eventuais 
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impactes neste âmbito. Contudo, o presente parecer prevê a salvaguarda de uma área perimetral 

equivalente ao dobro da projeção do raio da copa para proteção das quercíneas, o que, a par com outras 

condicionantes ao layout do projeto, criará descontinuidades que minimizarão os efeitos da irradiação 

dos painéis solares. 

Já no que se refere à presença de abetardas na Herdade das Abertas, é de referir que ICNF não tem 

registos, no histórico dos censos, de existência desta espécie naquele local. Julga-se assim que poderá ter 

havido algum lapso na identificação desta espécie, ou de facto poderá ter sido avistado algum exemplar 

desta espécie naquele local há vários anos atrás, ou no final do verão em deslocação das zonas de Castro 

Verde e de Mértola para norte (estuários do Tejo e do Sado). 

Relativamente à pronúncia da ANEPC sobre este projeto, salienta-se que esta entidade foi consultada pela 

autoridade de AIA ao abrigo do n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 

sua atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação. 

Nessa sede, emitiu parecer que consta em anexo ao presente documento (anexo II) e suja síntese é 

também apresentada no Capítulo 6. O parecer emitido por aquela autoridade prevê um conjunto de 

medidas de minimização a assegurar pelo projeto, as quais foram integradas no Capítulo 9 do presente 

parecer. 

Há ainda um conjunto de exposições que apontam 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, tal como referido no EIA, 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. 

Por último, no que respeita ao pedido de prorrogação da consulta pública, importa esclarecer que o 

regime jurídico de AIA impõe que a mesma seja iniciada no prazo máximo de cinco dias após a declaração 

de conformidade ao EIA e decorrer por um período de 30 dias úteis. Tendo sido declarada a conformidade 

em 25 de março de 2021, a consulta pública teve o seu início em 29 de março de 2021 e terminou no dia 

10 de maio de 2021. 

A publicitação e divulgação da consulta pública foi realizada nos termos habituais, nomeadamente através 

da comunicação e envio de anúncio à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

e às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia da área de implantação do projeto. 
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Toda a documentação esteve disponível para consulta e participação no portal Participa 

(http://participa.pt/), que pode, também, ser acedido em www.apambiente.pt. 

No âmbito desta consulta foi também realizada uma sessão de esclarecimento na Junta de Freguesia de 

Cercal do Alentejo, no dia 7 de maio de 2021, pelas 17 horas. 

Face aos prazos legais estabelecidos, torna-se inviável a prorrogação do período de consulta pública, sob 

pena de haver lugar a deferimento tácito da decisão sobre o procedimento de AIA (Declaração de Impacte 

Ambiental – DIA). 
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8. CONCLUSÃO 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada, em que a central 

se encontra em fase de projeto de execução e a LMAT em fase de anteprojeto, cujo proponente é a Cercal 

Power, S.A. 

O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, com uma potência nominal instalada de 223,6 MVA e potência 

pico de ligação à rede de 282,4 MWp, com a qual se estima uma produção anual de 596 GWh/ano, tem 

como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente – o sol, 

contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país, para a segurança do abastecimento e 

autonomia energética e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português, no que 

diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis e à redução da emissão de gases com 

efeito de estufa. 

Com a produção anual estimada de 596 GWh/ano, a Central Fotovoltaica do Cercal evitará a emissão de 

cerca de 476 774 toneladas de CO2 por ano, considerando que o combustível utilizado seria o carvão, 

contribuindo assim positivamente para o cumprimento das metas nacionais e comunitárias no domínio 

das energias provenientes de fontes renováveis no consumo bruto de energia. 

A LMAT associada, a 400 kV, tem por objetivo transportar a energia produzida na Central Fotovoltaica do 

Cercal até ao ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), na subestação de Sines 

(existente) da REN. 

O projeto da central será localizado na freguesia de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, 

distrito de Setúbal. 

A LMAT irá desenvolver-se num percurso que atravessa áreas das freguesias de Cercal do Alentejo e união 

das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, no concelho de Santiago do 

Cacém, e num troço intermédio, que atravessa área da freguesia de Sines, no concelho de Sines, distrito 

de Setúbal. 

A área de estudo para a implantação da central fotovoltaica é de 816 ha, da qual resultou uma área de 

implantação do projeto de 323,07 ha (40% da área de estudo), que abrange todas as infraestruturas, 

incluindo toda a zona fotovoltaica (área dos painéis e as entrelinhas). A área ocupada apenas pelos painéis 

fotovoltaicos é de 137,05 ha (17% da área de estudo). 

A área de estudo da LMAT consistiu num corredor de 400 m de largura centrado no eixo de um traçado 

de referência (incluindo a implantação dos apoios) o qual resultou de uma avaliação ambiental preliminar 

numa zona mais abrangente. O referido corredor apresenta uma extensão de 25,6 km. 

A área de estudo é atravessada pelas estradas EN 262, ER 390 e ER 389, o que faz com que essa área afeta 

ao projeto fique dividida em vários setores. Apresenta uma configuração irregular, com o maior 

desenvolvimento na direção noroeste-sudeste. 

O projeto da central prevê a instalação de 553 800 módulos fotovoltaicos, de tecnologia bifacial e com 

uma potência unitária de pico de 510 Wp, 1792 inversores de string, 73 postos de transformação e 5 

postos de seccionamento, distribuídos ao longo de toda a área de estudo, tendo a sua localização sido 

determinada não só em função do potencial fotovoltaico da área, orientação e exposição solar, como de 

forma a respeitar as condicionantes ambientais identificadas e minimizar a extensão de valas de cabos e 

novos acessos. Os postos de transformação serão ligados entre si e interligados ao correspondente posto 

de seccionamento, que por sua vez será interligado à subestação elevadora (30/400 kV), através de uma 

rede subterrânea de média tensão (30 kV), constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

Prevê-se que a duração da fase de construção do projeto, tanto da central como da LMAT, será de 12 

meses. Estima-se que o número de trabalhadores afetos à construção do projeto seja, no pico dos 
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trabalhos, de 2000 trabalhadores compartilhados e em simultâneo, entre as obras da central e LMAT. 

Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação 

efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos pareceres externos solicitados e os 

resultados da consulta pública, consideram-se como fatores relevantes para a decisão os sistemas 

ecológicos, o uso do solo, a paisagem e a socioeconomia. Foram também avaliados os fatores geologia e 

na geomorfologia, recursos hídricos, ordenamento do território, qualidade do ar, ambiente sonoro, 

alterações climáticas e património. 

Assim, destacam-se as principais conclusões alcançadas ao nível de cada fator ambiental. 

No que se refere à geologia e geomorfologia os principais impactes negativos estão associados à fase de 

construção, decorrentes da execução de aterros e escavações para implantação da infraestrutura, não 

sendo expectáveis impactes com significado devido a movimentações de terras na fase de construção da 

central, sendo praticamente reposta a morfologia do terreno após conclusão das obras. Também não são 

esperados impactes com significado devido a movimentações de terras na fase de construção da LMAT, 

sendo praticamente reposta a morfologia do terreno em redor dos apoios e dos novos caminhos após 

conclusão das obras. 

Relativamente aos recursos hídricos, os principais impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados 

com a compactação de terrenos, redução da área de infiltração, com a eventualidade de contaminação 

devido a derrames acidentais de substâncias poluentes, de roturas nos sistemas de saneamento (águas e 

resíduos) e nos tanques de retenção de óleos dos transformadores nos postos de transformação e 

subestação, assim como na intersecção, pouco provável, do nível freático. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das 

intervenções, não obstante a grande dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes 

negativos significativos no meio hidrogeológico, nem na água superficial. Decorrente da exploração do 

presente projeto, perspetiva-se uma afetação pouco significativa dos recursos hídricos, em condições 

normais de funcionamento do sistema global. 

No que respeita ao uso do solo, verifica-se que a dimensão da central em análise acarreta uma alteração 

significativa dos usos imposta pela sua presença e, simultaneamente, irá incutir a artificialização numa 

vasta área do território. Foram identificados os seguintes impactes negativos com relevância local: 

 O projeto da central vem alterar a área atualmente classificada como solo rural (“Espaços 

Agrícolas ou Florestais”) e maioritariamente ocupada por culturas arvenses, pela construção dos 

diferentes elementos de projeto, em especial os painéis fotovoltaicos que ocupam a maior área 

afeta à central. Pelo facto de restringirem o solo para uso exclusivo da produção de energia 

elétrica, impedem a manutenção da sua atual utilização, o que se traduz num impacte negativo e 

significativo, só minimizado pelo facto deste projeto incidir fundamentalmente sobre zonas em 

que os solos têm fraca aptidão. 

 Em termos de acessibilidade, embora os acessos à central e de uso exclusivo dos proprietários 

tenham sido acautelados, verifica-se que o atravessamento da vasta área da central só está 

assegurado por meio das estradas nacionais. Considera-se assim que deve ser salvaguardada a 

acessibilidade dos caminhos atualmente existentes, nomeadamente as ligações com início na 

EN 389 e destino às zonas da Portela do Salgadinho, das Maroteiras e à zona do Bandarro. 

 Embora o projeto preserve a grande parte dos sobreiros e das áreas de montado, o EIA prevê a 

afetação direta de mais de 3 centenas de exemplares de sobreiros, apesar de estar prevista a 

preservação dos exemplares de sobreiros adultos. O EIA prevê especificamente áreas de 

compensação dos exemplares afetados, pela plantação de novos exemplares em zonas previstas 

pelo Plano de Integração Paisagística. Contudo, a prioridade deveria ser a salvaguarda de todos 

os exemplares na área do projeto. 
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O projeto tem como mérito a promoção da produção de energia a partir de fontes renováveis, com 

benefícios a nível global, mas com alguns impactos significativos locais, considerando-se que seria 

benéfico promover o afastamento do projeto em relação às habitações, salvaguardando vias de 

comunicação e promovendo a salvaguarda de sobreiros e áreas de montado. 

Em termos de ordenamento do território, verifica-se que o projeto se enquadra nos objetivos 

estabelecidos no PROT Alentejo e é compatível com o PDM de Santiago do Cacém e com o PDM de Sines 

(troço da LMAT com cerca de 4,2 km que atravessa este município). 

Destaca-se ainda que se encontra acautelada a compatibilidade do projeto com as servidões e restrições 

de utilidade pública. Neste contexto, regista-se que, relativamente à REN, existe enquadramento da 

pretensão no elenco de usos/ações previstos no respetivo regime jurídico, tendo sido reduzida o mais 

possível, no caso da central fotovoltaica, a afetação de áreas integradas nesta condicionante. 

Verifica-se também que são salvaguardados os sobreiros isolados e as zonas de montado. 

De referir que a se encontra prevista a minimização de impactes visuais negativos da central fotovoltaica, 

conforme Plano de Integração Paisagística, nomeadamente a partir da EN 262 (no troço Cercal do Alentejo 

– Alvalade), EN 389 (no troço Espadanal – Colos) e zonas habitadas, bem como outras intervenções 

destinadas a salvaguardar e reforçar a continuidade da estrutura ecológica, a reduzir a erosão do solo, a 

promover a retenção e infiltração de água, a aumentar a biodiversidade e, de uma forma geral, a melhorar 

a qualidade visual e funcional da paisagem a médio/longo prazo. 

Em relação à qualidade do ar, durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos devido, 

essencialmente, à emissão de partículas, provenientes da movimentação de terras, decapagem, etc., e à 

emissão de gases de escape, provenientes da movimentação de máquinas e do aumento do tráfego de 

veículos necessários ao transporte de materiais e trabalhadores. Os impactes serão sentidos nas zonas 

envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas envolventes aos percursos para transporte de 

materiais e trabalhadores. Estes impactes são considerados negativos, pouco significativos, locais, certos, 

temporários, reversíveis, imediatos, diretos e minimizáveis. 

Na fase de exploração não são esperadas emissões de poluentes atmosféricos, não se prevendo desta 

forma impactes negativos significativos na qualidade do ar. São expectáveis impactes positivos indiretos 

que o projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar, com produção de energia elétrica a partir 

de uma fonte renovável não poluente. 

Em termos de ambiente sonoro, são expectáveis impactes negativos pouco significativos para a fase de 

construção. Para a fase de exploração da central e da LMAT, ocorrerá um aumento dos níveis sonoros, 

mas mantendo-se inferiores aos valores limite aplicáveis, pelo que os impactes serão negativos pouco 

significativos junto dos recetores sensíveis potencialmente mais expostos. Dado que a avaliação de 

impactes se baseou em simulações, e face à incerteza associada ao método de cálculo, considera-se 

justificável a implementação de um plano de monitorização para o fator ambiente sonoro. 

No que concerne ao fator património cultural (património arqueológico, arquitetónico e etnológico) os 
impactes que serão suscitados por este projeto serão, à partida, indiretos, pouco prováveis, com um 
potencial negativo, mas de magnitude reduzida, pouco significativa e pouco provável, considerando-se 
ainda estes impactes, na generalidade minimizáveis. Importa referir que, em relação à LMAT, será 
necessário realizar trabalhos de prospeção sistemática em toda a extensão do corredor e numa faixa de 
100 m, bem como nos respetivos acesso à obra. 

Em termos do fator sistemas ecológicos, no que respeita à flora, vegetação e habitats, há a referir o 

seguinte: 

A central foi projetada sobre áreas dominadas por explorações agrícolas (3.165.716 m2) e por explorações 

florestais (574.685 m2), com reduzido valor de conservação, de forma a minorar os impactes negativos 
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expectáveis. 

A fase de construção da central originará impactes negativos na flora local, devido à circulação de pessoas, 

de veículos e de maquinaria, os quais serão pouco significativos se aplicadas medidas que preconizem o 

balizamento das áreas a proteger. 

A remoção da vegetação favorecerá o processo erosivo, principalmente em períodos de grande 

pluviosidade, com o arrastamento de solo para os cursos de água, que promoverá o seu assoreamento, 

com a consequente degradação de habitats 92A0 e 6420. Os impactes expectáveis, apesar de negativos, 

serão pouco significativos, caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas no presente 

parecer, em particular a promoção do revestimento vegetal na área de intervenção do projeto que 

apresente sinais de erosão. 

Em sede de Aditamento, o projeto foi ajustado para minimizar a afetação de sobreiros. No entanto, com 

a construção da central fotovoltaica serão afetados 8 sobreiros adultos decrépitos, 368 jovens sãos, 5 

jovens decrépitos e 4 jovens mortos, pelo que os impactes expectáveis serão negativos, significativos, 

atendendo ao número de sobreiros a abater e ao facto de se tratar de uma espécie legalmente protegida. 

Verificou-se também a existência de zonas de povoamento no interior da área da central fotovoltaica, 

conforme ilustra a figura abaixo, com maior incidência na área de povoamento de eucaliptal (manchas 

assinaladas a vermelho). 

Figura 3 – Áreas de povoamento de sobreiro identificadas pelo ICNF (manchas assinaladas a vermelho) 

na área da central, em concreto na área de eucaliptal 

 

Não obstante o proponente ter prescindido, no decurso do procedimento de AIA, da área de eucaliptal 

onde se concentra um maior número de áreas de povoamento de sobreiro, facto que contribui para 

minimizar significativamente os impactes negativos expectáveis, verifica-se ainda que existem outras duas 

áreas de povoamento de sobreiro, em dois caminhos municipais paralelos à EN262 (conforme evidencia 

figura abaixo, manchas assinaladas a vermelho), que serão preservadas, conforme preconiza o presente 

parecer, minimizando-se, assim, de igual modo, a magnitude dos impactes negativos. 
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Figura 4 – Áreas de povoamento de sobreiro identificadas pelo ICNF na área norte da central 

(manchas assinaladas a vermelho) 

 

Relativamente à instalação da LMAT, as ações geradoras de impactes negativos sobre a flora ocorrerão 

sobretudo, na fase de construção, e estarão relacionadas com a abertura de caboucos para a instalação 

de apoios, com a criação de acessibilidades e também com a circulação de máquinas, de veículos e de 

pessoas afetos à obra. 

Em termos de habitats, 38 dos 69 apoios da linha afetam, no total ou de forma parcial, áreas naturais e 

seminaturais, nomeadamente montado (habitat 6310). Da mesma forma, 20 apoios afetam áreas de 

culturas arvenses e 20 áreas ocupadas por povoamentos florestais (eucaliptal, pinhal ou povoamentos 

mistos), pelo que os impactes expectáveis serão negativos, embora pouco significativos dado que, 

relativamente ao habitat 6310, em sede de projeto de execução os apoios poderão ser ajustados de forma 

a minimizar a afetação de quercíneas.   

Sobre as áreas a desflorestar para criação da faixa de proteção da LMAT, os impactes expectáveis serão 

negativos e moderadamente significativos, considerando que esta área corresponde à eliminação de 

povoamentos florestais de eucalipto e de pinheiro bravo. O povoamento de pinheiro-manso e o 

povoamento misto de pinheiro manso e sobreiro, nas áreas de montado e nos sobreiros isolados apenas 

haverá necessidade de ser realizado o decote das respetivas árvores, pelo que o impacte gerado, apesar 

de negativo, será muito pouco significativo. 

Na fase de exploração da central fotovoltaica não são expectáveis impactes adicionais sobre a flora, 

vegetação e habitats. Na fase de exploração da LMAT, as ações geradoras de impactes negativos serão a 

manutenção do seu corredor de proteção e as operações de manutenção das suas infraestruturas, 

considerados muito pouco significativos, face ao seu carácter muito pontual. 

No que respeita à fauna, há a referir o seguinte: 

A fase de construção da central o principal impacte previsto será a mortalidade dos animais mais 

pequenos e lentos provocada pelas ações de desflorestação e decapagem dos solos. Este impacte será 

negativo mas pouco significativo, dado que as manchas a desflorestar são relativamente pequenas. 
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A construção da central provocará ainda um efeito de exclusão sobre várias espécies de aves de interesse 

comunitário, com grande probabilidade de ocorrência. Durante a fase de exploração, o efeito de exclusão 

continuará a exercer-se sobre as espécies referidas. 

O efeito de lago, a verificar-se, poderá levar à morte de um número indeterminado de aves, especialmente 

as aquáticas. No entanto, a compartimentação da central leva a que a mancha de painéis solares não seja 

contínua, pelo que o efeito de lago é diminuído, devendo ser implementado o plano de monitorização 

para a avifauna proposto no EIA. 

O efeito de exclusão sobre a Águia-de-Bonelli, deverá fazer-se sentir mesmo fora da área da central 

fotovoltaica, dado o seu carácter tímido. É admitido pelo EIA uma perda direta de habitat de alimentação 

da Águia-de-Bonelli que variará entre 4,9% e 6,2%, sendo que, na globalidade, haverá uma perda superior 

resultado dos efeitos indiretos do projeto, devido à artificialização do território provocada pela instalação 

das novas infraestruturas, cujos efeitos se farão sentir numa envolvente mais ou menos alargada, função 

dos habitats atualmente disponíveis e função da artificialização do território atualmente já existente. Tais 

efeitos poderão ser negativos significativos para o sucesso reprodutor do casal registado de Águia-de-

Bonelli. 

Na fase de construção da LMAT, as principais ações geradoras de impactes negativos sobre a fauna são a 

desmatação e limpeza das áreas a intervencionar. Os respetivos impactes, apesar de negativos, serão 

moderadamente significativos atendendo à extensão da linha (26,5 km). 

Na fase de exploração da LMAT, os principais impactes negativos estarão associados às ações de 

manutenção e reparação de equipamentos, com a manutenção da faixa de gestão de combustíveis e com 

a presença física da própria linha. A mortalidade das aves por colisão será o impacte negativo mais 

relevante, de elevada magnitude e significância, considerando a extensão da linha e que, na região 

atravessada pela mesma, existe a probabilidade de ocorrência 12 espécies de avifauna ameaçadas a nível 

nacional que apresentam algum risco de colisão devido à sua interação com infraestruturas aéreas de 

transporte de energia. 

A LMAT atravessará duas áreas críticas para a avifauna (entre os apoios 9 e 20 e os apoios 30 e 59), onde 

o risco de colisão é acrescido, pelo que o impacte negativo poderá ser minimizado através da colocação 

de sinalizadores (dispositivos anticolisão) nos troços afetados. 

A presença da LMAT induzirá ainda impactes negativos significativos, relativamente ao efeito de exclusão 

das espécies de avifauna que potencialmente ocorrem no corredor da linha elétrica, verificando-se, assim, 

a redução do respetivo habitat de distribuição. 

Salientam-se os impactes indiretos, pela proximidade do projeto à ZEC Costa SW e também à ZPE Costa 

Sudoeste, que geram considerável preocupação, pela acumulação de projetos desta tipologia na área 

envolvente desta ZEC, com impactes indiretos e de difícil identificação e quantificação. 

Assim, o projeto deverá ser ajustado em função dos valores naturais em presença, com o objetivo de 

minimizar a afetação destes, através da alteração do respetivo layout, relativamente à implantação de 

alguns dos painéis e demais infraestruturas/equipamentos, para evitar o abate de sobreiros ou a afetação 

de raízes, de acordo com as condicionantes estabelecidas no presente parecer. 

Em relação à Paisagem considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de magnitudes e 

significâncias variáveis, quer ao nível estrutural quer de natureza visual. Alguns dos impactes são de 

natureza temporária outros permanecerão no tempo. 

Em termos de “impactes estruturais e funcionais”, os principais impactes negativos significativos 

correspondem à alteração da morfologia natural bem como à afetação de sobreiros na área de 

implantação de painéis. 

Os locais sobre os quais se fazem sentir os “impactes visuais” são, sensivelmente, os mesmos para as fases 
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de construção e de exploração, ainda que na fase de exploração terão um carácter permanente, pelo que 

se destacam as situações onde se irão registar os impactes mais significativos. 

No caso da central fotovoltaica: 

 Observadores Permanentes: periferia nascente da povoação do Cercal do Alentejo e habitações 

do Espadanal, a poente da área “Alvalade” e “Cercal”; habitação de Turismo Rural “Monte d'Avó” 

a poente da área “Cercal”; a sul da área “Cercal”. 

 Observadores Temporários:ER389/N389. 

 Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” correspondentes às áreas de montado interiores e 

na envolvente da zona de implantação dos painéis. 

No caso da LMAT: 

 Observadores Permanentes: habitação de turismo “Moinhos do Paneiro” (apoios 34 e 35); 

habitação isolada (apoio 37); habitações isoladas (apoio 40); habitações de turismo “Herdade da 

Fonte Branca” e “Pousada Quinta da Ortiga”(apoios 65 e 66, já existentes). 

 Observadores Temporários: N120 (apoios 41, 42, 43, 44, 45 e 46, numa extensão de 1,6km). 

Do ponto de vista da Paisagem, estes impactes são considerados como negativos muito significativos.  

Os impactes negativos gerados pelo Projeto poderão ser minimizados, nalguns casos, apenas 

parcialmente, com um reforço muito expressivo de elementos vegetais quer nas áreas onde estes já 

ocorrem quer nas áreas onde se registam descontinuidades. Tal será efetuado através da implementação 

de um Projeto de Integração Paisagística (PIP) a materializar em toda a área a intervencionar. 

Em termos de socioeconomia, identificam-se situações como tendo um impacte negativo com maior 

significado sobre as populações, nomeadamente nos seguintes casos: 

 Rede de acessos locais que vão ser eliminados pelo projeto. 

 Proximidade dos painéis fotovoltaicos às habitações da povoação de Espadanal Norte e às 

habitações isoladas no eixo Curralões - Portela do Salgadinho, que provocam desconforto visual e 

térmico elevado. A implantação de uma cortina arbórea/arbustiva não minimiza suficientemente 

o impacto visual direto para o local, visto tratar-se de uma área de implantação muito grande e 

com uma bacia visual de elevada dimensão, não contribuindo para o bem-estar dos habitantes 

das imediações. Considera-se que deve ser adotado um maior afastamento de áreas do projeto 

às habitações.. 

 A dimensão deste projeto conduz a uma redução da atratividade do local e envolvente próxima, 

dificultando a atividade dos alojamentos de turismo rural estabelecidos em zonas próximas do 

local de implantação da central. Embora os estabelecimentos não tenham impacte visual direto 

para a área da central e não sendo o local atualmente ocupado pelas culturas arvenses um cenário 

privilegiado para atividades de lazer, poderá ser um desencorajamento para novos projetos 

turísticos na área, traduzindo-se ainda em perdas económicas para os que já estão implantados 

na zona de grande potencial turístico atendendo à proximidade ao litoral. 

O EIA identifica impactes positivos no fator socioeconomia decorrentes do arrendamento das parcelas 

afetas ao projeto, a aquisição de bens e serviços locais e o fornecimento de energia elétrica à rede, 

produzida a partir de uma energia renovável, contribuindo para reduzir a produção de energia com base 

em combustíveis fósseis, e diminuindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional. 

Efetivamente, e no que diz respeito às alterações climáticas, na vertente mitigação, há a referir que o 

projeto, ao produzir anualmente cerca de 596 GWh, irá contribuir para evitar a emissão de 476 774 

toneladas de CO2 para a atmosfera comparativamente à mesma produção com recurso a carvão. 
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O aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) decorrentes do projeto resulta, sobretudo 

na fase de construção, do aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de 

comunicação de acesso ao local de implantação da central fotovoltaica.  

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 às alterações climáticas, verifica-se que os principais riscos identificados para a 

zona em estudo, estão essencialmente associados às ondas de calor mais frequentes, aumento da 

frequência e intensidade de secas e ao aumento do risco de cheias, tendo-se considerado que os mesmos 

são de risco diminuto. Outro risco identificado que requer maior preocupação é o aumento do risco de 

incêndio. Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos o proponente indicou 

estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos. Considera-se igualmente 

relevante a concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas como medida de redução 

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

No que respeita à saúde humana, não foram identificados impactes negativos significativos. Não obstante, 

está prevista a monitorização do ambiente sonoro, a monitorização da temperatura e a monitorização dos 

campos eletromagnéticos gerados pela linha elétrica. 

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, podem 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 Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, da Câmara Municipal 

de Sines, da E-Redes e da REN – Redes Energéticas Nacionais. Além do necessário cumprimento de aspetos 

legais identificado pelas entidades consultadas, destaca-se o parecer da Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, que “sem embargo do mérito da produção de energia limpa e do desígnio nacional para as metas 

de descarbonização” identifica um conjunto de preocupações, questões e impactes, concluindo que as 

suas principais reservas estão relacionadas com a dimensão espacial do projeto, pelo que considera que 

o projeto deve ser objeto de reavaliação e redimensionamento. 

No que respeita à Consulta Pública, de um total de 160 exposições recebidas, 149 foram remetidas pelos 

cidadãos, mas que representam a posição de 268 cidadãos residentes na freguesia do Cercal do Alentejo, 

dos quais 27 concordam e dão sugestões no âmbito do projeto e, os restantes, 241 cidadãos, opõem-se à 

implementação do mesmo. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se: 

 Os cidadãos que discordam do projeto indicam como principais razões: a proximidade às 

habitações; o impacte visual/descaracterização do território; a afetação dos solos; as alterações 

nos recursos hídricos/efeito de impermeabilização dos solos (alteração da capacidade de 

absorção de água pelos solos na época de chuva); o aumento da temperatura; os efeitos na saúde 

humana provocadas pela LMAT. 

 As empresas turísticas e de outros ramos de atividade que se têm vindo a instalar na zona 

discordam do projeto pelo seguinte motivos: impacte socioeconómico; a desvalorização dos 
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terrenos; a diminuição da procura turística. 

 As associações de defesa do ambiente que discordam com o projeto (ZERO, FAPAS e Associação 

Natureza Portugal) referem como principais preocupações: 

o Necessidade de elaboração prévia de um estudo estratégico a nível nacional, sobre a 

instalação das centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões. 

o Contra a construção de mega-parques solares para que sejam cumpridas as metas de 

produção e energias renováveis, de forma indiscriminada. 

o Ao contrário do que acontece atualmente com a maioria das centrais fotovoltaicas, a 

produção descentralizada apresenta menos perdas no transporte, aproveita espaços 

pouco ou nada utilizados (topo dos edifícios) e não tem impactos de RAN, REN e RN2000.  

o A necessidade de elaboração de critérios para localização das centrais fotovoltaicas, que 

minimizem de forma simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter 

em zonas ecologicamente sensíveis. 

 A Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo não deu parecer desfavorável ao projeto, mas 

apresenta muitas dúvidas em relação ao mesmo, designadamente, com o impacte paisagístico 

muito significativo, com o impacte na ecologia e no ecossistema, bem como com as 

consequências negativas na biodiversidade, nos solos e no coberto vegetal. 

 O Turismo de Portugal não deu parecer desfavorável, mas indica que o EIA não efetuou uma 

caracterização da situação de referência adequada (não foram consideradas todos os 

empreendimentos turísticos/habitações de turismo rural existentes) pelo que a avaliação de 

impactes não reflete corretamente os impactes negativos expectáveis. 

 Os cidadãos que não se opõem à implementação do projeto apresentam algumas sugestões de 

melhoria ao mesmo. 

É ainda mencionada a forma como o projeto foi divulgado, pelo que é solicitado o prolongamento da 

consulta pública e apontada a reformulação do projeto com a consequente realização de uma nova 

consulta pública. 

De referir que as questões evidenciadas nos vários pareceres recebidos encontram-se incluídas no âmbito 

das competências asseguradas pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação constituída para o 

efeito, bem como no âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades 

externas consultadas, tendo sido devidamente consideradas na presente avaliação e contempladas para 

efeitos da decisão, nomeadamente integrando os aspetos a cumprir para a concretização do projeto. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 

minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se parecer favorável ao projeto da Central 

Fotovoltaica do Cercal, em fase de projeto de execução, condicionado à apresentação dos elementos, ao 

cumprimento das medidas, dos planos de monitorização, bem como das condicionantes que se indicam 

no capítulo seguinte do presente parecer. 

Encontrando-se a LMAT como projeto associado em fase de anteprojeto, concluiu-se que a mesma deverá 

ser objeto de desenvolvimento em fase de projeto de execução, tomando em consideração o teor do 

presente parecer e à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas, dos planos de 

monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte do presente parecer. 

Por último, e no que se refere à ocupação de solos integrados na REN, a pronúncia favorável da CCDR, no 

âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia, conforme 

previsto no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.  
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

Condicionantes aplicáveis ao projeto da Central Solar Fotovoltaica: 

1. Ajustar o layout do projeto considerando a necessidade de: 

a. Salvaguardar a integridade física de todos os exemplares de quercíneas, em bom estado 

sanitário e vegetativo, existentes na área de intervenção do projeto, em povoamento 

ou isoladamente, devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no 

projeto salvaguardar polígono com dimensão correspondente o dobro do raio da copa 

das quercíneas existentes, projetado no solo, medido a partir do tronco, para as árvores 

adultas e polígono com quatro metros de raio medido a partir do tronco das árvores 

jovens quando o raio da copa assuma dimensão inferior a um metro - esta medida 

destina-se a salvaguardar inclusivamente o sistema radicular do referido arvoredo, que 

goza de regime específico de proteção legal. 

b. Assegurar que nas linhas de água consideradas com representatividade, classificadas na 

rede hidrográfica nacional e representadas nas Carta Militares, não seja efetuada 

qualquer ação que comprometa o normal escoamento das águas nem afete a qualidade 

química e ecológica das massas de água, pelo que não devem ser instalados painéis 

solares nem outros equipamentos complementares numa faixa de 15 m para cada lado 

do leito das linhas de água. 

c. Sem prejuízo do cumprimento da alínea anterior, conservar as galerias ripícolas 

salvaguardando uma faixa de 5 metros, medidos a partir do limite exterior da galeria 

ripícola, para ambas as margens, onde está interdita a instalação de painéis 

fotovoltaicos, bem como qualquer mobilização de solo. 

d. Garantir a exclusão das seguintes áreas: 

i. 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. 

ii. Áreas que se situem no campo visual mais próximo das habitações no aglomerado 

do Espadanal, no lugar de Curralões, incluindo da habitação de turismo rural 

Monte d’Avó, e no Sol Posto – Bandarro Velho, e/ou demonstração da não 

visibilidade sobre os mesmos para um raio de 500 m. 

e. Reconfigurar o traçado dos caminhos/acessos internos, quer os a construir quer os 

existentes, assim como do traçado das valas de cabos de modo a que não intercetem as 

linhas de água e/ou de escorrência preferencial. De modo a alcançar este objetivo os 

acessos aos núcleos de painéis podem fazer-se, em alternativa, a partir do acesso 

perimetral, o que permitirá reduzir a sua extensão e as referidas situações de conflito 

ou através da descontinuidade. A rede de caminhos deve procurar ser mais adaptada 

ao terreno e não segundo a imposição ao terreno de uma quadrícula geometrizada. 

f. Acomodar a proposta final do Projeto de Integração Paisagística, sobretudo, no que se 

refere à faixa da cortina arbórea a implementar em toda a extensão dos perímetros das 

áreas de implantação de painéis, conforme proposto no EIA.   
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Condicionante aplicável ao projeto da Central e da LMAT: 

2. Obter autorização pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na sua atual 

redação, para utilização não agrícola de áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE SUBMISSÃO DO RECAPE DA LMAT 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da 

LMAT deve ainda apresentar os seguintes os elementos: 

1. Projeto de execução da linha de muito alta tensão demonstrando, de forma clara e inequívoca, o 

cumprimento das condições preconizadas no presente parecer. 

2. Relatório de Trabalhos Arqueológicos (prospeção) e demonstração dos ajustes que os respetivos 

resultados introduziram ao Projeto de Execução. 

Quando por razões técnicas do projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações 

pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial 

de um Sítio deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra: no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo 

gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, 

através da sua escavação integral. 

O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, 

manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se 

encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de 

visibilidade do solo. 

3. Planta de Condicionamentos, abrangendo, além das componentes do projeto, os acessos, os 

estaleiros e as manchas de empréstimo e de depósito. Esta carta deve dar cumprimento às 

condições impostas no presente parecer e incluir a implantação dos elementos patrimoniais 

identificados, interditando, em locais a menos de 50 m mesmas, a instalação de estaleiros, acessos 

à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes.  

4. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), o qual o deve ser 

constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem constar os seguintes elementos: 

i. Cartografia e localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 

preservação e proteção. 

ii. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através 

da plantação de espécies autóctones. 

iii. 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. 

iv. Plano de Manutenção. 

5. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo cartografia com o 

levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais 

exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença e as metodologias a 

aplicar no controle e gestão destas. O referido plano deve ser elaborado, preferencialmente, por 

especialistas nesta matéria e deve incluir um programa de monitorização para a fase de 
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exploração. 

6. Programas de Monitorização da Avifauna e do Ambiente Sonoro, revistos e atualizados em função 

do projeto de execução que vier a ser desenvolvido. 

7. Programa de Monitorização dos Campos Eletromagnéticos. 

8. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo (ERRAN), que ateste a 

conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado pelo Decreto-

Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 

setembro e regulamentado pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril. 

9. Demonstração da articulação efetuada com as entidades relevantes no contexto das 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis, nomeadamente, a Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal de Sines, o Turismo de Portugal, I.P., da E-

Redes, da REN – Redes Energéticas Nacionais e da Infraestruturas de Portugal, I.P. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR RELATIVAMENTE À CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

Previamente ao licenciamento: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout do projeto revisto em cumprimento da Condicionante n.º 1. O layout final deve localizar-se 

dentro da área de implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Planta de Condicionamentos 

bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser acompanhada de 

cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica, a escala 

adequada, sobre o orto e de forma translúcida. 

2. Plano com rede de acessibilidades e de mobilidade da população local em substituição das que 

foram suprimidas pela instalação do projeto, nomeadamente as ligações com início na EN 389 e 

destino às zonas da Portela do Salgadinho, das Maroteiras e à zona do Bandarro. 

Esta proposta deve ainda salvaguardar todas as acessibilidades existentes inclusive as identificadas 

como Rede Viária Florestal no Plano de Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PIMDFCI) de Santiago do Cacém e Sines. 

3. Aprovação do projeto da central fotovoltaica pela Comissão da Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

no âmbito do PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines. 

Em sede de licenciamento: 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 

elementos: 

4. Demonstração de que a implantação dos painéis solares respeita o exposto nas regras definidas 

pela REN – Redes Energéticas Nacionais na “ET-RC-CFV – Requisitos de Compatibilização de Centrais 

Fotovoltaicas com as Infraestruturas da RNT”. 

5. Demonstração de que foram consideradas as servidões administrativas constituídas no âmbito das 

infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, identificadas 

pela referida entidade. 
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Previamente ao início da execução da obra: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

6. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado de forma a refletir as 

condições impostas no presente parecer. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra, 

todas as medidas referentes ao Património. 

7. Planta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final de projeto nos termos 

em que o mesmo venha a ser aprovado. Esta carta deve dar cumprimento às condições impostas 

no presente parecer e incluir a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais 

inventariadas, bem como todas as áreas de proteção a salvaguardar. 

8. Demonstração de que não será afetada, em nenhuma fase do projeto, a ocorrência patrimonial CF 

2. 

9. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Central Fotovoltaica revisto de acordo com 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. 

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre 

especialistas em biologia/fitossociologia, em Engenharia Natural e em Paisagem. A equipa deve 

vir identificada no projeto. 

iii. Deve considerar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem que 

devem 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, designadamente em termos de prevenção contra incêndios, devem 

ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos espaçamentos entre copas e 

distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade do material (vegetal) 

combustível. 

v. Deve contemplar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do 

PIP durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve 

suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um 

ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações, assim como indicar medidas de 

correção dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos taludes 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 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 N262, N389/ER389, Rua Acácio Guerreiro de Melo confinante 

com a área de implantação de painéis. Nesta faixa deve ser mantida toda a vegetação de 

porte arbóreo existente e, parcialmente/pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, 
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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 e charcas a requalificar), preservando 

a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua. 

c) Deve integrar todos os exemplares existentes de sobreiros, azinheiras, que não 

apresentem deficientes condições fitossanitárias e outras espécies como oliveiras em 

mancha, ou isolados, devendo ser criado um buffer em torno dos mesmos. 

d) Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser 

ocupadas pelas componentes do projeto como eventuais acessos a desativar. 

e) As áreas de maior declive, a identificar em cartografia, devem ser protegidas através da 

preservação da vegetação existente e, eventualmente, a reforçar com plantações e 

sementeiras, reforçadas em densidade. Devem 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 - deve ser acompanhado 

de certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 

As dimensões dos exemplares a plantar devem apresentar portes já significativos, quer 

em altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deve 

ser local. 

i) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a 

necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 

vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação 

à Trioza erytreae, no que se refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, 

considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa ou, em alternativa, não considerar na proposta as espécies vegetais 

afetadas. 

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) Devem 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 
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instalação da vegetação natural. 

10. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo cartografia com o 

levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras assim como a caracterização das espécies em presença e as metodologias a aplicar no 

controle e gestão destas. As áreas a abranger são relativas a toda a área de implantação de painéis. 

O referido plano deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas nesta matéria e deve 

incluir um programa de monitorização para a fase de exploração. 

11. Plano de Controlo de Erosão (PCE) desenvolvido com base nas técnicas de Engenharia Natural e 

focado, sobretudo, nas áreas de maior declive. Deve contemplar um programa de monitorização 

ou de acompanhamento e prever a elaboração de relatórios periódicos. Para elaboração deste 

plano devem ser tidas em consideração as situações existentes. 

12. Programa de monitorização da temperatura, desenvolvido de acordo com as orientações 

constantes do presente parecer. 

Durante a execução da obra: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

13. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes orientações: 

a) Representação em cartografia das áreas afetadas temporariamente, incluindo o estaleiro 

e áreas/plataformas de trabalho de implantação dos apoios das linhas elétricas aéreas. 

b) A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a 

aplicar. 

c) Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, devem ser 

recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da 

vegetação. 

d) A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, 

remoção completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a 

desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 

naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais. 

e) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 

conformados e em boas condições fitossanitárias. 

f) Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, 

paliçadas), no que diz respeito ao acesso (pisoteio, veículos e herbivoria) nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 

14. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral. Este relatório deve também 

focar as medidas relacionadas com a Paisagem, recorrendo para tal ao registo fotográfico. 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. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de 

um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, a desenvolver pelo empreiteiro. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra deve ser integrado no respetivo caderno de encargos 

da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para 

execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e 

de exploração do projeto, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria 

de pós-avaliação. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Medidas a integrar no projeto de execução da LMAT 

1. Salvaguardar a integridade física de todos os exemplares de quercíneas, em bom estado 

sanitário e vegetativo, existentes na área de intervenção do projeto, devendo todas as 

infraestruturas e equipamentos previstos no projeto salvaguardar polígono com dimensão 

correspondente ao dobro o raio da copa das quercíneas existentes, projetado no solo, medido 

a partir do tronco, para as árvores adultas e polígono com quatro metros de raio medido a partir 

do tronco das árvores jovens quando o raio da copa assuma dimensão inferior a um metro - esta 

medida destina-se a salvaguardar inclusivamente o sistema radicular do referido arvoredo, que 

goza de regime específico de proteção legal. 

2. Respeitar os condicionamentos do Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas de 

Campilhas, face à execução de ações no plano de água e na zona terrestre envolvente de 

proteção numa faixa de 500 m de largura. 

3. Proceder à minimização dos impactes visuais, com a criação de maiores vãos ou, no limite, 

considerar a colocação de outro(s) apoio(s), sobre as seguintes situações: habitações de turismo 

rural “Moinhos do Paneiro” (apoio 34); “Terra Verde e Monte do Cardal” (apoios 36 e 37); “Vale 

Seco Casinhas da Aldeia” (apoio 39); habitações isoladas (apoio 40). 

4. Adotar uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão (p. ex. MTG ou Q para 

circuito simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente possível. 

5. Sinalizar os cabos de guarda em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, 

sendo que o afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deve ser superior 

a 10m (d=10m), ou seja, os sinalizadores devem ser dispostos de 20 em 20 metros, 

alternadamente em cada cabo de guarda). 

A sinalização deve ser feita por instalação de espirais de sinalização-dupla de cor branca ou 

amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores.  

Entre os apoios 9 e 59, a sinalização deve ser feita com BFD (Bird Flight Diverters) dinâmicos do 

tipo Firefly Rotativos. 

Em linhas dentro da área de nidificação de cegonha-branca devem ser instalados dispositivos 

antipouso e antinidificação. 

6. Dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, no qual 

são expressos os condicionalismos e preocupações na localização das edificações, linhas 

elétricas e na proteção e segurança das pessoas e bens associados à possibilidade da ocorrência 

de incêndios rurais. 
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7. Garantir a não afetação dos elementos patrimoniais LMAT 1 e LMAT 6, devendo ser minimizadas 

eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico. 

8. Delimitar os elementos patrimoniais (com um mínimo de 50 m, contados a partir dos seus limites 

externos), não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto, nomeadamente 

pelos apoios e acessos a beneficiar e a construir. 

9. Para a elaboração do projeto de execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica 

sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura do eixo da linha 

projetada, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc.  

10. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática devem ser tidos em consideração na 

elaboração do projeto de execução, de forma a evitar a afetação direta de eventuais ocorrências 

que venham a ser identificadas no decurso desses trabalhos. 

11. Cumprir as recomendações emanadas da Circular Informação Aeronáutica n.° 10/2003, de 6 de 

maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se se refere às "Limitações em Altura e 

Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea". 

12. Garantir que a LMAT não compromete as operações de aproximação e saída de aeronaves 

utilizadas no combate a incêndios rurais. Neste contexto deve ser assegurada a consulta à 

Autoridade Nacional de Aviação Civil, relativamente à área circundante do ponto de scooping 

55 (37º50’30’’N / 8º37’30’’W).  

13. Evitar o atravessamento de zonas geologicamente instáveis ou sujeitas a movimentos de 

vertente. Dado que a linha elétrica atravessa diversas áreas identificadas como de elevado risco 

de erosão hídrica do solo, caos não seja possível evitar as mesmas, devem ser asseguradas 

soluções construtivas que mitiguem esse risco e não sujeitem o território e a infraestrutura a 

futuros acidentes de índole geológica. 

14. Minimizar a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a não contribuir para o 

aumento do risco de incêndio rural na área em estudo. Neste contexto, salienta-se a importância 

do cumprimento dos requisitos legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a 

arquiteturas existentes. 

15. Assegurar o cumprimento de todas as servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis, 

incluindo o respeito pelas distâncias mínimas às infraestruturas da Rede Nacional de Transporte 

de Eletricidade (RNT), conforme estabelecido no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas 

de Alta Tensão (RSLEAT). 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

Central Solar Fotovoltaica e LMAT 

16. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, devem apresentar 

tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados 

materiais de maior refletância como saibros ou tonalidades brancas. 

17. Adotar soluções para a iluminação exterior, em que a mesma não seja geradora de poluição 

luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 

artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior 

deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 

de luz se faça segundo a vertical. 

18. Assegurar um perímetro de salvaguarda a todas as quercíneas existentes na área de intervenção 

do projeto, sendo o mesmo definido de acordo com as orientações constantes da Condicionante 
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n.º 1, alínea a) e da Medida de Minimização n.º 1. 

19. Delimitar a vegetação a proteger, recorrendo a fitas sinalizadoras, de forma a evitar a destruição 

da mesma durante a fase de construção. 

20. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo a do corredor/faixa de proteção/servidão 

legal da linha elétrica aérea, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve 

haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras 

e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados 

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. 

21. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus quando 

próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas 

sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no 

mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo 

em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da 

intervenção. 

22. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m centrada 

no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas 

e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

23. Sinalizar as ocorrências situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo 

a evitar a sua afetação. 

24. Informar sobre o projeto as entidades com jurisdição ou que desenvolvam atividades relevantes 

na área de influência do projeto, nomeadamente as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém 

e de Sines e o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil. Neste contexto, informar 

a REN - Redes Energéticas Nacionais com, pelo menos, 15 dias de antecedência da ocorrência 

de qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Gás Natural (RNTGN) e Rede Nacional de Transporte (RNT), para garantia das 

condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar. Os trabalhos a realizar 

devem ser acompanhados por técnicos da REN. 

25. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 

populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente na Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém e freguesias do Cercal e União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, na Câmara Municipal de Sines e freguesia de 

Sines. 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. Para concretização desta medida, 

podem ser distribuídas Fichas de Comunicação pelos locais públicos definidos e efetuada a sua 

recolha semanal e tratamento. Os elementos e resultados obtidos durante este processo de 

comunicação devem constar nos relatórios a elaborar no âmbito do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra. 

26. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a 

ter no decurso dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 
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Medidas para a fase de execução da obra 

Central Solar Fotovoltaica e LMAT 

27. Dotar a vedação do recinto da central fotovoltaica de passagens para a fauna de pequeno/médio 

porte. Estas passagens são um complemento às passagens hidráulicas existentes e previstas, as 

quais funcionam em geral como locais preferenciais de passagem de fauna, e deverão ser 

localizadas onde a conetividade de habitats seja mais forte. 

28. Planear e executar a obra de forma procurando: 

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

b. Não operar nos dias úteis das 20h00 às 08h00 nem aos sábados, domingos e feriados; 

c. Planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de 
solos nos períodos de maior pluviosidade, devendo ser adotadas práticas e medidas 
adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em tempo/período seco/ventoso. 

d. Não realizar tarefas de desmatação e de desarborização durante o período de nidificação 
de espécies de avifauna (entre abril e junho). 

e. Evitar a realização das tarefas de construção ruidosas durante o período de nidificação das 
espécies de avifauna (entre abril e junho). 

29. Deve ser salvaguardado o cumprimento da Planta de Condicionamentos, incluindo no que se 

refere à localização do estaleiro e das áreas complementares de apoio à obra, devendo, 

preferencialmente, ser escolhidas áreas já utilizada para esse mesmo fim, ou áreas degradadas 

que reúnam as condições adequadas. Sempre que se venham a identificar elementos 

patrimoniais ou outros que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve 

ser novamente atualizada. 

30. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito 

de inertes, que localizem a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das 

que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada, salvo situações devidamente 

justificadas. 

31. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo 

e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 

prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. 

De acordo com os resultados obtidos as respetivas localizações poderão ser ainda 

condicionadas. 

32. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo 

efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as 

ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

33. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência direta de todas as componentes de obra. 

34. Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local. 

35. As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de 

acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando 

a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno. 

36. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte 

de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, de eventuais terras de empréstimo e de 

materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 
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aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

37. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

38. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, junto a 

estradas e aglomerados populacionais, onde pode ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras. 

39. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

40. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

41. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, exceto o material 

sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

42. Realizar as ações de desflorestação do centro para a periferia, de modo a fomentar a fuga dos 

animais para o meio circundante. 

43. Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 

projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

44. Quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, os locais de atravessamento 

devem ser definidos de forma a evitar a sua perturbação generalizada. 

45. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 

e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 

o respetivo deslizamento. 

46. 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, deverá proceder-se à sua 

remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 

executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser 

aplicável a todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção/servidão legal da linha 

elétrica aérea e deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas 

com este fim. 

47. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 

e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas 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. 

48. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 

circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre 

sobre o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda 

que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

49. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da 

terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de 
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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. 

50. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 

sementes das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas devem 

ter até 2 m 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. 

51. 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. 

52. Deve 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 de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

53. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado provisoriamente na 

envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de 

aterro. Aquele que não venha a ser utilizado (excedente) pode ser espalhado na envolvente do 

local de onde foi retirado ou transportado para destino final adequado. 

54. Sempre que possível devem ser utilizados os acessos já existentes, evitando a abertura de novos 

acessos. 

55. 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. 

56. A área destinada ao estaleiro deve ser vedada em toda a extensão. Na vedação devem ser 

colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar. 

57. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento 

e armazenamento de substâncias poluentes. 

58. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deve ser criado um sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

59. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

da obra. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

60. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações 

acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

61. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

62. Não podem ser instaladas centrais de betão. Este deve vir pronto de uma central de produção 

de betão devidamente licenciada. 
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63. Caso venham a ser utilizados geradores, estes devem estar colocados em área que permita a 

contenção de derrames. 

64. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) previsto no PAAO. 

65. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deve ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os 

óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada.  

66. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de 

manuseamento, armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a 

limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, 

novos ou usados, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será 

isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os 

produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, 

no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 

67. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

68. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que 

as suas condições de funcionamento são adequadas. 

69. Executar o Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, cuja implementação deve 

ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que procederam à sua elaboração, 

devendo estes estar identificados no respetivo plano. 

70. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem do estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, 

incluindo a remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros, e limpeza destes locais. 

71. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Central Solar Fotovoltaica  

72. Efetuar diligências junto dos proprietários dos terrenos arrendados, para que a área afeta ao 

Projeto da Central Fotovoltaica seja extinta da reserva de caça onde se insere. 

73. Executar o Projeto de Integração Paisagística, o Plano de Controle de Erosão e o Plano de Gestão 

e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. A implementação dos referidos planos e projetos 

deve ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que procederam à sua 

elaboração, devendo estes estar identificados no respetivo plano ou projeto. 

74. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de 

materiais, fornecimento de bens e serviços) a empresas da região, desta forma fomentando o 

emprego permanente e indireto derivado da exploração da Central. 

75. Devem ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 

tráfego nas estradas EN262, ER390 e ER389, visando a segurança e a minimização da 

perturbação na circulação local durante a fase de construção. Neste âmbito deve ser efetuada 

uma ação de sensibilização (formação) de Condução Preventiva. 

76. Nas zonas que apresentem riscos de erosão implementar técnicas de estabilização dos solos e 

controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas 

às condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de 
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precipitação. 

LMAT 

77. Realizar as intervenções de corte, controlo da vegetação e trabalhos de montagem da própria 

linha, apenas no final do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e 

dezembro). 

78. Cumprir o Plano de Acessibilidades que vier a ser aprovado em RECAPE e tendo em consideração 

os acordos obtidos com os proprietários dos terrenos onde se localizarão os apoios. 

79. Executar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha, cuja 

implementação deve ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que procederam 

à sua elaboração, devendo estes estar identificados no respetivo plano. 

Medidas para a fase de exploração 

Central Solar Fotovoltaica e LMAT 

80. Durante a fase de exploração, realizar as intervenções de controlo da vegetação no final do ciclo 

reprodutor da fauna (julho). 

81. Implementar o Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras associado 

ao Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras. 

82. Apresentar Relatório de Acompanhamento dos Planos e Projeto por um período mínimo de 3 

anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

83. Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, deve ser 

garantido o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase prévia ao início da 

execução da obra e para a fase de execução da obra, quando aplicáveis. Nesse contexto, deve 

ser fornecida aos responsáveis dessas operações a Planta de Condicionamentos, atualizada e 

incluindo a implantação de todos os valores até então identificados, nomeadamente os 

elementos patrimoniais. 

84. 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), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos. 

Central Solar Fotovoltaica 

85. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da 

entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, 

procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central que 

possam por em risco a segurança das populações vizinhas. 

86. Implementar o Plano/Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística da Central 

Fotovoltaica do Cercal. 

87. Implementar o Programa de Monitorização associado ao Plano de Controle de Erosão. 

88. As ações relativas à exploração da Central Fotovoltaica devem restringir-se às áreas já ocupadas, 

devendo ser compatibilizada a presença do empreendimento com as outras atividades 

presentes. 

89. Garantir a manutenção, ao longo do período de exploração, de eventuais estruturas de controlo 

dos fenómenos erosivos que venham a ser implementadas na fase de construção, aplicando, se 

necessário, sementeiras de herbáceas autóctones. 
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90. Disponibilizar na Junta de Freguesia do Cercal e na Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

Fichas de Comunicação idênticas às previstas utilizar na fase de construção, a fim de que possam 

ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a Central Fotovoltaica. Mensalmente 

devem ser estabelecidos contactos com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal, a fim 

de se saber se será necessário proceder a diligências sobre qualquer assunto retratado. Junto 

com as fichas deve também ser fornecida informação sobre a entidade e exploradora da Central 

Fotovoltaica (responsáveis e respetivos contactos), que possibilite estabelecer canais de 

comunicação fáceis e diretos. 

LMAT 

91. Implementar o Programa de Gestão associado ao Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de 

Proteção Legal da Linha. 

Medidas para a fase de desativação 

Central Solar Fotovoltaica e LMAT 

92. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão 

estar em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução 

futura de ocupação da área de implantação dos projetos após a respetiva desativação.  

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 

vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as 

ações a ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser 

indicado o destino a dar aos elementos a retirar do local.  

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

contemplando nomeadamente: 

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

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e 

imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

93. Para mitigar a diminuição do território de alimentação de Aquila fasciata, estabelecer contratos 

com proprietários de terrenos que correspondam no seu todo a uma área de 20% da área total 

do projeto e que se localizem nas imediações do ninho desta espécie, fora da zona de evitação 

associada à central fotovoltaica, no sentido de fomentar o efetivo de coelhos. Para o efeito, 

proceder à construção de moroiços, realizar sementeiras para a fauna, instalar pontos de água 

nessas parcelas de terreno. Esta medida deve ser objeto de elaboração de uma memória 

descritiva, de peça desenhada que identifique os locais de implementação e ainda de um 
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programa de execução, a ser aprovado pelo ICNF. Deve ser dado conhecimento à autoridade de 

AIA da versão final do programa de execução. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

1. Programa de Monitorização da Avifauna 

O Programa de Monitorização da Avifauna é apresentado no capítulo 11 do EIA (Volume 1-3), e será 

implementado tanto para a LMAT como para a Central Fotovoltaica do Cercal. 

Central Solar Fotovoltaica 

Enquadramento 

Considerando o potencial impacte negativo de Centrais Fotovoltaicas sobre a avifauna, devido ao risco 

de colisão com os painéis fotovoltaicos e, considerando a escassez de dados de mortalidade de aves em 

centrais fotovoltaicas assim como a escassez dos mesmos a nível europeu, incluindo Portugal, considera-

se que o projeto deverá contribuir para o aprofundamento da real significância deste impacte. 

Desta forma, propõe-se a realização de um Plano de Monitorização de Mortalidade de Avifauna na 

Central Fotovoltaica do Cercal. 

Objetivo do Programa de Monitorização 

O presente Plano de Monitorização tem como objetivos: 

• Avaliar a mortalidade de avifauna por colisão com estruturas fotovoltaicas; 

• Avaliar quais as espécies mais afetadas pelo risco de colisão. 

Parâmetros e locais amostragem 

Deverão ser obtidos os seguintes parâmetros no que diz respeito à monitorização da mortalidade: 

• Número de aves mortas/ha; 

• Taxa de deteção; 

• Taxa de remoção por necrófagos; 

• Taxa de mortalidade estimada. 

No que diz respeito à prospeção da mortalidade deverá ser monitorizada pelo menos 70% das linhas de 

painéis. 

Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender três anos na fase de exploração. 

Para a prospeção de cadáveres deverão ser feitas 6 visitas em cada um dos períodos fenológicos: 

reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada, com 7 dias de intervalos entre visitas. 

Os testes de remoção e detetabilidade deverão ser efetuados duas vezes, uma vez no inverno e outra 

no verão. 

Técnicas e métodos de recolha e análise de dados 

A prospeção de mortalidade deverá ser efetuada por um observador que deverá percorrer as linhas 

entre painéis. Sempre que encontrado um cadáver deverá ser registada a espécie, idade, sexo, tipo de 
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item encontrado (e.g. ave inteira, asa, penas, ossos), estimativa de permanência no terreno, % de tecido 

removido por necrófagos, localização (com auxílio da GPS). 

Para os testes de remoção deverão ser utilizados três tamanhos de cadáveres, podendo ser usadas 

codornizes, perdizes e faisões (tendo em conta a presença de aves de rapina). Os cadáveres deverão ser 

colocados frescos, usando luvas para o efeito, e marcados para evitar confusão com cadáveres de aves 

efetivamente mortas por colisão. A colocação dos cadáveres deverá ser aleatória, garantindo uma 

distância mínima de 100m entre cadáveres. Deverão ser utilizados pelo menos 10 cadáveres por 

tamanho. Os cadáveres deverão ser visitados diariamente até ao 4º dia e depois ao 7º, 14º e 21º dias. 

Para os testes de detetabilidade deverão ser utilizados modelos de aves de três tamanhos diferentes, tal 

como nos testes de remoção. Os modelos deverão ser distribuídos ao longo das linhas entre painéis. 

Devendo ser efetuada a experiência no mínimo 3 vezes por tipo de cadáver/grau de visibilidade. 

Para além da apresentação dos dados brutos das campanhas de prospeção, a mortalidade de aves 

associada à Central Fotovoltaica deve ser caracterizada, para cada época fenológica e para cada período 

anual, para a totalidade da comunidade de aves e para cada classe de tamanho. 

A estimativa da mortalidade deve ter por base os valores de mortalidade observada no conjunto das 

prospeções devidamente ajustados pela taxa de persistência dos cadáveres entre prospeções e 

probabilidade de deteção pelos observadores. A aplicação destes fatores de correção deve sempre ter 

em consideração o porte das espécies encontradas mortas. 

Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para decisão sobre 

a sua revisão 

Elaborar um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 

de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós os últimos resultados). 

Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

Linha de Muito Alta Tensão  

Implementar o seguinte programa de monitorização para a avifauna, para a fase de exploração da LMAT. 

Objetivo do Programa de Monitorização 

• Avaliar a mortalidade de avifauna por colisão; 

• Avaliar o efeito de exclusão sobre as espécies alvo Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Alcaravão (Burhinus oedicnemus) e Sisão (Terax 

tetrax); 

• Avaliar a eficácia dos dispositivos anticolisão. 

Parâmetros a determinar 

Na implementação do plano de monitorização para as aves devem ser determinados os parâmetros 

apresentados no Quadro 1 seguinte: 
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Quadro 1 - Parâmetros a determinar e respetivos métodos/técnicas de amostragem associada a cada 

um dos objetivos específicos 

Objetivo específico Parâmetros a determinar/recolher Métodos/técnicas de amostragem 

Avaliação da mortalidade  Espécies afetadas; 

 Taxa de mortalidade Observada 
(TMO); 

 Taxa de mortalidade Estimada 
(TME); 

 Estimativa Global de 
Mortalidade (EGM). 

 Prospeção de cadáveres; 

 Testes de detetabilidade; 

 Testes de 
remoção/decomposição de 
cadáveres. 

Avaliação do efeito de exclusão 
das espécies alvo 

 Densidade de indivíduos; 

 Índices de abundância relativa 
ou de utilização do espaço na 
proximidade da Linha. 

 Censos de aves através de 
pontos de observação. 

Avaliação da eficácia dos 
dispositivos anticolisão 

 Redução (em %) do Risco 

 Relativo de Colisão (Taxa de 

 Mortalidade Estimada/Taxa de 
atravessamento) em troços 
sinalizados, por comparação 
com os troços de controlo). 

 Pontos de observação de aves 
em voo. 

 

Locais de amostragem 

Prospeção de cadáveres 

A prospeção de mortalidade deverá ser realizada em toda a extensão da linha, excetuando as áreas não 

prospetáveis, i.e. parcelas de terreno dentro dos troços da LMAT nas quais a prospeção não é exequível 

devido às características do habitat e/ou acessibilidade (e.g. planos de água, zonas muito declivosas, 

matos densos, áreas privadas sem autorização de acesso por parte dos proprietários).  

Testes de detetabilidade 

Os testes de detetabilidade devem ser realizados em áreas representativas das diferentes classes de 

visibilidade estabelecidas. 

Testes de remoção/decomposição de cadáveres 

A colocação dos cadáveres deve ser aleatória (nos dois eixos da faixa de prospeção: largura e 

comprimento), mas garantindo um mínimo de 100 m de distância entre eles. Em cada experiência de 

remoção, os cadáveres devem ser distribuídos por diferentes habitats de acordo com a sua 

representatividade no corredor da linha elétrica. 

Efeito de exclusão de espécies alvo 

Para os censos das espécies alvo Águia-de-Bonelli e Tartaranhão-caçador e determinação do efeito de 

exclusão provocado pela LMAT sobre estas espécies, foram definidos 8 locais de amostragem: 4 locais 

para observação na LMAT e (EER); 4 locais para observação em áreas de controlo (CEER, vd. Quadro 2 e 

Figura 5 abaixo). 
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Quadro 2 - Locais de amostragem para a determinação do efeito de exclusão da LMAT sobre as 

espécies alvo Águia-de-Bonelli e Tartaranhão-caçador. 

Local Coordenada (ETRS89/TM6) 

X Y 

EER01 -50257,46 -192126,71 

EER02 -48875,73 -195169,17 

EER03 -47168,5 -195169,17 

EER04 -45660,56 -205588,61 

CER01 -47517,26 -191874,28 

CER02 -46484,28 -194488,27 

CER03 -43581,32 -198965,6 

CER04 -43235,89 -192126,71 

Para os censos das espécies alvo Sisão e Alcaravão e determinação do efeito de exclusão provocado pela 

LMAT sobre estas espécies, foram definidos 6 locais de amostragem: 3 locais para observação na LMAT 

e (EEE); 3 locais para observação em áreas de controlo (CEEE) (ver Quadro 3 e Figura 5 abaixo). 

 

Quadro 3 - Locais de amostragem para a determinação do efeito de exclusão da LMAT sobre as 

espécies alvo Sisão e Alcaravão  

Local Coordenada (ETRS89/TM6) 

X Y 

EEE01 -45657,23 -205595,25 

EEE02 -47374,43 -199988,62 

EEE03 -46995,78 -201317,2 

CEEE01 -43242,53 -203253,62 

CEEE02 -43587,96 -200925,27 

CEEE03 -46995,78 -201317,2 

Taxas de atravessamento 

Para os censos de avifauna e determinação de taxas de atravessamento, foram definidos 12 locais de 

amostragem (ver abaixo Quadro 4 e Figura 5 abaixo). 

 

Quadro 4 - Locais de amostragem para a determinação das taxas de atravessamento 

Local Coordenada (ETRS89/TM6) 

X Y 

TA01 -46183,27 -203894,24 

TA02 -46791,1 -201946,2 
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TA03 -48488,37 -196444,2 

TA04 -48863,69 -195218,58 

TA05 -50275,32 -192109,68 

TA06 -51612,21 -190844,21 

CTA01 -46987,07 -201306,82 

CTA02 -47190,09 -200624,68 

CTA03 -47518.5 -199576.34 

CTA04 -47914.17 -198339.51 

CTA05 -52954.49 -187875.23 

CTA06 -54585.33 -186257.68 

Periodicidade e Frequência de Amostragem 

Prospeção de cadáveres 

A prospeção de cadáveres deve ser realizada nos três primeiros anos de exploração. Fora das áreas de 

maior sensibilidade para a avifauna, deve ser aplicado o protocolo standard, devendo ser realizadas 16 

campanhas de prospeção de cadáveres, realizadas, no máximo, de 7 dias em 7 dias, o que resulta na 

realização de 4 visitas consecutivas (a cada sete dias) no inverno (época de invernada – dezembro, 

janeiro e fevereiro), na primavera (época de reprodução – março, abril e maio), no verão (época de 

dispersão pós-reprodutora – junho, julho e agosto) e no outono (época de migração outonal - setembro, 

outubro e novembro). 

Nos troços em que a linha atravessa áreas sensíveis, deve ser aplicado o protocolo intensivo, que consiste 

na realização das 16 visitas, tal como definido no protocolo standard, complementadas pela realização 

de campanhas de prospeção de cadáveres adicionais, com uma periodicidade mensal durante a 

primavera (época de reprodução – março, abril e maio), o verão (época de dispersão pós-reprodutora – 

junho, julho e agosto) e o outono (época de migração outonal - setembro, outubro e novembro). 

Testes de detetabilidade 

As taxas de detetabilidade devem ser determinadas para cada operador, devendo os testes ser 

realizados no primeiro ano de exploração. Nos casos em que, num mesmo habitat, a densidade da 

vegetação varie consideravelmente ao longo do ano (e.g. prados, pastagens ou zonas agrícolas), os testes 

deverão ser repetidos numa ou mais épocas do ano, que sejam representativas dessa variação. 

Sempre que ocorram alterações na equipa responsável pela prospeção de cadáveres, deverão ser 

efetuados testes de detetabilidade aos novos membros. 

Testes de remoção/decomposição de cadáveres 

As taxas de remoção de aves de pequena e média dimensão devem ser determinadas nas quatro épocas 

fenológicas, devendo os testes ser realizados no primeiro ano da fase de exploração, e os resultados 

obtidos nesse ano ser utilizados na estimativa da mortalidade dos anos seguintes. Caso se verifique 

mortalidade de aves de grande porte com estatutos de ameaça (EN, CR, VU), deverão ser realizados 

testes de remoção das aves de grande porte nas épocas fenológicas em que se justifique. Na 

eventualidade de se registar mortalidade de aves de grande porte sem estatuto de ameaça, podem ser 

considerados os resultados dos testes de remoção de aves de médio porte, para efeitos de correção de 

mortalidade. 
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Efeito de exclusão das espécies alvo 

As amostragens para a determinação das taxas de atravessamento devem ser realizadas no ano anterior 

à construção e nos 3 primeiros anos da fase de exploração. Considerando que as espécies alvo (Águia 

de-Bonelli [Aquila fasciata], Alcaravão [Burhinus oedicnemus] e Sisão [Terax tetrax]) são espécies 

residentes, as amostragens para a avaliação do efeito de exclusão destas espécies devem ser realizadas 

nas 4 épocas fenológicas, nomeadamente: época de reprodução (março, abril e maio), dispersão pós-

reprodutora (junho, julho e agosto) e migração outonal (setembro, outubro e novembro) e invernada 

(dezembro, janeiro e fevereiro). Para cada ciclo anual a garantir na fase de exploração, deverá ser 

adotado o esquema de amostragem da situação de referência. 

Taxas de atravessamento 

As amostragens para a determinação das taxas de atravessamento devem ser realizadas no ano anterior 

à construção (situação de referência) e nos 3 primeiros anos da fase de exploração, em quatro períodos 

distintos, correspondentes às épocas mais relevantes do ciclo anual da avifauna: invernada (dezembro, 

janeiro e fevereiro), época de reprodução (março, abril e maio), dispersão pós-reprodutora (junho, julho 

e agosto) e migração outonal (setembro, outubro e novembro); e coincidir, idealmente, com os períodos 

em que os trabalhos de prospeção de cadáveres estão a decorrer. Em cada época, cada ponto de 

observação deverá ser visitado 3 vezes, mais concretamente, uma vez em cada um dos principais 

períodos do dia: manhã (entre o nascer-do-sol e as 11h), meio-do-dia (11h-15h) e tarde (15h até ao pôr-

do-sol). Para cada ciclo anual a garantir na fase de exploração, deverá ser adotado o esquema de 

amostragem da situação de referência. 

Técnicas e Métodos de Recolha e Análise de Dados 

Prospeção de cadáveres 

Nos troços selecionados para prospeção, as áreas não prospetáveis devem ser cartografadas com 

detalhe no terreno (bem como suas alterações ao longo da monitorização), i.e. parcelas de terreno 

dentro dos troços da LMAT nas quais a prospeção não é exequível devido às características do habitat 

e/ou acessibilidade (e.g. planos de água, zonas muito declivosas, matos densos, áreas privadas sem 

autorização de acesso por parte dos proprietários). 

A prospeção de cadáveres deverá ser realizada numa faixa de terreno sob a LMAT, com uma largura total 

de 40m de largura, centrada no meio dos apoios; i.e. estendendo-se 20 m a partir do eixo central da 

LMAT. Dentro desta faixa deverão ser realizados transetos lineares, a percorrer a pé por um ou mais 

observadores, que deverão avançar em paralelo a uma velocidade constante de c.a. de 2km, cobrindo 

uma banda de com a largura de 10m de largura, o que resulta na realização de 4 ou transcetos por troço. 

Para cada cadáver observado, dentro ou fora da faixa de prospeção, deve registar-se: a localização 

(ponto GPS); data, hora e nome do observador; a espécie, a idade e o sexo do indivíduo, determinando, 

se possível se se trata de um indivíduo em migração; tipo de item encontrado (e.g. ave inteira, uma asa, 

conjunto de ≥10 penas, só ossos); a causa da morte, por observação externa de indícios, devendo a causa 

da morte de espécies ameaçadas ser confirmada, sempre que possível, através da realização de uma 

necrópsia; a data aproximada da morte com base no estado de decomposição (e.g. cinco categorias: 1 a 

2 dias; 3 dias a uma semana; 1 semana a 1 mês; mais de 1 mês), o estado do cadáver (% de tecidos 

removidos, por necrófagos ou decomposição); a distância do cadáver em relação ao eixo central da linha; 

descrição do habitats e cobertura do solo no local; fotografias do cadáver ou indício de mortalidade (com 

escala).A mortalidade de morcegos, assim como a mortalidade de aves associada a fontes externas à 

LMAT em estudo devem também ser registadas e reportadas, devendo estes registos ser excluídos das 

estimativas de mortalidade de avifauna associada à LMAT Recomenda-se que todos os cadáveres/restos 

detetados sejam removidos do local de forma a evitar duplicação de registos em visitas posteriores. 

Todos os dados recolhidos devem ser registados em fichas de campo. 
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O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo, 

ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico. 

Testes de detetabilidade 

Anteriormente à realização dos testes de detetabilidade deverá proceder-se à cartografia dos habitats 

dos troços prospetados e à sua categorização em classes de visibilidade (e.g. baixa, intermédia e elevada) 

representativas dadas variações em altura e densidade da vegetação. 

Para evitar o sacrifício desnecessário de animais deverão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes 

a aves (e.g. pequeno, médio e grande porte) para a determinação das taxas de deteção dos operadores 

responsáveis pela monitorização da mortalidade. Alternativamente, os testes de detetabilidade poderão 

ser efetuados utilizando os cadáveres distribuídos ao longo da linha no âmbito dos testes de remoção. 

Nessa situação, a salvaguarda da amostra mínima necessária para cada tamanho de cadáver, por classe 

de visibilidade (ver em baixo), deverá ser efetuada através da repetição das experiências de 

detetabilidade nas várias épocas do ano, e não através do sacrifício adicional de animais numa mesma 

época. 

O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar o tamanho do modelo (3 níveis), 

a dificuldade de deteção (com base na densidade e altura da vegetação). 

Para cada combinação de nível de dificuldade e tamanho de modelo, deve ser feita uma experiência de 

deteção com um mínimo de 10 modelos, sendo cada uma destas experiências replicada um mínimo de 

3 vezes. 

Os modelos devem ser colocados de forma aleatória nos dois eixos espaciais, ou seja, tanto na largura 

da faixa de prospeção como no comprimento do troço de linha utilizado para a experiência, sendo 

sugerido que a extensão do troço de linha para a realização de cada experiência não seja inferior a 1 km 

por cada 10 modelos a colocar. 

Nos testes de detetabilidade deve participar o observador ou conjunto de observadores que realizam 

habitualmente as prospeções de cadáveres. Durante a experiência, o(s) observador(es) deve(m) 

prospetar os troços selecionados, seguindo a metodologia habitual de prospeção, e registar todos os 

modelos/cadáveres encontrados de cada tamanho e respetiva localização (para posterior associação à 

classe de visibilidade). Em alternativa, poderá ser atribuído um código a cada modelo/cadáver (sendo 

pré-conhecido o seu tamanho e localização), bastando ao observador registar esse mesmo código. 

No final de cada experiência, para cada um dos modelos/cadáveres, deverá ser compilada a seguinte 

informação: referência / código individual; data e número da experiência; local de colocação 

(coordenada GPS) e respetivo troço da linha; classe de visibilidade (e.g. baixa, intermédia e elevada); 

espécie (e.g. codorniz, perdiz, faisão) e/ou classe de tamanho do modelo (e.g. pequeno, médio, grande); 

deteção (ou não), por cada observador, pelo conjunto de observadores (consoante aplicável). 

Recomenda-se o registo fotográfico (com escala) de, pelo menos, um modelo/cadáver de cada classe de 

tamanho, em cada classe de visibilidade/habitat. 

A capacidade de deteção de cadáveres será determinada para cada, observador ou conjunto de 

observadores que realizam a prospeção de cadáveres, e tipo de habitat, sendo testadas situações de 

dificuldade de deteção que sejam representativas da variabilidade de condições (altura e densidade de 

vegetação) existentes na área de estudo. 

Testes de remoção/decomposição de cadáveres 

Os cadáveres a utilizar para a determinação das taxas de remoção deverão ser de diferentes classes de 

dimensão representativas das aves que potencialmente podem colidir com a linha elétrica, podendo ser 

usadas codornizes (pequeno porte), perdizes (porte médio) ou aves de maiores dimensões, como o 
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faisão, provenientes de explorações aviárias e eutanasiadas sem recurso a químicos. Os cadáveres 

deverão ser colocados frescos e por depenar usando para o efeito luvas, e devem ser previamente 

marcados - por exemplo através do corte da ponta da asa - de forma a não os confundir com uma ave 

efetivamente morta nas linhas elétricas. 

Em cada época fenológica, devem ser utilizados, no mínimo, 20 cadáveres por cada classe de tamanho 

(pequena, média, grande), ou 30 cadáveres, no caso de serem consideradas apenas duas classes de 

tamanho (pequeno e médio porte). Os locais de colocação de cada cadáver deverão ser selecionados de 

forma aleatória, mas representativa dos principais habitats presentes nos troços alvo de prospeção, 

distribuídos nos dois eixos da faixa de prospeção (largura e comprimento) e distanciados entre si, no 

mínimo, 100 m, de forma a garantir a não saturação da área com cadáveres. 

Os locais onde decorrem os ensaios devem ser visitados diariamente até ao 4º dia (inclusive) e depois 

ao 7º, 14º e 21º dias após a colocação, para verificação da sua permanência ou não no terreno ou de 

eventuais vestígios de predação, considerando-se que ocorreu uma remoção completa do cadáver 

quando não existir qualquer vestígio do mesmo, ou o número de penas deixado no local for inferior a 

10. 

Durante a realização dos testes de remoção, deve ser registada a localização de cada cadáver colocado, 

(coordenada), a época do ano, a caracterização do habitat envolvente, a espécie, o tamanho, a data de 

colocação, a data de remoção, o estado do cadáver aquando cada uma das verificações (I – intacto; P – 

predado; MP – muito predado, i.e. restos de carcaça e/ou conjunto de penas ≥ 10 penas; D – 

decomposto; MD – muito decomposto; R – removido, i.e. sem vestígios ou conjunto de penas <10); 

registo fotográfico de cada cadáver colocado no terreno, com escala, e respetivo habitat envolvente. 

Este protocolo permite a obtenção de curvas de remoção, necessárias para o cálculo de probabilidades 

médias de permanência de cadáveres. 

Na análise dos resultados, deve ser analisada a variável tamanho do cadáver (3 classes) e avaliado o 

efeito do fator época fenológica.  

A taxa de remoção de cadáveres deverá ser determinada para cada época do ano e para cada classe de 

tamanho de ave. 

Estimativa da mortalidade 

Para além da apresentação dos dados brutos das campanhas de prospeção, a mortalidade de aves 

associada à LMAT deve ser caracterizada, para cada época fenológica e para cada período anual, para a 

totalidade da comunidade de aves e para cada classe de tamanho, através da apresentação dos seguintes 

parâmetros: 

 Taxa de Mortalidade Observada (TMO) – número médio de cadáveres encontrados por Km; 

 Taxa de Mortalidade Estimada (TME) – número médio estimado de aves mortas por Km; 

 Estimativa Global de Mortalidade (EGM) – número estimado de aves mortas para a extensão 

total da LMAT. 

O cálculo dos três parâmetros de mortalidade deverá basear-se no número de quilómetros efetivamente 

prospetados dentro das secções da linha selecionadas para prospeção de cadáveres (i.e., excluindo as 

áreas identificadas como “não prospetáveis”). 

No cálculo da TMO devem ser exclusivamente utilizados os registos de mortalidade das prospeções 

“base”, por forma a garantir que os mesmos resultam de um esforço de amostragem igual (dentro e fora 

das áreas de maior sensibilidade) e, por sua vez, as TMO obtidas são comparáveis entre troços. 
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O cálculo da TME e EGM deve ter por base os valores de mortalidade observada no conjunto das 

prospeções “base” e “adicionais” (sempre que aplicável), devidamente ajustados pelos três fatores de 

correção do enviesamento: proporção de cadáveres que caem/morrem dentro da faixa de prospeção, 

taxa de persistência dos cadáveres entre prospeções e probabilidade de deteção pelos observadores. 

A aplicação destes fatores de correção deve sempre ter em consideração o porte das espécies 

encontradas mortas. 

A TME e a EGM devem ser determinadas recorrendo ao estimador GenEst, desenvolvido por Dalthorp 

et al. (2018), disponível em https://code.usgs.gov/ecosystems/GenEst. 

Determinação do efeito de exclusão 

A metodologia para a realização dos censos das espécies alvo (Águia-de-Bonelli, Tartaranhão-caçador, 

Alcaravão e Sisão) devem ser adaptadas à espécie alvo, devendo, no entanto, ser aplicada uma 

abordagem BACI (Before-After-Control-Impact), em que área de implantação da LMAT e uma área fora 

da influência da infraestrutura (área “Controlo”) são monitorizadas durante um ano no período anterior 

à construção (vulgarmente designado “Ano Zero”) e 3 anos na fase de exploração. 

A amostragem direcionada às espécies Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) e Tartaranhão-caçador (Circus 

pygargus) devem ser realizadas através da realização de pontos de observação em locais estratégicos no 

terreno. As amostragens devem ser realizados durante as horas de maior calor e ter a duração de uma 

hora, devendo ser registada a hora de início e fim dos censos, o número de indivíduos de cada espécie 

observada, a distância ao observador (5 bandas de distância: <100m, 100-250m, 250-500m, 500m-

1000m) e a altura, direção e tipo de voo observado. As localizações dos indivíduos observados deverão 

ser anotadas sobre uma grelha de 500 × 500m com base na carta militar, de modo a permitir a integração 

destes dados num projeto SIG e, posteriormente, a sua análise espacial. 

As amostragens direcionadas às espécies Sisão (Terax tetrax) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus) deverão 

ser realizadas através da realização de pontos de observação/escuta. A área de 250m em redor de cada 

ponto de observação deve ser dividida em 8 quadrantes, para os quais deverá ser efetuada a 

caracterização do biótopo dominantes (e.g. Seara; Terreno lavrado; Pastagem; Olival; Montado (disperso 

ou denso); Matos; Florestal; Pousio; Outro). As amostragens devem ter a duração de 5 minutos e ser 

realizadas nas 3 primeiras e últimas horas do dia, devendo ser registados todas as observações (visuais 

e auditivos) independentes detetados dentro de uma área com 250m de raio. Todos os contactos devem 

ser cartografados em termos de posição relativa face ao ponto de amostragem e biótopo de ocorrência. 

Com os dados recolhidos, deverá ser determinada a abundância das espécies alvo assim como a 

intensidade do uso do espaço por estas. 

Determinação de Taxas de atravessamento 

Para determinação da frequência de voo das aves através da linha elétrica deverá ser realizada uma 

contagem visual a partir de pontos fixos ao longo da linha, durante períodos de 1 hora. Durante estes 

censos, deverão ser registados os movimentos de atravessamento da linha de todas as aves no vão mais 

próximo do ponto (i.e., até uma distância aproximada de 400 m) e apenas movimentos de aves de 

médio/grande porte no vão seguinte (i.e., até uma distância aproximada de 800 m). Para cada 

movimento de atravessamento, de um indivíduo ou bando da mesma espécie, deverá ser compilada a 

informação: data, hora e nome do observador; referência do ponto de observação; referência do vão 

atravessado; número de indivíduos; espécie, idade e sexo dos indivíduos observados; altura de voo 

aquando do cruzamento da linha (Classe I: entre o solo e 5m abaixo dos cabos condutores; Classe II - 

entre os cabos condutores e/ou de guarda, incluindo margem de 5m acima e abaixo dos mesmos, 

respetivamente; Classe III – entre 5m acima dos cabos de guarda e uma altura superior a 25m; Classe IV 

- superior a 25m acima dos cabos de guarda); comportamento perante a linha elétrica (sem alteração 
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aparente de comportamento (i.e., altura e/ou direção do voo); ajuste da altura e/ou direção de voo; 

desistência de atravessamento; colisão; pousado nos cabos ou apoios da linha - especificar qual). 

Os censos de aves devem ser efetuados sob condições meteorológicas favoráveis, i. e, na ausência de 

chuva e vento forte.  

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio, GPS, 

mapas e fichas de campo. 

A partir dos dados recolhidos, deverão ser calculados, em separado para os troços sinalizados e troços 

controlo, as taxas de atravessamento (número médio de aves que atravessam a linha / Km / hora), tendo 

em atenção a extensão de linha eficazmente amostrada para aves de pequeno e de médio-grande porte 

(a partir dos diferentes pontos de observação). No cálculo deste parâmetro devem ser incluídos todos 

os movimentos de aves registados durante os pontos de observação, com exceção dos movimentos a 

uma altura de voo superior a 25 m acima dos cabos de guarda (i.e., excluir apenas a classe IV). 

Estimativa da eficácia dos dispositivos anticolisão 

Com os dados recolhidos durante as campanhas de prospeção de cadáveres, a realização dos testes de 

detetabilidade e dos testes de remoção, deverá ser calculado, em separado para os troços sinalizados e 

troços controlo, a Taxa de Mortalidade Estimada (TME = nº médio estimado de aves mortas/ km. 

Por forma a garantir a comparabilidade das TME obtidas para os troços sinalizados e controlo, o cálculo 

das mesmas deve apenas incluir os dados recolhidos nas visitas “base”, uma vez que ambos os 

protocolos 

(Standard e Intensivo) contêm este tipo de visitas, e, portanto, asseguram a mesma frequência de 

amostragem e cobertura dos períodos do ano. 

A eficácia dos dispositivos anticolisão (redução da mortalidade, %) é avaliada a partir do cálculo da 

redução, em percentagem, do Risco relativo de colisão de aves (TME / Taxa de atravessamento) nos 

troços sinalizados por comparação com os troços controlo, através da seguinte fórmula: 

 

A estimativa da eficácia dos dispositivos anticolisão deverá ser determinada, por defeito, para a 

comunidade de aves no seu todo e considerando a totalidade das campanhas de amostragem realizadas. 

Contudo, e mediante o volume de dados obtido, simultaneamente de mortalidade e de 

atravessamentos, esta poderá também ser aferida para um período temporal específico, para um 

determinado grupo taxonómico e/ou espécie-alvo. 

Para além da avaliação da eficácia dos dispositivos anticolisão, deverá ser realizada uma caracterização 

do comportamento de voo das aves nos troços sinalizados comparativamente com os troços não 

sinalizados, devendo ser avaliada a frequência de atravessamentos: (1) sem alteração do 

comportamento de voo, (2) com alteração da direção e/ou altura de voo (e em que sentido), ou (3) em 

que houve uma desistência por completo do atravessamento. 

Adicionalmente, aquando da apresentação dos resultados obtidos, recomenda-se que a mesma seja 

efetuada com o maior detalhe possível, nomeadamente nos seguintes aspetos: 

 Descrição das características das linhas elétricas estudadas (e.g. nº de planos de colisão, 

dimensões e configuração dos apoios, habitats atravessados), dos dispositivos testados (e.g. 

tipologia, cor, dimensões) e da intensidade de sinalização adotada (e.g. quais cabos que foram 

sinalizados, espaçamento entre os dispositivos em cada cabo e em perfil); 
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 Descrição do esforço de amostragem e das metodologias de campo adotadas na monitorização 

da mortalidade e respetivos fatores de correção (sempre que aplicável); 

 Apresentação dos valores de eficácia obtidos (e respetivos valores de incerteza), de forma 

discriminada por cada combinação de variável testada. 

Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a adotar face aos resultados obtidos 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias de forma a minimizar os impactes observados. Estas medidas podem passar pela 

intensificação dos elementos de sinalização para a avifauna nos troços definidos ou a sinalização de 

novos troços da LMAT. 

Estrutura e Conteúdo dos Relatórios de Monitorização, respetivas Entregas e Critérios para decisão sobre 

a sua revisão 

No final de cada ano de monitorização deverá ser elaborado um relatório técnico de monitorização, a 

desenvolver de acordo com o Anexo V da Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, que deverá ser 

entregue no período máximo de 90 dias pós a realização da última amostragem do ano correspondente. 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização deverão analisados estatisticamente e 

comparados, sempre que possível, com os resultados de outros estudos idênticos que tenham sido 

realizados na área de estudo ou região envolvente. 

A análise e interpretação dos dados recolhidos deverá incluir o controlo das características do projeto e 

o efeito de situações exógenas, como alterações meteorológicas pontuais, a heterogeneidade do 

habitat, a intensidade de atividades humanas, a ocorrência de incêndios ou a própria estrutura e 

evolução da paisagem. 

Os dados serão interpretados ao nível local, regional e nacional. Caso se verifique a ocorrência de 

mortalidade significativa de aves na área de estudo, cabe à equipa responsável pela monitorização 

determinar a ocorrência de situações problemáticas, com base em critérios que incluam o número de 

cadáveres detetado, a estimativa de mortalidade potencial e as espécies afetadas. 

Os resultados obtidos relativos a eventuais impactes sobre este grupo (mortalidade, efeito de exclusão) 

serão confrontados com dados relativos ao projeto. Em função dos resultados, poderão ser propostas 

novas medidas de minimização ou compensação, que permitam atenuar os impactes identificados 

durante as monitorizações. 

Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante a monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, assim como a duração do programa de 

monitorização, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 
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Figura 5 – Locais para monitorização da avifauna na área da central e na LMAT 

 

2. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

O Programa de Monitorização Ambiental do Projeto – Ambiente Sonoro é apresentado no capítulo 11 

do EIA (Volume 1-3). 

Face à incerteza associada ao cálculo (simulações efetuadas para a fase de exploração do projeto), o 

“Quadro 11.5 – Plano de monitorização ambiental do Projeto” do EIA, que contém as diretrizes para a 

execução da monitorização, deverá ser alterado, conforme abaixo indicado: 

 

 
Parâmetros a monitorizar 

Locais de 
monitorização 

Frequência de 
monitorização 

Métodos de 
análise 

Ruído 

Nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, 
LAeq, e Nível de avaliação, LAr, 
do ruído ambiente 
determinado durante a 
ocorrência do ruído particular 
da atividade em avaliação, 
para os períodos de referência 
diurno, entardecer e noturno, 
definidos no Regulamento 
Geral do Ruído (RGR), 
aprovado pelo Decreto-Lei 
9/2007, de 17 de janeiro. 

Deverão ser 
realizadas 
medições junto dos 
recetores sensíveis 
mais próximos. Os 
locais de 
amostragem 
deverão localizar-
se junto às 
habitações mais 
expostas, incluindo 
os locais R1 a R6 já 
avaliados aquando 

Deverá ser realizada uma 
campanha de monitorização 
após o início do 
funcionamento da Central 
Fotovoltaica e da LMAT em 
período com elevada 
humidade relativa do ar. 
Analisando os resultados 
obtidos na referida 
campanha, pela comparação 
com os níveis sonoros 
previstos no EIA e com os 
valores limite do RGR, 

(Medição dos 
níveis de 
pressão sonora. 
Determinação 
do nível médio 
de longa 
duração.) 

 NP ISO 1996-1 
(2019); NP ISO 
1996-2 (2019)  

(Medição dos 
níveis de 
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Parâmetros a monitorizar 

Locais de 
monitorização 

Frequência de 
monitorização 

Métodos de 
análise 

Nível LAeq do ruído residual, se 
necessário, caso tenha havido 
alterações significativas das 
fontes sonoras componentes 
do ruído residual. Caso 
contrário, adotar os valores 
determinados no EIA. 

da caracterização 
da situação de 
referência. 

deverão ser definidas 
medidas de minimização, se 
necessário, e definida a 
campanha seguinte com 
vista à avaliação da eficácia 
das medidas implementadas. 

pressão sonora. 
Critério de 
incomodidade.) 

NP ISO 1996-1 
(2019); NP ISO 
1996-2 (2019); 
Anexo I do 
Decreto-Lei nº 
9/2007. 

 

3. Programa de Monitorização da Temperatura 

Deve ser implementado o programa de monitorização da temperatura, antes e depois da instalação da 

central fotovoltaica, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

Devem ser considerados vários pontos, incluindo, pontos próximos dos painéis, pontos junto aos 

recetores sensíveis e pontos a 200 m dos painéis, assim como um ponto distante (a mais de 2 km), com 

condições semelhantes, para poder inferir diferenças de temperatura. 

 

4. Programa de Monitorização dos Campos Eletromagnéticos.  

Deve ser implementado o programa de monitorização dos campos eletromagnéticos da linha elétrica, 

nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 
 

 

 

Sara Cabral    Nuno Sequeira 
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ANEXO II: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 
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geral@apambiente.pt  PARA:  
    
c/c 
sara.cabral@apambiente.pt 

 APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
Departamento de Avaliação Ambiental 

 

nuno.sequeira@apambiente.pt 

 

  
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585  

 

  2610-124 Amadora  

 

Sua referência Data de Referência Nossa Referência Data de Registo  

Entrada n.º 8899 29/03/2021 5654/2021  
2021/150.10.600/2 

23/04/2021  

 

Assunto: Parecer Específico - Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3388 – 

Projeto: Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Associada 

 

 
Exm.ºs Sr.s, 
 
Na sequência do pedido de emissão de parecer específico, sobre o procedimento de 
avaliação de impacte ambiental do projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de 
Muito Alta Tensão (LMAT) Associada, solicitado por V.Ex.ªs, para integrar o parecer final a 
emitir pela Comissão de Avaliação, vimos por despacho emitido pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal em 23/04/2021, apresentar a análise elaborada pelos Serviços do Município 
de Santiago do Cacém: 
 
a. A empresa Cercal Power S.A. é promotora do Projeto para instalação de uma Central Solar 
Fotovoltaica na Freguesia do Cercal do Alentejo e de uma Linha de Muita Alta Tensão que 
liga a primeira à Subestação de Sines na União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e São Bartolomeu da Serra, e nesse sentido, encarregou a empresa Matos, Fonseca e 
Associados de elaborar o Estudo de Impacte Ambiental que analisamos neste parecer; 
 
b. A área em estudo para a CSF é de 816 ha, sendo propostos 137,05 ha de superfície 
fotovoltaica (553800 módulos solares fotovoltaicos), numa área vedada total de 546,7 ha, 
em solos categorizados como Espaços Agrícolas ou Florestais conforme o Plano Diretor 
Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC); 
 
c. São ainda propostos 1792 Inversores de String, 73 Postos de Transformação, 5 Postos de 
Seccionamento, Subestação para elevação da tensão de 30 kV para 400kV, edifício de 
comando e armazém, entre outras infraestruturas; 

http://www.cm-santiagocacem.pt/
mailto:geral@cm-santiagocacem.pt
mailto:geral@apambiente.pt
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d. A Central Fotovoltaica com 223,6 MVA de potência nominal e 282,4 MWp de potência de 
pico, visa uma capacidade para a produção média anual de 596 206 MWh/ano; 
 
e. Prevê-se durante a fase de construção, no pico dos trabalhos, 2000 trabalhadores afetos 
ao projeto, e, durante a fase de exploração, a criação de apenas 4 postos de trabalho 
efetivos; 
 
f. É proposto o estabelecimento de uma nova LMAT, a 400 kV, para interligação à 
Subestação de Sines, numa extensão de 25,6 km. 
 
O Município de Santiago do Cacém (MSC) acompanha as preocupações ambientais, que 
conduziram ao compromisso nacional para redução das emissões de carbono, adotadas no 
Acordo de Paris em 2016, estabelecidas no "Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050" e 
no "Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030” através da aposta em energias 
renováveis.  
 
Sem embargo do mérito da produção de energia limpa e do desígnio nacional para as metas 
de descarbonização, foram analisados os vários Documentos e Peças Desenhadas que 
constituem o Estudo de Impacte Ambiental, tendo resultado nas considerações que a seguir 
tecemos. 
 
1. A dimensão apresentada pela agregação das centrais, antes dispersas, numa mesma área 
poderá apresentar aspetos negativos do ponto de vista do ordenamento territorial não só no 
que respeita ao impacto paisagístico significativo, mas também ao impacto na ecologia e no 
ecossistema como um todo naquela área do território. Um projeto desta magnitude poderá 
trazer consequências negativas ao nível dos solos e do coberto vegetal, da biodiversidade, 
bem como na vertente socioeconómica local. A opção do Promotor pela agregação das 
várias instalações deveria ter sido objeto de análise prévia atendendo a outros critérios, que 
não os enunciados, nomeadamente por ponderação de diferentes interesses e levada em 
consideração a estratégia municipal e [sub] regional consignada nos Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor. 
 
2. Os estudos apresentados no que diz respeito à integração paisagística da CSF, concluem 
que o relevo e a flora existente no local permitem amenizar algum impacto visual, sendo 
ainda propostas medidas de mitigação como a implementação de sebes arbustivas em áreas 
de maior exposição visual, a plantação de sobreiros ao longo de cumeadas e de bosquetes 
mistos. O MSC considera que, não obstante as medidas de integração paisagística 

indicadas no estudo serem de forma geral positivas, a referida orografia constitui também 

um cenário expositivo que, pela negativa, confere uma maior relevância visual à instalação 

do projeto.   
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3. A proximidade do projeto ao Aglomerado Urbano do Cercal do Alentejo, aglomerado de 
Nível II, conforme previsto no artigo 4.º do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém 
(PDMSC), levanta preocupações. É referido que a CSF se localiza “a cerca de 1 km do 
Aglomerado do Cercal do Alentejo”, no entanto, várias áreas da central localizam-se a menos 
de 1 km do limite do Perímetro Urbano, havendo mesmo uma área em que é limítrofe. O 

MSC considera que deve ser adotado um maior afastamento de áreas do projeto da CSF ao 

perímetro urbano do Cercal do Alentejo, de forma de minorar o impacte junto das 

populações.  
 
4. O projeto da CSF visa a sua instalação na proximidade ao conjunto de empreendimentos 
turísticos já estabelecidos, situação que deprecia a respetiva procura e consequente 

atividade económica. O Turismo, nas suas variadas tipologias, é um relevante setor 

estratégico e de afirmação do MSC, pelo que  a implantação da CSF nas imediações dos 

empreendimentos turísticos em atividade ou outros potenciais, poderá ser um fator  

crucial para o desincentivo na aposta em projetos turísticos nesta área e 

consequentemente em perdas económicas que estes ramos de atividade e empresas 

geram (sobretudo pela criação de postos de trabalho diretos e indiretos) e que são 

determinantes para os territórios mais periféricos.  

 
5. O projeto prevê o abate de um número considerável de exemplares de sobreiros e sua 
compensação através da plantação de igual número de exemplares. O MSC considera que 

esta compensação é meramente quantitativa, porquanto o abate de árvores adultas, cujo 

período de crescimento são cerca de 20 a 30 anos, não é de todo compensável pela nova 

plantação que só eventualmente atingirá o mesmo estágio após o período de vida da CSF.  

Assim, em termos qualitativos a opção é bastante negativa e uma preocupação para o 

Município.  Neste sentido, deve ser um objetivo primordial a salvaguarda de exemplares 

em toda a área do projeto conforme legislação de proteção do montado de sobro e azinho. 

 
6. Não se consegue vislumbrar, através da informação disponibilizada, que tenham ficado 

salvaguardadas todas as acessibilidades existentes inclusive as identificadas como Rede 

Viária Florestal no Plano de Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PIMDFCI). No âmbito do PIMDFCI e da legislação especifica aplicável, verifica-se que o 

projeto de instalação da CSF em prédios com áreas classificadas na cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida como alta e muito alta, está sujeito a deliberação 

da câmara municipal para reconhecimento de interesse municipal, após o cumprimento 
cumulativo das condições indicadas no artigo 16.º n.º 11 do  Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndio (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 
atual redação).   
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7. No que concerne à ocupação e uso do solo, este tipo de instalações deveria revestir uma 

forma de uso compatível com a vocação preferencial do solo (agrícola e florestal), 

contudo, pela sua dimensão, a CSF assume uma forma de uso dominante numa área de 

546,7 ha, que inviabiliza a referida compatibilidade com outro tipo de ocupação. 
 
8. Importa ainda enumerar que em termos de linhas de orientação estratégica delineadas 

no artigo 2.º do PDMSC, o setor das energias renováveis enquadra-se na “Linha estratégica 

II - Qualificação e Inovação da Base Económica: ii. Objetivo 2 – Apostar e desenvolver 
atividades emergentes”. Contudo, este tipo de projetos deverá ser desenhado de forma a 

não colidir com a “Linha estratégica I - Valorização e Conservação do Património Natural: i. 

Objetivo 1 – Gerir de modo integrado os sistemas naturais; ii. Objetivo 2 – Prevenir 

situações de riscos naturais e tecnológicos; iii. Objetivo 3 – Gerir a atividade agrícola, 

pecuária e florestal de forma sustentável.” 
 
9. No que concerne à LMAT, e uma vez que a grande fatia de extensão corresponde a um 
novo corredor, há um efeito cumulativo no território que não mereceu uma abordagem 

proporcional. Em termos de pormenor regista-se por exemplo que a diretriz da nova linha 

se sobrepõe a edificado existente. 
 
Na senda de acompanhar as intenções tendentes ao aproveitamento de energia proveniente 
de fontes renováveis, como forma de contribuir para o objetivo nacional e transeuropeu de 
redução da dependência energética e de emissões de gases de estufa, subsiste por parte do 
Município de Santiago do Cacém a preocupação de salvaguardar o Território e compatibilizar 
o projeto apresentado com a Estratégia Territorial vertida no Plano Diretor Municipal de 
Santiago do Cacém. 
 
Considera-se também que o conteúdo apresentado nos documentos que compõem o Estudo 
de Impacte Ambiental, apesar das pormenorizações verificadas, direciona-se 
tendencialmente, para a obtenção de conclusões suavizadas, por vezes desfocadas da 
realidade territorial, em parte pela metodologia interpretativa adotada em termos dos 
domínios e profundidade da análise. 
 
Em suma, podemos referir que o foco principal das reservas apresentadas está relacionado 
com a dimensão espacial do projeto. Acresce ainda que poderemos estar em presença de 
uma inversão de uso dominante no que respeita à qualificação do solo, conforme 
regulamentação em vigor. 
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Face ao exposto e nos termos enunciados, considera-se que o projeto deve: 
 

 ser objeto de reavaliação e redimensionamento, afastando a implantação da CSF do 

aglomerado urbano de Cercal do Alentejo e da envolvência visual dos 

empreendimentos turísticos existentes;  

 

 salvaguardar o montado de sobro e azinho, tal como previsto na legislação 

aplicável;   

 

 salvaguardar a acessibilidade dos caminhos existentes e o reforço das cortinas 

arbóreas, apresentadas como mitigação ao impacto paisagístico, e/ou 

reajustamento do Layout à exposição visual impactuada pela convexidade do 

relevo;  

 

 no seu traçado, a nova LMAT não deve sobrepor-se ao edificado existente no 

território. 
 
  

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 

A Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, 
(no uso da competência subdelegada, pelo despacho exarado no documento interno com o registo n.º 20737 de 2017-11-20) 

 
 
 

 
 

ANA LUÍSA SOBRAL
GODINHO DOS
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Assunto:       Parecer Específico - Avaliação de Impacte Ambiental-Projeto “Central 
Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada"  

 

Exmos/as. Srs/as., 

 

No âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto “Central Fotovoltaica do Cercal 

e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada" vem a Câmara Municipal de Sines 

remeter a V. Exas. o seu parecer específico: 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer refere-se à apreciação técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada, de ligação do 

Projeto à subestação de Sines existente, sendo o promotor do projeto a empresa Cercal 

Power, S.A. A versão analisada do estudo, da autoria da Matos, Fonseca & Associados, 

Estudos e Projetos, Lda., corresponde à que está disponível para a fase de Consulta 

Pública, datada de março de 2021. 

O projeto enquadra-se no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro, na alínea a) do n.º 3 do Anexo II (Instalações 

industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não 

incluídos no anexo I)) no que respeita à Central Fotovoltaica do Cercal, adiante 

designada Central Fotovoltaica, e no n.º 19 do Anexo I (Construção de linhas aéreas de 

transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo 
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comprimento seja superior a 15 km), no que respeita à Linha de Muito Alta Tensão, 

adiante designada LMTA. A subestação é, no âmbito do EIA, considerada uma 

infraestrutura integrante do projeto da Central Fotovoltaica, não sendo por isso 

considerada um projeto associado. 

O projeto da Central Fotovoltaica encontra-se em fase de desenvolvimento de Projeto 

de Execução, enquanto o projeto da LMAT, se encontra em fase de Anteprojeto. 

De acordo com a proposta apresentada a apreciação técnica, doravante denominada 

Parecer, abordará os seguintes tópicos fundamentais: 

• Avaliação da qualidade global do estudo, com focalização no projeto da LMAT 

e na zona que incide no território municipal de Sines; 

• Identificação de aspetos críticos a corrigir/rever/aprofundar/introduzir na 

análise dos impactes ambientais, nas diversas componentes, para 

salvaguardar os interesses da CM Sines; 

• Identificação de medidas mitigadoras a corrigir/rever/aprofundar/introduzir. 

Assim, no presente Parecer houve a preocupação de verificar a adequabilidade do estudo 

ao carácter preventivo da política de ambiente que se pretende com o procedimento de 

AIA, assim como a verificação do cumprimento das orientações existentes, em particular 

da CM Sines, e legislação em vigor. 

 

2. ELEMENTOS ANALISADOS E BASE DA APRECIAÇÃO 

Os elementos analisados no âmbito do presente Parecer correspondem aos documentos 

disponibilizados na plataforma “participa.pt” para a fase de Consulta Pública, a saber: 

• Volume 1 – Relatório Técnico 

• Volume 2 – Peças Desenhadas 

• Volume 3 – Anexos  

• Volume 4 – Resumo Não Técnico 

• Volume 5 – Elementos Adicionais 

 

Importa, desde já, salientar que dos elementos que compõem o projeto, apenas um 

pequeno troço da nova LMAT interfere com o território municipal de Sines, numa 

extensão de 4,2 km, abrangendo um total de 14 apoios (apoios 36 a 38 e 41 a 51), 

focalizando-se a apreciação do EIA, em particular, neste troço. Para a elaboração do 
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Parecer em apreço, teve-se em consideração o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, o qual estabelece o regime jurídico da avaliação de 

impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente, bem como o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte 

Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. 2008”, da 

autoria da REN, Rede Elétrica Nacional, S.A., Agência Portuguesa do Ambiente e 

Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, adiante denominado Guia da REN, 

disponibilizado no site da Agência Portuguesa do Ambiente1. 

 

3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE GLOBAL DO ESTUDO 

Neste capítulo, estruturado de acordo com a organização dos documentos analisados, 

avaliar-se-á a qualidade global do EIA referente ao projeto da Central Fotovoltaica do 

Cercal e Linha de Muito Alta Tensão associada. 

O EIA foi realizado entre novembro de 2019 e agosto de 2020, correspondendo a sua 

atual versão a uma reedição do EIA, em resposta ao pedido de elementos adicionais 

efetuado pela APA. 

Localizado maioritariamente no concelho de Santiago do Cacém e atravessando o 

concelho de Sines para ligação da linha de evacuação da energia produzida à subestação 

da REN de Sines, o projeto tem por objetivo a produção de energia elétrica a partir de 

uma fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a diversificação das fontes 

energéticas do País, e logo, para a segurança do abastecimento e autonomia energética, 

e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz 

respeito às alterações climáticas e produção de energia. 

Em resultado de negociações de terrenos, o projeto resulta da concentração de 5 

centrais fotovoltaicas do mesmo promotor, todas localizadas na mesma região e todas 

com licença de produção atribuída pela DGEG, o que permite reduzir a afetação do 

território e otimizar as instalações elétricas com os correspondentes benefícios em 

termos de investimento e de custos inerentes à exploração e operação. 

 

  

1 Consultado em https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=673, abril 2021 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=673
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Em termos gerais, o projeto é composto por: 

• Central fotovoltaica, a qual para além do sistema de produção fotovoltaica, 

possui uma subestação, edifício de comando e armazém, instalação elétrica 

de média tensão (30 kV), caminhos e vedação; 

• LMAT 400 kV, com uma extensão aproximada de 25,6 km e um total de 69 

apoios, 5 dos quais são aproveitados de uma LMAT da REN já existente e, por 

isso, não considerados na avaliação. Incluem-se ainda no projeto da LMAT os 

caminhos de acesso aos apoios. 

Prevê-se que ambas as componentes sejam construídas em 12 meses. A entidade 

licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

 

3.1 Relatório Técnico 

No global reconhece-se que o EIA responde aos requisitos legais em vigor, motivo pelo 

qual terá sido dada conformidade ao estudo. 

 

3.1.1 Volume 1.1 

A metodologia, estrutura e âmbito do EIA encontram-se bem estabelecidos, 

enquadrando-se nas orientações do Guia da REN. Contudo, quanto à consulta a 

entidades (capítulo 2.2 e Volume 3 – Anexo 4), questiona-se porque não foi efetuada 

consulta ao ICNF, I.P, à DRAP e à DGPC, entidades que, dadas as características da área 

afetada e a tipologia de atividades de construção envolvidas, julgamos deveriam ter 

sido auscultadas. Em particular o ICNF, I.P., uma vez que existem dúvidas, consideradas 

lacunas de informação (capítulo 12), quanto a limites de áreas críticas e muito críticas 

para as aves rapinas. 

Também se considera que o capítulo dedicado ao enquadramento, objetivos e 

justificação do projeto (capítulo 3) é claro, apresentando o enquadramento do projeto 

nas políticas energéticas e de combate às alterações climáticas nacionais, fazendo 

referência ao potencial do recurso sol e à situação atual da energia fotovoltaica em 

Portugal, bem como referindo as vantagens do projeto quer em termos de contributos 

para o cumprimento das metas nacionais, quer em termos das vantagens ambientais 

do próprio projeto. 
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Contudo, julga-se faltar o enquadramento nos “Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade”, anuais, da autoria da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, S.G.P.S, S.A, os quais estabelecem os objetivos estratégicos a 

alcançar e os vetores de investimento associados, que suportam a motivação de 

projetos.  

O capítulo dedicado à descrição do projeto (capítulo 4) responde aos requisitos da 

legislação em vigor e às orientações da APA, possuindo todos os itens recomendados e 

evidenciando desde logo a não afetação de áreas sensíveis. A introdução do subcapítulo 

dedicado a aspetos relevantes específicos da área dos projetos (subcapítulo 4.2), 

permite destacar as principais condicionantes à implantação dos projetos, realçando-se, 

em particular, a existência de extensas áreas de montado no corredor da LMAT, o que 

possibilitou o trabalho conjunto com os projetistas e a seleção das melhores opções de 

localização dos projetos. 

Contudo, julga-se que a justificação da ausência de alternativas de projeto (capítulo 

4.15) deveria ser mais clara quanto ao estudo de corredores alternativos da LMAT, uma 

vez que, mesmo após a leitura dos antecedentes do projeto (subcapítulo 1.6.2), não é 

evidente se houve avaliação de corredores alternativos. Como tal, deverá ser estudada 

a alternativa de localização da LMAT, entre os apoios 47 e 50, a norte da atual linha de 

150kV (apresentada a verde). 

De facto, apesar de ser referido ter-se seguido as orientações do Guia da REN para a 

seleção de corredores (pág. 14), e de se perceber a opção de aproveitar corredores de 

linhas já existentes, considera-se que esta etapa metodológica não é evidente no 

documento. Não se percebe se houve efetivamente o estudo de corredores alternativos, 

por exemplo que se afastassem da área crítica identificada para as aves rapinas na zona 

dos apoios 41 a 47, como não é apresentada qualquer avaliação prévia dos potenciais 

efeitos cumulativos sobre a avifauna por se colocar mais uma linha no corredor existente, 

nem qualquer avaliação de seleção do corredor preferencial. Também não se 

compreende se foi estudada a ligação à subestação de Santiago do Cacém, como parece 

ser sugerido no capítulo 4.15 (pág. 109), em alternativa à subestação de Sines que vem 

mencionada no subcapítulo 1.6.2 como sendo o ponto de entrega da energia a ser 

produzida (pág. 16). Assim, considera-se que estes aspetos deverão ser esclarecidos. 

A análise da conformidade com os instrumentos de gestão territorial (capítulo 5), 

focalizando-se a análise na LMAT e no PDM de Sines, conclui, e bem, que o projeto da 
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LMAT tem enquadramento nas classes de espaço onde se insere (pág. 187). No que 

respeita às interferências com condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, 

são identificadas as afetações de áreas da REN associadas à implantação dos apoios, 

permitindo identificar a incidência no concelho de Sines. Contudo, não é possível realizar 

a identificação por concelho das áreas afetadas pelos caminhos de acesso propostos a 

construir e a reabilitar. Também nada é referido quanto às potenciais consequências 

negativas da afetação de áreas de REN para o projeto, aspeto que deverá ser clarificado. 

Por outro lado, apesar de se concordar que as condicionantes à edificação, estabelecidas 

na legislação em vigor e associadas à carta de perigosidade de incêndio do PIMDFCI de 

Santiago do Cacém e Sines, não são aplicáveis à LMAT, o mesmo não pode ser assumido 

relativamente às redes de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente quanto 

à afetação da rede viária florestal, ou da rede de pontos de água. Também se considera 

pertinente a identificação da perigosidade de incêndio na área do corredor da LMAT, de 

modo a servir de base à posterior avaliação dos efeitos decorrentes da vulnerabilidade 

do projeto perante riscos de acidentes graves ou de catástrofes. Neste contexto, 

considera-se que o projeto da LMAT deve ser analisado no âmbito do PIMDFCI, aspeto 

que deverá ser efetuado.  

 

3.1.2 Volume 1.2 

O capítulo dedicado à descrição do estado atual do ambiente (caracterização da situação 

de referência) (capítulo 6) aborda todos os descritores requeridos na legislação em vigor, 

encontrando-se bem documentado, nomeadamente com estudos específicos 

hidrológicos e hidráulicos, geológicos e geotécnicos da área da Central Fotovoltaica. De 

um modo geral, pode afirmar-se que não são identificadas lacunas de caracterização 

que possam afetar a posterior avaliação de impactes do projeto da LMAT. No entanto, 

em particular no troço que incide no concelho de Sines, é referida uma lacuna de 

informação relativamente à localização exata do ninho de Águia de Bonelli e respetivos 

buffers de proteção, na zona dos apoios que se localizam no território de Sines, o que 

constitui uma lacuna de informação relevante.  

A evolução do estado do ambiente sem o projeto (capítulo 7) evidencia existir grande 

procura na região para o desenvolvimento de projetos de produção de energia a partir 

de fontes renováveis, referindo que, na ausência do projeto, será expetável a instalação 
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das 5 Centrais Fotovoltaicas, já licenciadas pela DGEG nos locais indicados (pág. 276), 

as quais estão na base do projeto da presente Central Fotovoltaica. Nesta perspetiva, 

poder-se-á considerar que o projeto poderá trazer impactes positivos face a esta 

evolução expectável. É, igualmente, referida a existência na proximidade do projeto do 

Parque Eólico de Morgavel, antecipando, e bem, a possibilidade de haver impactes 

cumulativos.  

 

3.1.3 Volume 1.3 

A identificação e avaliação de impactes (capítulo 8) segue, no geral, as metodologias e 

critérios de classificação de impactes normalmente utilizados, indo ao encontro do 

disposto na legislação em vigor e das orientações que constam do Guia da REN. Pode 

concluir-se, no geral, que os impactes resultantes das ações do projeto da Central 

Fotovoltaica são de maior magnitude e significância do que os impactes resultantes das 

ações do projeto da LMAT, e que os efeitos gerados na fase de construção são mais 

gravosos, contudo minimizáveis, do que os da fase de exploração. 

Por sua vez, a previsão e avaliação de impactes cumulativos tem em consideração os 

projetos previstos para a área de implantação do projeto e sua envolvente, contudo não 

identifica, à cabeça, os projetos considerados o que inviabiliza uma avaliação global. 

Também se considera que a avaliação dos impactes cumulativos poderia evidenciar o 

grau de agravamento do impacte avaliado, traduzindo de forma mais clara a eventual 

alteração da sua magnitude e significância. Este aspeto seria particularmente 

importante na avaliação do impacte cumulativo do projeto da LMAT com o projeto do 

Parque Eólico de Morgavel, em especial no troço entre os apoios 43 e 49 e nos 

descritores fauna e paisagem. 

O capítulo análise de risco (capítulo 9), dedicado à análise do risco ambiental referente 

ao projeto (pág. 298), responde ao estipulado na legislação em vigor. 

As medidas de minimização e de compensação (capítulo 10) também seguem a 

metodologia que é usualmente utilizada no desenvolvimento de EIA, beneficiando do 

facto de já haver uma grande experiência em projetos de idêntica natureza, permitindo 

um grande conhecimento sobre as medidas que têm vindo a ser aplicadas e sobre a sua 

eficácia (pág. 319). 
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Apesar de estar justificada a não apresentação de medidas para a fase de Projeto de 

Execução da LMAT (p. 320), não se concorda com essa abordagem uma vez que o EIA 

assume que a localização dos apoios e dos acessos a construir não está fechada, pelo 

que haverá a possibilidade de virem a ser afetadas condicionantes atualmente 

respeitadas, como sejam exemplares de sobreiro e/ou azinheiras. Em reforço desta 

posição regista-se, também, o facto de haver a lacuna de informação quanto à 

localização de áreas críticas e muito críticas para as aves rapinas, aspeto que influencia 

diretamente o pequeno troço da LMAT que atravessa o concelho de Sines. Neste 

contexto, julga-se que estas situações deverão ser aferidas na fase de Projeto e 

Execução devendo ser introduzidas medidas e recomendações para essa fase de projeto 

de desenvolvimento da LMAT. 

O capítulo monitorização e gestão ambiental (capítulo 11), é dedicado à especificação 

dos planos de monitorização propostos, selecionados em função da avaliação de 

impactes produzida, encontrando-se bem estruturado e pormenorizando os conteúdos 

necessários para a sua implementação. 

Também o capítulo de identificação de lacunas de informação (capítulo 12) responde ao 

exigido na legislação, refletindo o que tem vindo a ser referido no presente Parecer 

relativamente à localização exata do ninho de Águia de Bonelli e respetivos buffers 

associados. Considera-se que esta lacuna tem importância particular para o município 

de Sines, dada a proximidade e localização de apoio previstos no território concelhio 

dentro do buffer, reforçando-se a ausência de evidência clara de auscultação do ICNF, 

I.P. sobre este assunto. 

Retira-se do capítulo conclusões (capítulo 13) que o traçado da LMAT teve em atenção 

as condicionantes e servidões identificadas, e com essa base de referência a 

aproximação, dentro do possível, às linhas elétricas existentes foi um fator 

preponderante, assim como o buffer de proteção referenciado para o ninho de Águia de 

Bonelli (pág. 380), bem como que no projeto da LMAT apenas ainda está em dúvida o 

traçado dos acessos aos apoios, devendo os mesmos em fase de Projeto de 

Execução/RECAPE ficar consolidados, após acordo com os proprietários dos terrenos a 

serem afetados (pág. 381), o que por si só poderá levar à alteração da localização dos 

apoios e à eventual alteração da avaliação de impactes efetuada. 

Considera-se que esta conclusão reforça a pertinência da referência efetuada quanto à 

necessidade de serem introduzidas medidas e recomendações para a fase de Projeto de 
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Execução da LMAT, tanto mais que as mesmas deverão assumir-se como medidas a 

constarem na Declaração de Impacte Ambiental, com a qual o projeto da LMAT se deverá 

compatibilizar em fase de RECAPE. 

 

3.2 Peças Desenhadas e Anexos 

As Peças desenhadas e os Anexos constituem elementos técnicos e de apoio que 

suportam a análise dos vários fatores ambientais, considerando-se que cumprem a sua 

função permitindo uma melhor compreensão das matérias tratadas. 

 

3.3 Resumo Não Técnico 

Em termos gerais, o Resumo Não Técnico (RNT) encontra-se estruturado de acordo com 

os “Critérios de Boa Prática para o RNT”, da autoria da APA, registando-se, contudo, a 

falta de um ponto a sintetizar a avaliação dos impactes e a análise de risco efetuadas, 

não se podendo assumir o ponto onde se evidenciam os principais efeitos (impactes) do 

projeto após a aplicação das medidas de minimização como seu substituto. 

Considera-se ainda que o documento também deverá ser revisto em função das 

propostas de melhoria do Relatório Técnico enunciadas no capítulo 3.1. 

 

4. CONCLUSÕES 

De um modo geral o EIA apresentado cumpre os principais requisitos estabelecidos para 

um projeto desta natureza, permitindo uma identificação e avaliação dos principais 

impactes ambientais.  

Subsistem, no entanto, algumas lacunas e aspetos que se consideram deverem ser 

melhorados/corrigidos, tal como identificados nos capítulos anteriores.  

São identificadas afetações de áreas da REN associadas à implantação dos apoios da 

LMAT com incidência no concelho de Sines. Contudo, não são identificadas as áreas 

afetadas pelos caminhos de acesso propostos a construir e a reabilitar. Também nada é 

referido quanto às potenciais consequências negativas da afetação de áreas de REN, 

aspeto que deverá ser clarificado. 

Por outro lado, considera-se que o projeto da LMAT deveria ser analisado no âmbito do 
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PIMDFCI, aspeto que deverá ser efetuado.  

Destaca-se como particularmente relevante o facto do projeto da LMAT, desenvolvido 

em fase de Anteprojeto, ser quase sempre assumido no EIA como um projeto finalizado, 

não se percebendo quais os corredores alternativos estudados, nem se verificando o 

estabelecimento de medidas e recomendações para a fase de Projeto de Execução. Esta 

posição assumida no EIA torna-se, ainda, mais questionável quando é reconhecida a 

lacuna de informação relativa à localização exata do ninho de Águia de Bonelli e 

respetivos buffers, na zona dos apoios que incidem no território municipal de Sines. 

Acresce que o EIA assume que a localização dos apoios e dos acessos a construir não 

está fechada, pelo que haverá a possibilidade de virem a ser afetadas condicionantes 

atualmente respeitadas, como sejam exemplares de sobreiro e/ou azinheira. Embora 

estas situações apenas possam vir a ser aferidas na fase de Projeto e Execução da LMAT, 

deveriam ser introduzidas medidas e recomendações para essa fase de projeto no 

presente EIA, as quais deverão constar da Declaração de Impacte Ambiental, com a 

qual o projeto da LMAT se deverá compatibilizar em fase de RECAPE. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Câmara 
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Assunto: Central Fotovoltaica do Cercal e Linha MAT Associada (Conc. Santiago do Cacém e Sines) 
 
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. 

Encontra-se estabelecida na imediata vizinhança da área do EIA a subestação “SE 150/60 kV Sines (REN)” do operador da rede 
nacional de transporte de eletricidade “REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.”, à qual se encontram ligadas diversas 
linhas de Alta Tensão a 60 kV que atravessam a referida área, i.e., “LN 1509L50124 Sines (REN) - REFER I (AP4-AP8), “LN 
1509L50125 Sines (REN) - REFER II” (AP4-AP8), “LN 1509L50024 Sines (REN) - Santiago” (AP3-AP17), “LN 1509L50073 Sines 
(REN) – Vila Nova de Milfontes” (AP5-AP15), além da “LN 1513L5002401 IFAP” (apoio de derivação APD15-AP3). 

Encontra-se previsto o aumento da capacidade de transporte da referida linha aérea de Alta Tensão a 60 kV “LN 1509L50024 
Sines (REN) - Santiago”, por meio do estabelecimento de nova linha dupla em traçado paralelo ao atualmente existente, na zona 
“obras a executar ao abrigo do PDIRD-E 2020” (conforme assinalado na Planta em Anexo), com conclusão dos trabalhos de 
construção no ano de 2023. 

A área do referido EIA é atravessada ou aproximada pelos traçados aéreos de diversas linhas de Média Tensão a 30 kV, 
encontrando-se estabelecidos no interior ou na vizinhança da referida área, diversos postos de transformação de serviço público 
(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). 

Verifica-se que a estrita área de implantação da Central Fotovoltaica do Cercal, é atravessada ou aproximada pelos traçados 
aéreos de diversas linhas de Média Tensão a 30 kV (conforme Planta em Anexo), bem como por rede aérea de Baixa Tensão e 
Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram representados na Planta em Anexo), associada aos postos de transformação de 
serviço público “PT 1509D30029 Espadanal”, “PT 1509D30531 Monte Bandarro Novo”, “PT 1509D30295 Herdade das Abertas” 
e “PT 1509D30427 Monte Maroteiras de Cima”. 
Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 

 Exmo. Senhor 
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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. 
 

 



SE SINES (REN)

Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Central Solar Fotovoltáica do Cercal e
Linha MAT

Área do Estudo de Impacte Ambiental

Linha 30kV Aérea 

Posto de Transformação de Distribuição

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Limite do Concelho

Área de Estudo

Linha 60kV Aérea 

LN 1509L3010843 TRA1 AREAL
AP14

AP18

PT 1509D30572 MOINHOS DO PANEIRO

PT 1509D30409 AZINHEIRINHA

AP9

AP1

LN 1509L30122G6 TRA3 VARIANTE AZINHEIRINHA - CAROCHINHA

LN 1501L3014706 TRA1 VALE BOM
AP9 AP8

PT 1509D30325 VALE BOM

PT 1513D30242 MONTE VALE CANADA

AP2
AP16

LN 1509L3012236 TRA5 RODEIO

LN 1509L3012309 TRA1 GÁS (HERDADE DA ORTIGA)

LN 1509L30123 TRA17 SANTIAGO - SINES

PT 1509D30152 QUINTA DA ORTIGA

AP3
AP52

AP4

LN 1509L50024 TRA6 SINES - SANTIAGO

LN 1513L5002401 TRA1 IFAP
LN 1509L50073 TRA4 SINES - VILA NOVA DE MILFONTES

LN 1509L50124 TRA3 SINES - REFER I
LN 1509L50125 TRA3 SINES - REFER IILN 1509L50073 TRA1 SINES - V. N. DE MILFONTES

LN 1509L50024 TRA3 SINES - SANTIAGO AP8
AP8

AP17

AP15
AP3

AP5
AP56

AP4

Sines

Santiago do Cacém

Odemira

Odemira
PT 1509D30029 ESPADANAL

LN 1509L3012211 TRA33 VARIANTE SANTIAGO - CERCAL

LN 1509L3012263 TRA1 CHAPARRAL

LN 1509L30122F6 TRA1 MONTE BANDARRO NOVO

LN 1509L3064602 TRA3 VARIANTE SE MILFONTES - CERCAL II - C.M. SANTIAGO (CERCAL ÁGUAS)
LN 1509L3064608 TRA5 FONTE NOVA

PT 1509D30531 MONTE BANDARRO NOVO

PT 1509D30295 HERDADE DAS ABERTAS

PT 1509D30427 MONTE MAROTEIRAS DE CIMA

Subestação REN

Obras a executar ao abrigo do PDIRD-E 2020

LN 1509L3064605 TRA7 ALDEIA DO CANO
LN 1509L3064607 TRA1 COELHEIRAS

LN 0211L30646 TRA3 SE MILFONTES - CERCAL II

PT 1509D30075 VALE SECO

Oceano Atlântico
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Assunto: Proc.º AIA 3388: “Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) 
associada”. Parecer específico relativo à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular ref.ª S021848-202103-DAIA_DAP, de 29 de março 

pp, cujo teor registámos e mereceu a nossa melhor atenção, a REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. 

(REN), grupo que detém a participações nas empresas concessionárias da Rede Nacional de Transporte de 

Gás Natural (RNTGN) e da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), com a presente missiva 

pretende compilar as informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de 

servidão da RNT existentes na Área de Estudo do projeto agora em Consulta Pública.  

I. Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT)  

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

(RNT) em regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior 

a 110 kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de 

Segurança.  

À 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A 
Zambujal 
Apartado 7585  
2611-985 Amadora 

mailto:Info.portal@ren.pt
http://www.ren.pt/
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A constituição das servidões destas infraestruturas decorre do Regulamento de Licenças para Instalações 

Elétricas aprovado pelo Decreto-lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas 

pelos Decreto-lei n.º 446/1976, Decreto-lei n.º 186/1990 e Decreto Regulamentar n.º 38/1990.  

A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à 

manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (por exemplo, edifícios, solos, 

estradas, árvores).  

Considerando os condutores das linhas elétricas aéreas nas condições definidas pelo “Regulamento de 

Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão” (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/1992, 

de 18 fevereiro, no Capitulo III (Condutores e cabos de guarda para linhas aéreas), artigos 26.º a 33.º e 

no Capitulo VIII (Travessias e cruzamentos nas linhas aéreas), artigos 85.º a 126.º, são definidas as 

distâncias de segurança a estabelecer as quais podem ser resumidas no seguinte quadro:  

Distâncias apresentadas em (m) 

Obstáculos 
Linhas elétricas aéreas 

150 kV 220 kV 400 kV 

Solo 6,8 7,1 8 

Árvores 3,1 3,7 5 

Edifícios 4,2 4,7 6 

Estradas 7,8 8,5 10,3 

Vias férreas não eletrificadas 7,8 8,5 10,3 

Vias férreas eletrificadas 14 15 16 

Outras linhas aéreas 4 (a) 5 (a) 7 (a) 

Obstáculos diversos 
(Semáforos, iluminação pública) 

3,2 3,7 5 

(a) considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 

Está também legislada uma zona de proteção da linha, na qual são condicionadas, ou sujeitas a 

autorização prévia, algumas atividades, nos seguintes termos:  

a) Para as linhas cujo licenciamento ocorreu até 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção tem uma 

largura máxima de 50 m, conforme definido no parágrafo único do art.º 81.º do RSLEAT aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 46847/1966, de 27 janeiro, com a redação estabelecida no 

Decreto Regulamentar n.º 14/1977, de 18 fevereiro; 

b) Para as linhas com data de licenciamento posterior a 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção 

tem uma largura máxima de 45 m, conforme definido no ponto 3-c do art.º 28.º do RSLEAT, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/1992, de 18 fevereiro. 
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Por outro lado, nos termos do Decreto–lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, a distância mínima a garantir 

entre novas linhas e infraestruturas sensíveis, medida na horizontal a partir do eixo da linha, é de 

22,5 m. O mesmo diploma define como infraestrutura sensível:  

 unidades de saúde e equiparados; 

 quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins de infância; 

 lares da terceira idade, asilos e afins; 

 parques e zonas de receio infantil; 

 espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

 edifícios residenciais e moradias destinadas a residências permanentes.  

II. Condicionantes impostas pelas servidões da RNT 

Relativamente ao projeto em consulta pública, 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, 

cruzando o projeto as servidões das seguintes infraestruturas: 

 Subestação de Sines;  

 LMAT com faixa de servidão de 50 m: 

o Linha Central de Sines-Sines 1 (LCSN.SN1), a 150 kV. 

 LMAT com faixa de servidão de 45 m: 

o Linha Sines-Portimão 3 (LSN.PO3), a 400 kV; 

o Linha Ferreira do Alentejo-Sines (LFA.SN), a 400 kV; 

o Linha dupla Sines-Portimão 2/Sines-Saboia (LSN.PO2/LSN.SI), ambas a 150 kV. 

Estas infraestruturas estão corretamente representadas no EIA. As alternativas de corredores para a 

LMAT em avaliação são similares aos anteriormente coordenados entre a REN e o promotor, respeitando 

as condicionantes e cones de aproximação definidos para a Subestação de Sines. O painel de ligação a 

esta infraestrutura da linha proveniente da central fotovoltaica, incluindo a partilha de apoios com a 

“linha Ferreira do Alentejo-Sines”, também está conforme com o anteriormente definido pela REN, 

desde que sejam respeitadas as distâncias de segurança regulamentares descriminadas no quadro 

acima. 
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Relativamente a zona de implantação da Central Solar Fotovoltaica, e tendo em consideração que a 

mesma envolve as servidões das linhas LSN.PO3 e LSN.PO2/LSN.SI, 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:  

1. Conforme estabelecido no RSLEAT, a LMAT deve garantir as distâncias mínimas às infraestruturas 

da RNT; 

2. O projeto de execução final da nova linha de 400 kV entre a central fotovoltaica e a Subestação de 

Sines da RNT deve ser enviado à REN para validação e verificação das distâncias de segurança às 

infraestruturas da RNT, previamente ao licenciamento da infraestrutura; 

3. 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” 

(em anexo);  

4. Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNTGN e RNT deve ser 

acompanhado por técnicos da REN, para garantia das 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. 

Como conclusão, desde que sejam garantidas as condições acima expostas, não existem quaisquer outras 

objeções à implementação deste projeto com afetação da faixa de servidão das infraestruturas da RNT.  

Ficamos ao dispor para eventuais informações adicionais.  

Com os melhores cumprimentos 
 

REN – REN Serviços, S.A. 
Qualidade, Ambiente e Segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Parada 
(O responsável) 

 
 
 

ANEXO: ET-RC-CFV – “Requisitos de Compatibilização de Centrais Fotovoltaicas com as Infraestruturas da RNT” 

Assinado por : FRANCISCO MANUEL PARADA
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Num. de Identificação: BI105158976
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CONFIDENCIALIDADE 

A informação constante da Especificação Técnica apenas pode ser utilizada no âmbito de estudos de Compatibilização 
de Centrais Fotovoltaicas com as infraestruturas da RNT, mantendo sigilo relativamente a tal informação que é 
considerada confidencial e da propriedade da REN. 
A divulgação, cedência e utilização para outros fins, na totalidade ou em parte, da informação constante das 
Especificações Técnicas, constitui responsabilidade civil, com obrigação de indemnizar a REN pelos prejuízos 
emergentes desse incumprimento. 

1. ÂMBITO 

O projeto de novas centrais fotovoltaicas cuja implantação preconize situações de ocupação da faixa de 

servidão de infraestruturas pertencentes à Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT), deverá 

avaliar e quantificar a compatibilização espacial e eletromagnética entre ambas as infraestruturas de modo 

a, em primeiro lugar, garantir a segurança de pessoas e bens e, em segundo lugar, salvaguardar a segurança 

e operacionalidade da RNT, bem como quaisquer ações futuras de reparação e/ou renovação dos 

equipamentos das linhas elétricas. 

A compatibilização de centrais fotovoltaicas com as infraestruturas da RNT deverá ser aprovada pela REN – 

Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) tendo em consideração as especificações técnicas, as normas técnicas 

em vigor e demais regulamentações respeitantes à RNT. 

2. COMPATIBILIDADE ESPACIAL 

2.1. LINHAS DA RNT 

2.1.1. SERVIDÕES DAS LINHAS DA RNT 

As servidões das linhas da RNT correspondem a servidões de passagem que visam evitar que as linhas sejam 

sujeitas a deslocações frequentes e são constituídas pela declaração de utilidade pública da instalação. 

A servidão consiste na reserva do espaço necessário à manutenção das distâncias de segurança a edifícios, 

ao solo, a árvores, etc., considerando os condutores das linhas nas condições definidas no RSLEAT - 

Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro), de forma a garantir os seguintes afastamentos mínimos: 

Tabela 2 – Afastamentos mínimos dos condutores de linhas elétricas aéreas aos obstáculos (m). 
Obstáculos 150 kV 220 kV 400 kV 
Solo 10 12 14 
Árvores 4 5 8 
Edifícios 5 6 8 
Estradas 11 12 16 
Outras linhas aéreas (a) (a) (a) 
Obstáculos diversos (Semáforos, iluminação pública) 3,2 3,7 5 
(a) valor variável de acordo com o artigo 109º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 
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2.1.2. COMPATIBILIDADE ESPACIAL DE PARQUES FOTOVOLTAICOS COM LINHAS DA RNT 

Dado que, à data de emissão da presente especificação técnica, ainda não estão definidas 

regulamentarmente distâncias aos painéis fotovoltaicos, podemos considerar como adequadas as distâncias 

similares às que deverão ser consideradas para os edifícios. Assim sendo, consideram-se adequados os 

seguintes afastamentos: 

Tabela 3 – Afastamentos mínimos de painéis fotovoltaicos ao condutores de linhas elétricas aéreas (m). 
Obstáculos 150 kV 220 kV 400 kV 
Painéis Fotovoltaicos 5 6 8 

Estas distâncias de segurança devem ser consideradas para a posição mais elevada que qualquer 

equipamento do Parque Fotovoltaico possa assumir. Em particular para os painéis fotovoltaicos, deve 

considerar-se a posição (fixa ou móvel) em que o painel possa ser colocado (independentemente de essa 

posição ser pouco ou muito frequente, apenas se é possível sem encravamento). 

Estas distâncias devem ainda ser observadas por todo o pessoal, veículos e ferramentas empregues ao 

serviço do Parque, nas ações de construção, inspeção, manutenção e/ou reparação que se situem na zona 

de servidão da RNT. 

Previamente ao início de quaisquer das ações acima referidas, o promotor deverá informar a REN para 

avaliação e acompanhamento das operações com o intuito de garantir a segurança de pessoas e bens. 

2.2. APOIOS DA RNT 

2.2.1. OCUPAÇÃO DO SOLO PELOS APOIOS DA RNT 

As áreas ao nível do solo ocupadas pelos apoios variam em função da sua altura, tipo e nível de tensão da 

linha. Considera-se, de uma forma conservadora, que a área ocupada ao nível do solo não ultrapassa os 120 

m2.  

No entanto, para eventuais trabalhos de reparação, de renovação e/ou mesmo de substituição dos apoios, 

torna-se necessária uma área significativamente superior para viabilização dos trabalhos e/ou implantação 

de um novo apoio.  

2.2.2. ACESSO AOS APOIOS DA RNT 

A REN tem necessidade de acesso aos apoios de linha da RNT principalmente em duas fases: na fase de 

construção (que pode ser na instalação inicial ou para renovação/substituição de apoios) e na fase de 

exploração para operações de substituição e/ou manutenção da infraestrutura. 

Em ambas as fases indicadas, há sempre necessidade de acesso aos apoios para transporte dos meios 

humanos, de ferramentas, dos equipamentos e materiais indispensáveis à operação a realizar. 

A título de exemplo, referimos o recurso a retroescavadoras para a execução de fundações e de 

autobetoneiras para a respetiva betonagem. Já a montagem das estruturas metálicas dos apoios recorre, 

indicativamente, a camiões de 2 eixos com capacidade até 13 toneladas para o transporte de cantoneiras e 
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a auto gruas com capacidade variável entre 25 e 120 toneladas (normalmente 1 por apoio) para o seu 

levantamento. 

2.2.3. COMPATIBILIDADE ESPACIAL DE PARQUES FOTOVOLTAICOS COM APOIOS DA RNT 

Para que seja garantida a permanente disponibilidade de acesso aos apoios e a viabilidade de realização das 

operações acima indicadas, requisitos obrigatórios para o cumprimento das obrigações da REN enquanto 

concessionária da RNT, o projeto de centrais fotovoltaicas com afetação na faixa de servidão da RNT, 

deverá prever: 

i. a não ocupação de uma área envolvente aos apoios com um limite mínimo de 30 metros centrados 

no ponto central do apoio existente; 

ii. garantir um acesso com a largura mínima de cerca de 5m a todos os apoios da RNT afetados pela 

implantação da central fotovoltaica.  

Ambas as situações deverão ser previamente analisadas e validadas pela REN. 

3. COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 

O projeto do parque fotovoltaico deverá ser realizado tendo presente os níveis de interferência 

eletromagnética causados pelo funcionamento, na proximidade, da linha da RNT. Os níveis de interferência 

deverão ser avaliados considerando o nível de tensão, a carga máxima, descargas atmosféricas e a possível 

existência de cruzamentos e/ou paralelismos com a linha da RNT. 

É da responsabilidade do promotor a realização de um projeto eletrotécnico devidamente compatibilizado 

com os níveis de interferência eletromagnética. Para o efeito, a REN disponibiliza-se a fornecer ao 

promotor os dados e elementos que considere necessários ao desenvolvimento do seu projeto. 

 

 


