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1 INTRODUÇÃO
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE
O presente documento corresponde a um dos volumes (Volume 1.1 - capítulos 1 a 5) que constituem o
Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de
Muito Alta Tensão (LMAT) associada, um Projeto que tem como objetivo a produção de energia elétrica
a partir de uma fonte renovável e não poluente – a energia solar, contribuindo assim para as metas
portuguesas que se referem à produção de energia a partir de fontes renováveis, constantes da
Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020).
Esta Central Fotovoltaica do Cercal, também designada em diante apenas por Central Fotovoltaica,
resulta da junção de cinco centrais fotovoltaicas, todas elas com licença de produção já atribuída por
parte da Direção Geral de Energia e Geologia, são elas as Centrais de Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo
e Vale das Éguas, as quais estavam distribuídas nesta mesma região.
A relocalização destas 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. No subcapítulo 1.6 é explicado com detalhe como foi a evolução do Projeto de junção
destas cinco centrais fotovoltaicas.
Como referido, o EIA abrange também a respetiva Linha Elétrica, a 400 kV, de interligação da Central
Fotovoltaica do Cercal ao Sistema Elétrico de Serviço Público (SESP), na subestação de Sines da REN, a
qual, ainda que seja um projeto associado, foi avaliada com todo o detalhe uma vez que corresponde a
uma infraestrutura que pelas suas características técnicas, per si, estaria abrangida pelo Regime Jurídico
de Avaliação de Impacte Ambiental, como se explicará mais adiante no subcapítulo 1.7.
A Central Fotovoltaica do Cercal, será localizada a cerca de 1km da localidade Cercal (sede de
freguesia) e a 24km da cidade de Santiago do Cacém (sede de concelho), distrito de Setúbal (vd. Desenho
1 do Volume 2.2). A Cercal Power, S.A. celebrou contratos de arrendamento, com eficácia real, com
duração de 30 anos, para as várias parcelas de terreno afetas à Central Fotovoltaica.
A LMAT que escoará a energia produzida nesta Central Fotovoltaica terá cerca de 25,6 km de extensão,
e irá desenvolver-se num percurso que atravessará o distrito de Setúbal, concelho de Santiago do Cacém
(freguesias do Cercal e União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da
1
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Serra, residualmente na União das freguesias de São Domingos e Vale de Água) e concelho de Sines
(freguesia de Sines), sendo que neste último concelho está em causa apenas um pequeno troço situado
sensivelmente a meio do traçado previsto para a LMAT (vd. Desenho 1 do Volume 2.2).
Ambos os Projetos (Central Fotovoltaica e LMAT) não se localizam em “Área Sensível”, de acordo com a
definição constante no Artigo 2º 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).
A área que foi estudada para a implantação da Central Fotovoltaica é cerca de 816 ha, a área que foi
arrendada depois de excluídas as áreas com as condicionantes é 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 foi sendo gradualmente acrescentada, até se conseguir ter uma área suficientemente
vasta para instalar o Projeto respeitando os vários condicionamentos que foram sempre sendo
identificados no presente EIA à medida que o Projeto foi evoluindo. A implantação resultante foi fruto de
um trabalho conjunto entre a equipa responsável pelo Projeto e a equipa responsável pelo EIA, as quais
trabalharam em estreita articulação com vista à conceção da melhor solução técnico-económica e
ambiental.
Importa, contudo, 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 ocorreu nestes últimos meses, em matéria de painéis
fotovoltaicos, onde a potência unitária dos painéis disponíveis no mercado é superior à dos considerados
neste Projeto. Em resultado desta evolução, será possível a manutenção da potência total de ligação à
rede que corresponde ao conjunto das cinco centrais fotovoltaicas licenciadas, 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 fitosanitário.
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,
2
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antes pelo contrário, dado que se trata de ajustes no sentido da subtração, pelo que se entende que não
se justifica efetuar uma reanálise aos impactes em geral nesta reedição do EIA, tendo-se no entanto
efetuado uma atualização da Planta de Condicionamentos constante no Volume 3 - Anexo 10 (Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra), bem como da Figura 6.16, e foi incluído um novo desenho
(Desenho 39 constante no Volume 2.2), de modo a incluir esta informação complementar sobre as
quercíneas, localizadas em áreas que foram entretanto consideradas como a salvaguardar. Esta
alteração levou, contudo, a uma atualização da avaliação efetuada nos descritores diretamente
relacionados com esta situação, nomeadamente com os impactes relacionados com a ocupação do solo e
com os sistemas ecológicos no contexto da flora, vegetação e habitats.
As vias preexistentes possuem características adequadas para se chegar até ao local de implantação da
Central Fotovoltaica. A área afeta ao Projeto é atravessada pelas estradas ER390, EN262 e ER389, o
que faz com que essa área fique dividida em vários setores. O acesso aos diferentes setores é feito a
partir de vários pontos das estradas EN262 e ER389.
A Central Fotovoltaica é basicamente um centro electroprodutor, com potência nominal instalada de 223,6
MVA e potência pico de ligação à Rede de 282,4 MW, que aproveita a energia solar, utilizando
tecnologia fotovoltaica tradicional (painéis fotovoltaicos) sobre estrutura metálica com seguidores solares.
A estrutura de suporte será composta um seguidor horizontal de um eixo, constituído por vários perfis
perfilados para suporte de painéis solares, interligados a vigas contínuas, que depois serão fixos ao solo
por estacas metálicas.
O sistema de produção de energia a partir do sol em si é constituído por um gerador solar de corrente
contínua, inversores que convertem esta corrente em alternada, transformadores elevadores de tensão,
assim como toda a cablagem, equipamentos de comando, corte, proteção e medição. Tem ainda outros
sistemas auxiliares que garantirão o funcionamento do mesmo: o seu próprio fornecimento de energia, o
sistema de vigilância e segurança e o sistema de monitorização. No Desenho 2 do Volume 2.2 apresentase a implantação do Projeto da Central Fotovoltaica sobre ortofotomapa à escala 1:7000.
Uma vez que a energia produzida é à tensão 30 kV, o projeto contempla uma subestação onde se fará
a elevação da energia produzida para a tensão 400 kV, que é a tensão de ligação possível no ponto
de ligação à rede elétrica nacional disponibilizado. Toda a energia elétrica gerada nesta Central
Fotovoltaica será entregue à Rede Nacional de Transporte em Muito Alta Tensão, estando destinada
integralmente para venda. Esta Subestação terá associado um Edifício de comando e um Armazém onde
se prevê guardar painéis de reserva para utilizar em ações futuras de manutenção. Existirão ainda cinco
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Postos de seccionamento, que individualizam cada uma das Centrais Fotovoltaicas que integram a Central
Fotovoltaica do Cercal.
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 (vd. subcapítulo 1.6 e Desenhos 3 e 4 do Volume 2.2), e tendo em
consideração que já existem duas linhas elétricas de muito alta tensão que passam na área onde se
pretende instalar a Central Fotovoltaica e que estão ligada ao mesmo ponto de interligação que se
pretende utilizar para escoar a energia elétrica produzida com este Projeto, entendeu-se não haver
necessidade de análise de vários corredores alternativos. Assim, tomou-se como área de estudo preliminar
uma zona envolvente às duas linhas elétricas de muito alta tensão existentes, considerando buffers de
400 m para cada lado das duas linhas elétricas, ficando-se assim com mais margem de manobra na
definição de um traçado preliminar. Posteriormente 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.
Ainda que a Central Fotovoltaica do Cercal resulte da junção de cinco Centrais Fotovoltaicas que têm
licenças de produção distintas, para efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) considerou-se uma
análise conjunta, pois em termos ambientais é extremamente importante ter a noção da pressão exercida
no território pelo conjunto das novas infraestruturas, situação reforçada pela possibilidade de serem
utilizadas infraestruturas comuns, correspondendo assim a AIA a um processo único.
O Proponente deste Projeto é a empresa Cercal Power, S.A., sociedade que se dedica ao
desenvolvimento de projetos no sector das energias renováveis. Os seus dados gerais de contacto são:
•

Nome: Cercal Power, S.A.;

•

Contribuinte fiscal: n.º 515 343 510;

•

Morada: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14 – 11.º Piso, 1050-121 Lisboa;

•

Elemento de contacto: Virgínia Agostinho, (Tel: 910 133 824).
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O Projeto da Central Fotovoltaica contribuirá ao nível mundial para a redução das emissões de gases
com efeitos de estufa e consequentemente para a redução do aquecimento global. Ao nível nacional este
Projeto contribuirá para o cumprimento das metas de produção de energia a partir de fontes renováveis.
Estima-se que com este Projeto sejam produzidos anualmente em média 596 206 MWh/ano, o que
contribuirá anualmente para a não emissão de cerca de 476 774 toneladas de CO2, por ano,
considerando que o combustível utilizado seria o carvão.
Acresce ainda que na situação atual, a produção hídrica, que contribui esmagadoramente para o
abastecimento elétrico nacional, nos anos secos diminui drasticamente. No processo de alterações
climáticas que se tem vindo a observar, a tendência é para a diminuição dos recursos hídricos, e o aumento
da disponibilidade solar. Nesse contexto, a energia solar é sem dúvida alguma uma aposta muito
interessante.

1.2 FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O presente EIA incide sobre o Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, desenvolvido em fase de Projeto
de Execução e sobre o Projeto da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada, a 400 kV, desenvolvido
em fase de AnteProjeto.
A opção de apresentar a LMAT em fase de AnteProjeto deve-se ao facto de ainda não se ter o acordo
com os proprietários dos terrenos onde se prevê instalar os apoios, e por isso nas negociações
subsequentes poderá haver necessidade de efetuar ajustes à implantação preconizada. De qualquer
forma, o Projeto da LMAT foi avaliado no presente EIA com bastante detalhe, tendo-se definido uma
planta de condicionamentos à escala 1:7000, a qual foi possível cumprir com a implantação indicada.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade licenciadora deste Projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
EIA
O presente EIA foi desenvolvido pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda.
(MF&A), estando a equipa responsável pela sua realização identificada no Quadro 1.1.
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A Matos, Fonseca & Associados, Lda. integra a lista de entidades reconhecidas pela Direção-Geral do
Território com habilitação para o exercício de atividades de produção de Cartografia Temática de Base
Topográfica, tendo esta entidade emitido uma declaração nesse sentido.
Quadro 1.1
Equipa responsável pela realização do EIA
Função

Nome

Formação Académica

Margarida Fonseca

Licenciada em Engenharia do Ambiente, com uma pósgraduação em Gestão Integrada de Sistemas – Ambiente,
Segurança e Qualidade e Mestre em Engenharia do
Ambiente – Gestão e Sistemas Ambientais

Nuno Ferreira Matos

Licenciado em Biologia. Mestre em Gestão de Recursos
Naturais

Lígia Mendes

Licenciada em Engenharia do Ambiente

Apoio à Coordenação

Rui Pires

Licenciado em Engenharia dos Recursos Hídricos

Geologia,
Geomorfologia,
Tectónica e Hidrogeologia

Miguel Gamboa da Silva

Geógrafo-Consultor

Solos

Marta Machado

Licenciada em Engenharia Biofísica. Pós-Graduação em
Avaliação e Cartografia Municipal de Risco

Rui Pires

Licenciado em Engenharia dos Recursos Hídricos

Débora Rodrigues

Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em
Sistemas Ambientais

Rui Pires

Licenciado em Engenharia dos Recursos Hídricos

Débora Rodrigues

Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em Sistemas
Ambientais

Marta Machado

Licenciada em Engenharia Biofísica. Pós-Graduação em
Avaliação e Cartografia Municipal de Risco

António Albuquerque

Licenciado em Recursos Florestais – Ramo de Recursos
Naturais. Mestre em Engenharia Florestal e Recursos
Naturais

Coordenação Geral

Clima e alterações climáticas

Recursos Hídricos superficiais

Ocupação e Uso do Solo
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Ecologia – Fauna e Flora

Nome
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Formação Académica

António Albuquerque

Licenciado em Recursos Florestais – Ramo de Recursos
Naturais. Mestre em Engenharia Florestal e Recursos Naturais

Nuno Ferreira Matos

Licenciado em Biologia. Mestre em Gestão de Recursos
Naturais

Sílvia Barreiro

Licenciada em Ciências do Ambiente. Mestrado em Biologia
da Conservação

Ordenamento do território e
condicionantes

Lígia Mendes

Licenciada em Engenharia do Ambiente

Qualidade do Ar

Filipa Colaço

Licenciado em Engenharia do Ambiente. Mestre em
Engenharia do Ambiente – Perfil Gestão e Sistemas Ambientais

Gestão de Resíduos

Filipa Colaço

Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em
Engenharia do Ambiente – Perfil Gestão e Sistemas Ambientais

Filipa Colaço

Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em
Engenharia do Ambiente – Perfil Gestão e Sistemas Ambientais

Lígia Mendes

Licenciada em Engenharia do Ambiente

Socioeconomia

Ambiente Sonoro

Monitar, Engenharia
Ambiente

do

Paisagem

Marta Machado

Licenciada em Engenharia Biofísica. Pós-Graduação em

Ana Salvador

Licenciada em Engenharia Zootécnica

Património
Arqueológico,
Arquitetónico e Etnográfico

Carla Fernandes

Licenciada em História variante Arqueologia

SIG

António Marques

Especialista de SIG

SIG

Lília Martins

Especialista de SIG

Empresa que realiza estudos acústicos
Avaliação e Cartografia Municipal de Risco

1.5 INDICAÇÃO DO PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
Este estudo foi realizado entre os meses de novembro de 2019 e agosto de 2020, tendo a resposta ao
pedido de elementos adicionais e a reedição do EIA sido efetuada em março de 2021.

1.6 ANTECEDENTES DO EIA E DO PROJETO
1.6.1 Antecedentes do EIA
Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do
Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada. Ainda que seja recorrente solicitar parecer
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente um pedido de apreciação prévia com
enquadramento na análise caso a caso prevista no regime de AIA, neste caso esta etapa preliminar foi
dispensada pois não havia dúvidas relativamente ao enquadramento do Projeto no regime de AIA.
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1.6.2 Antecedentes do Projeto
O promotor (Cercal Power S.A.) desenvolveu um portfólio de 5 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 da REN, a 400kV. Cada uma das 5 centrais foi alvo de projeto de licenciamento
das instalações elétricas, devidamente instruídos junto da DGEG, prevendo estes projetos uma rede
interna a 30 kV e uma subestação elevatória 30/60 kV, a ser instalada na área de cada uma das
centrais. Posteriormente cada uma destas subestações 30/60kV, interligar-se-iam, através de uma Linha
de Alta Tensão (LAT) a 60 kV, a uma subestação coletora (60/400 kV), a qual, por sua vez, seria ligada
ao ponto de receção comum às 5 centrais (Subestação de Sines da REN), através de uma Linha de Muito
Alta Tensão (LMAT) a 400 kV.
Na Figura 1.1 é indicada a localização e configuração das áreas das 5 centrais fotovoltaicas licenciadas,
bem como o seu esquema de ligação ao ponto de ligação à rede elétrica nacional (subestação de Sines).
No Quadro do Volume 3-Anexo 1 apresenta-se um resumo das principais caraterísticas do licenciamento
das instalações elétricas destas 5 centrais fotovoltaicas, verificando-se que foram atribuídas licenças de
produção a 4 das centrais em julho de 2019 (Alvalade, Borreiro, Freixo e Vale das Éguas), tendo sido
exceção a central fotovoltaica do Cercal, que por questões processuais, só obteve a licença de produção
em janeiro de 2020. Neste mesmo anexo (Anexo 1) apresentam-se as licenças de produção atribuídas
pela DGEG.
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Figura 1.1 – Configuração inicial das 5 centrais fotovoltaicas licenciadas

Tanto a localização da subestação coletora, como o corredor da LMAT, só poderiam ser definidos após
serem recebidas todas as Licenças de Produção (o que ocorreu em janeiro de 2020) e também após
terem sido recebidas as Condições de Ligação à Rede emitidas pela REN (o que veio a ocorrer em
fevereiro de 2020).Na ausência destes dados, assim como da localização exata do painel da linha onde
esta seria interligada à Subestação de Sines da REN, não seria possível escolher qual a localização mais
adequada do ponto de vista técnico, económico e ambiental da subestação coletora e, seguidamente, do
corredor da LMAT.
Para além disso, estas duas infraestruturas, pelas suas características técnicas teriam sempre de ser
sujeitas a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Consequentemente, o promotor já tinha
levado em linha de conta que o processo de licenciamento tanto da subestação coletora, como da LMAT
fossem autónomos e posteriores ao processo de licenciamento das 5 centrais, de modo a permitir a
articulação destas infraestruturas com o próprio layout das 5 centrais.
Contudo, após o promotor ter solicitado à REN as condições de ligação à rede para estas centrais (o que
aconteceu em outubro de 2019), dois proprietários pediram para rescindir os respetivos contratos de
arrendamento (nas centrais fotovoltaicas do Freixo e de Alvalade). Mesmo não tendo aceitado a rescisão
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dos contratos, o promotor, sendo sensível à argumentação dos proprietários, e numa perspetiva pró-ativa,
iniciou um processo de procura de alternativas em termos de terrenos para estas duas centrais.
No caso da central do Freixo, a proprietária recebeu uma oferta financeira extraordinária para compra
do terreno em causa para desenvolvimento de um empreendimento turístico. Esta mesma proprietária
como era também proprietária do terreno afeto à central do Cercal, no âmbito das negociações
apresentou disponibilidade de terrenos adjacentes a esta central fotovoltaica em troca da “libertação”
da área afeta à central do Freixo, situação aceite pelo promotor do Projeto.
Relativamente à central fotovoltaica de Alvalade, dada a sua situação periférica e afastada
relativamente às restantes centrais fotovoltaicas e ao ponto de ligação na rede elétrica nacional, o que
do ponto de vista técnico-económico e também ambiental é mais desfavorável, o promotor aceitou com
alguma satisfação a rescisão de contrato solicitada. Perante a situação exposta o promotor iniciou as
diligências necessárias no sentido de encontrar uma área alternativa para a central fotovoltaica de
Alvalade.
Para além da necessidade de ter de arranjar novos terrenos, o promotor confrontou-se com a situação
de a EDP Distribuição mostrar alguma relutância relativamente à possível existência de uma central
coletora intermédia (60/400 kV), infraestrutura imprescindível para a ligação destas 5 centrais
fotovoltaicas, caso as mesmas se localizassem geograficamente separadas.
Assim, 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 (60kV), que interligariam as 5 centrais à referida subestação coletora.
Para apoio ao desenvolvimento do Projeto com estas linhas de orientação, foi, entretanto, solicitada a
consultoria à Matos Fonseca & Associados, a qual ficou responsável pela elaboração do EIA, estudo que
pela proximidade da centrais fotovoltaicas, nesta solução de concentração na zona do Cercal, seria
inevitável (localizadas a menos de 2 km umas das outras). Nessa altura foi preparada cartografia
temática abrangente para uma melhor perceção do território em causa, tendo-se avaliado 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. No que respeita a estas últimas áreas, a sua identificação baseou-se no
COS2019 e consideraram-se as seguintes tipologias: Florestas de azinheira; Florestas de sobreiro; SAF
de azinheira; SAF de sobreiro; e SAF de sobreiro com azinheira. Salienta-se que esta abordagem inicial
teve apenas como objetivo ter uma perceção geral do território em causa. As LMAT em exploração pela
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REN também foram integradas na cartografia geral de base numa perspetiva de utilização de corredores
para desenvolvimento da futura LMAT (vd. Figuras 1.2 e 1.3).

Figura 1.2 – Enquadramento regional das Centrais Fotovoltaicas licenciadas com identificação de elementos
condicionantes (RAN e Aproveitamentos Hidroagrícolas)

Figura 1.3 – Enquadramento regional das Centrais Fotovoltaicas licenciadas com identificação de elementos
condicionantes (COS2019, Áreas com sobreiros, rede viária e rede elétrica)
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Nesta perspetiva de desenvolvimento do Projeto foram identificadas as duas seguintes possibilidades, ou
concentrar as centrais fotovoltaicas na zona de Vale da Éguas e Borreiro, ou em alternativa concentrar
as centrais fotovoltaicas na zona do Cercal onde a proprietária do terreno afeto a esta central já tinha
disponibilizado mais terrenos em troca da área de Freixo. A solução de concentração em Vale das Éguas
e Borreiro foi desde logo abandonada pelo facto do promotor deste projeto ter sentido dificuldade de
arrendar terrenos pois estava em desenvolvimento um outro grande projeto de central solar nesta zona,
o que iria certamente geral conflitos de interesses futuros na obtenção de terrenos. Para além disso, os
terrenos envolventes à central do Cercal são quase todos de uma mesma família, e através da
proprietária desse terreno ficaram facilitados os contactos e relações com os outros proprietários. Acresce
ainda que na zona envolvente das centrais de Vale de Éguas e Borreiro as áreas com sobreiros e
azinheiras são muito mais extensas comparativamente à zona envolvente à central do Cercal.
Já focado no objetivo de concentrar as 5 centrais fotovoltaicas em torno da área da central do Cercal,
o promotor foi conseguindo contratar diversos terrenos nesta zona, sendo neste momento suficientes para
permitir concentrar num único local as 5 centrais solares. Este processo foi desenvolvido em estreita
articulação com a Matos Fonseca & Associados, e foi um processo progressivo, ou seja, foram sendo
contratados terrenos à medida que as necessidades iam surgindo em resultado das condicionantes que a
Matos Fonseca & Associados ia identificando, e que interditavam a utilização de determinadas áreas.
As vantagens da relocalização das 5 centrais fotovoltaicas são várias, a saber:
•

Evitar uma proliferação de centrais no território e das respetivas LAT 60 kV;

•

Otimização das instalações elétricas, conseguindo-se que o nível de tensão intermédio de 60 kV
seja eliminado, e como tal, não seja necessário construir as 5 subestações elevatórias afetas a
cada uma das centrais fotovoltaicas, e as 5 LAT 60 kV associadas, com as vantagens económicas
e ambientais decorrentes; e

•

Melhor solução do ponto de vista dos custos inerentes à exploração do sistema e maior facilidade
de operação.

Esta solução de relocalização, ainda que obrigue a que as centrais fotovoltaicas tenham de ser sujeitas
a AIA, tal situação não irá prejudicar o tempo de licenciamento do Projeto geral, uma vez que a
subestação coletora e a LMAT seriam sempre alvo de um procedimento de AIA.
Na Figura 1.4 apresenta-se a localização e áreas das cinco centrais fotovoltaicas, concentradas na zona
do Cercal.
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Figura 1.4 –Esquema espacial do conjunto das cinco Centrais Fotovoltaicas na zona do Cercal
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O modo de abordagem ambiental integral ajuda no desenvolvimento de um projeto com menores
impactes ambientais pois permite 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 Fotovoltaicas, a tarefa seguinte consistiu na identificação de um corredor preferencial para o
desenvolvimento da LMAT.
Assim, e no contexto exposto de possível interligação (ponto de partida e ponto de chegada fixados),
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.
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 (vd. Desenhos 3 e 4 do Volume 2.2), e uma vez que já existem
duas linhas elétricas de muito alta tensão que passam na área onde se pretende instalar a Central
Fotovoltaica e que estão ligadas ao mesmo ponto de interligação que se pretende utilizar para escoar
a energia elétrica produzida com este Projeto, entendeu-se não haver necessidade de análise de vários
corredores alternativos. Assim, tomou-se como área de estudo preliminar uma zona envolvente às duas
linhas elétricas de muito alta tensão 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 isolados. A capacidade
de uso do solo também condicionou a análise de alternativas de traçado tendo-se evitado as áreas com
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elevada capacidade agrícola classificadas como RAN que foram consideradas como áreas a evitar, e
também as áreas com culturas permanentes como é o olival. A albufeira de Campilhas foi mais um
elemento a evitar, e o afastamento do litoral foi um pressuposto de referência, dada a pressão que existe
para o desenvolvimento turístico da região, o qual é tanto maior, quanto maior a proximidade ao mar.
Do ponto de vista do património os elementos identificados com base em pesquisa bibliográfica são
pontuais, não condicionando, à partida, diferentes traçados possíveis, sendo exceção uma quinta
classificada (Quinta da Ortiga). Procurou-se o maior afastamento possível ao conjunto edificado desta
quinta e 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 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.
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 ao Covid19), foi também um aspeto a ter em consideração. Em
termos ecológicos foi avaliada a região no que diz respeito às áreas já identificadas como
ecologicamente sensíveis (vd. Desenho 3 do Volume 2.2), evidenciando-se do enquadramento efetuado,
mais uma vez, o evitar-se a zona mais próxima do litoral, e ainda a necessidade de evitar interferir com
uma área considerada muito crítica para as aves de rapina, situação aliás que já tinha condicionado o
traçado de uma LMAT existente. Este elemento foi um dos que mais contribuiu para a impossibilidade de
um traçado linear, solução que seria preferencial para o promotor uma vez que a LMAT seria mais curta.
Ainda no âmbito da ecologia, importa salientar que face à grande extensão de áreas com sobreiros e
azinheiras, ainda que estejam em causa espécies protegidas, estas áreas foram consideradas a
salvaguardar no caso da Central Fotovoltaica, mas no caso da LMAT foram apenas consideradas como
a evitar. É compatível o atravessamento destas zonas de montado com LMAT com a preservação dos
exemplares arbóreos. Terá apenas de haver cuidado na implantação dos apoios de forma a que não
seja necessário cortar exemplares destas espécies (sobreiros ou azinheiras). Na fase de exploração basta
apenas efetuar-se periodicamente o corte de alguns ramos. Acresce que as zonas de montado existentes
na região do Cercal estão, em geral, em mau estado de conservação.
Tendo em consideração os condicionamentos referidos, a área de estudo inicialmente considerada não
foi suficiente, tendo sido alargada sempre que se justificou. Dentro dessa área, tendo por base aspetos
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técnicos associados ao desenvolvimento da LMAT, foi possível desenhar o corredor com 400 m de largura
que se apresenta no Desenho 1 e 2 do Volume 2.2, que foi o que se revelou como o mais favorável, e
como tal, foi a base da análise subsequente de identificação detalhada de condicionantes. Contudo, em
algumas situações pontuais esse corredor também teve de ser alargado com vista a ultrapassar
determinadas condicionantes. No Subcapítulo 10.1 das medidas de minimização é explicado com mais
detalhe as medidas que foram aplicadas na fase de conceção do Projeto, que foi desenvolvido em fase
de AnteProjeto, havendo, portanto, ainda lugar a eventuais ajustamentos caso os mesmos se venham a
revelar necessários.
As condicionantes que foram desde logo identificadas, e que foram posteriormente melhor aferidas com
base nas caracterizações mais detalhadas subsequentes, no âmbito da Caracterização da Situação de
Referência, foram transpostas para Plantas de Condicionamentos, uma para a Central Fotovoltaica do
Cercal e outra para a LMAT, elementos 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. Salienta-se que a utilização de corredores comuns a linhas elétricas existentes obriga a
respeitar as necessárias distâncias de segurança, sendo este um fator técnico muito limitante.
Ainda que a zona onde se prevê instalar o projeto (Central Fotovoltaica e LMAT) tenha poucos elementos
que imponham servidões e restrições de utilidade pública, considerou-se relevante efetuar uma consulta
preliminar às entidades que de alguma forma têm relação com a área onde se insere o Projeto. No
subcapítulo 2.2-Consulta a entidades apresenta-se o resultado desta consulta.

1.7 ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL
Conforme já referido, o Projeto não se insere dentro de 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, na sua
atual redação (republicado no anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro), e como tal, devem-se
tomar como referência os seguintes limites definidos na alínea a) do n.º 3 do Anexo II para o “Caso Geral”:
AIA obrigatória para projetos com potência instalada ≥ 50 MW.
Tem-se então que as várias Centrais Fotovoltaicas que integram o Projeto da Central Fotovoltaica do
Cercal em análise, per si, não estariam sujeitas a AIA, tendo em consideração as suas potências previstas
na altura do licenciamento junto da DGEG, vistas individualmente, a saber:
•

Central de Alvalade – Potência Instalada: 48,9MWP; Potência de Injeção: 48,9MVA;
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•

Central de Borreiro – Potência Instalada: 48,9MWP; Potência de Injeção: 48,9MVA;

•

Central do Cercal – Potência Instalada: 48,9MWP; Potência de Injeção: 48,9MVA;

•

Central do Freixo – Potência Instalada: 31,0MWP; Potência de Injeção: 28,0MVA; e

•

Central de Vale das Éguas - Potência Instalada: 48,9MWP. Potência de Injeção: 48,9MVA.

Contudo, no atual cenário, em que se optou por conjugar as cinco Centrais Fotovoltaicas, utilizando uma
subestação comum e uma linha elétrica de interligação comum, o Projeto tem de ser encarado como um
todo, e tomou-se como referência a potência total que estava prevista vir a ser instalada, ou seja, assumese que está em causa o licenciamento das 5 centrais que no seu conjunto constituem a designada Central
Fotovoltaica do Cercal, a qual atualmente prevê a instalação de uma potência total de 282.4 MWp e
uma potencia total de injeção de 223.6MVA (similar à totalidade da potência de injeção atribuída nas
respetivas licenças de produção), enquadrando-se desta forma no regime jurídico de AIA na alínea a) do
n.º 3 do Anexo II.
De referir também que as Centrais Fotovoltaicas em causa, ao se localizarem adjacentes umas às outras,
seria expetável serem enquadradas no regime de AIA no “Caso a caso”, como tem sido prática de
atuação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, em que se admite que existem impactes
cumulativos que justificam este enquadramento quando as Centrais Fotovoltaicas se localizam a menos de
2 km e no conjunto a potência ultrapassa os limiares estabelecidos no regime jurídico de AIA.
No que diz respeito à Linha Elétrica, a 400 kV, de ligação da Central Fotovoltaica à subestação de Sines
da REN, também está sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), enquadrando-se no disposto no
ponto 19 do Anexo I: “Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou
superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km”.
De referir ainda que a atividade de desmatação em parte da área onde se prevê instalar a Central
Fotovoltaica está sujeita também a AIA face à sua dimensão, enquadrando-se na alínea d) do nº 1 do
referido 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”. Para esta atividade os limiares determinados no “Caso Geral”
para a obrigatoriedade de sujeitar a AIA são: “Florestação/reflorestação com uma área ≥ 350 ha, ou
≥ 140 ha, se, em conjunto com povoamentos preexistentes das mesmas espécies, distando entre si menos
de 1 km, der origem a uma área florestada superior a 350 ha. Desflorestação ≥ 50 ha”.
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Assim, no âmbito do processo de licenciamento da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica, a 400 kV, que
fazem parte integrante do Projeto em análise, será apresentado para avaliação o respetivo Estudo de
Impacte Ambiental à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que no presente caso é a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
De referir por último que, ainda que de acordo com o regime jurídico de AIA, a subestação per si pudesse
ser sujeita a avaliação de impacte ambiental (alínea b) do n.º 3 do Anexo II-Subestações com linhas ≥
110 kV e área ≥ 1 ha – no caso gera), a mesma não foi considerada individualmente pois entende-se
que é uma infraestrutura que faz parte integrante do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, e como
tal não foi considerada como projeto associado.
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2 METODOLOGIA, ESTRUTURA E ÂMBITO DO EIA
2.1 METODOLOGIA
A metodologia geral adotada para a realização do EIA foi de acordo com as etapas de desenvolvimento
seguintes:
•

Avaliação preliminar de condicionantes numa área abrangente baseada em pesquisa
bibliográfica, no COS de 2018, na consulta dos instrumentos de gestão territorial, e nos elementos
disponibilizados no site das várias entidades que detêm informação sobre a região onde se prevê
a instalação dos Projetos. Esta avaliação foi crucial para a escolha da localização macro do
Projeto e posteriormente para a definição das áreas de estudo preliminares;

•

Avaliação da conformidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial, bem como
análise das servidões e restrições de utilidade pública existentes, destacando-se neste âmbito a
análise dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos de Santiago do Cacém e de Sines e
do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Santiago do Cacém
e Sines. Esta análise incidiu sobre a área disponibilizada para instalação da Central Fotovoltaica,
e sobre um corredor com 400 m de largura envolvente a um traçado de referência da LMAT, o
qual foi estabilizado baseado numa análise ambiental preliminar que incidiu sobre uma zona
mais abrangente correspondente a um corredor envolvente a duas linhas elétricas de muito alta
tensão existentes conforme já explicado anteriormente no subcapítulo 1.6;

•

Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de estudo,
necessários à definição da situação atual (situação de referência):
o Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com
interesse para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico, socioeconómico e
património. Os estudos hidrológicos/hidráulicos e geológicos/geotécnicos elaborados
especificamente para estes Projetos foram fonte de informação privilegiada;
o Visitas e reconhecimentos de campo realizados nas áreas de estudo (Central Fotovoltaica
e LMAT) pelos especialistas envolvidos no EIA, em novembro de 2019 e em janeiro, março,
maio e julho de 2020, com expressão mais significativa para os domínios dos recursos
hídricos, ocupação/uso do solo, ecologia, património, socio-economia e paisagem;

•

Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica e com os projetistas;
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Definição/caracterização do estado atual do Ambiente, que culminou com a elaboração de
Plantas de Condicionamentos (uma para a Área da Central Fotovoltaica e outra para o Corredor
da LMAT), para referência dos projetistas no desenvolvimento do Projeto;

•

Identificação das ações associadas ao Projeto suscetíveis de causar impactes e identificação dos
respetivos potenciais impactes ambientais, determinados pela construção, exploração e
desativação do Projeto;

•

Avaliação dos impactes resultantes da implementação do Projeto, utilizando uma metodologia
assente em critérios específicos;

•

Para os impactes expectáveis, sempre que possível, proposta de medidas de minimização dos
impactes negativos determinados pelo Projeto, tendo-se complementado essa informação com um
Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras, que por sua vez integra um Plano de Gestão
de Resíduos, e um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Estes elementos foram
preparados com base na experiência adquirida com projetos semelhantes.

As metodologias específicas de caracterização e análise dos vários fatores ambientais são apresentadas
em cada um dos capítulos específicos.
A metodologia de avaliação de impactes é apresentada no Subcapítulo 8.4.

2.2 CONSULTA A ENTIDADES
Para a elaboração deste EIA, foram realizadas consultas a diversas entidades. As respostas da consulta
às várias entidades encontram-se documentadas no Volume 3 - Anexo 4. No quadro seguinte apresentase uma síntese dessas mesmas respostas.
Quadro 2.1
Síntese da consulta às entidades
Entidade

Síntese da informação prestada

Autoridade
Nacional de
Comunicações
(ANACOM)

Informa que “Em resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de
natureza radioelétrica, aplicáveis às áreas territoriais em apreciação. Assim, a
ANACOM não coloca objeção à implementação do V/ projeto naquelas áreas.”

Autoridade
Nacional da

“A área em estudo, quer para a instalação da Central Fotovoltaica de Cercal, quer
pelo corredor escolhido para a colocação de uma linha aérea de 400 kV de ligação
entre a central e a Subestação de Sines da REN, não é afetada por qualquer servidão
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Síntese da informação prestada

Aviação Civil
(ANAC)

aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, nem existe
qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser prejudicada pela construção
da central e da linha.
Contudo, e estando também em causa uma linha aérea de energia, a Circular de
Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, "LIMITAÇÕES EM ALTURA E
BALIZAGEM DE OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA"*, refere as
situações em que a mesma deve ser dotada de balizagem aeronáutica, carecendo
esse projeto de balizagem de aprovação. Assim, e uma vez concluído o projeto,
deverá o mesmo ser enviado a esta Autoridade para aprovação.”

Autoridade
Nacional
Emergência
Proteção
(ANPC)

de
e
Civil

Estado Maior da
Força
Aérea
(EMFA)

Aguarda-se resposta.

Informa que o Projeto “não se encontra abrangido por qualquer Servidão de
Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.
Contudo, a efetivar-se o projeto em apreço, por este tipo de infraestruturas (linha
elétrica) poder constituir obstáculo aeronáutico, deve ser comunicado à Força Aérea,
em fase prévia à construção, o projeto final com a indicação das coordenadas de
implantação e altitudes máximas de cada apoio.
Cumulativamente, ressalva-se que a balizagem aeronáutica deve ser conforme as
normas expressas no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6
de maio”, da ANAC.”

Agência
Portuguesa
Ambiente
(APA/ARH
Alentejo)

do

Responderam com dados cartográficos dos Títulos e Utilização de Recursos Hídricos
(TURH) para as áreas do EIA.

“Sendo a Reserva Ecológica Nacional (REN) umas das condicionantes a ter em conta
no estudo a realizar e relativamente à qual a CCDR Alentejo tem, na sua área de
atuação, particular responsabilidade, as cartas atualizadas da REN dos concelhos de
Santiago do Cacém e Sines podem ser descarregadas (em formato SHP e DXF) a
partir do sítio da Internet da CCDR Alentejo, através do link:
Comissão
de
Coordenação
e
Desenvolvimento
Regional
do
Alentejo (CCDRA)

Município
Santiago
Cacém

do
do

https://www.ccdr-a.gov.pt/index.php/ord/ren/consulta-da-ren
•

Para a avaliação de outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto,
sugere-se a consulta dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovados para
a área em estudo, que poderá ser efetuada através do Sistema Nacional
de
Informação
Territorial
(SNIT),
cujo
URL
é http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/ ou diretamente
junto dos municípios de Santiago do Cacém e Sines, que para além dos
instrumentos de gestão do território, poderão igualmente fornecer outra
informação complementar relevante para o desenvolvimento do estudo.”

O promotor ainda numa fase preliminar solicitou parecer à Câmara Municipal (CM)
de Santiago do Cacém relativamente à Central Fotovoltaica do Cercal, ainda quando
a mesma era de reduzida dimensão, tendo esta entidade manifestado recetividade
ao Projeto (vd. resposta integrada no Anexo 4).
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Síntese da informação prestada
Posteriormente o promotor estabeleceu, através de reuniões, mais contactos com esta
entidade, tendo a mesma sempre demonstrado total recetividade ao Projeto e à
junção do mesmo na zona do Cercal, e salientou que o facto do promotor estar a
promover o EIA, é sinonimo que irão ter todos os cuidados para integrar corretamente
o Projeto na zona onde se insere.
Nas reuniões ocorridas o promotor referiu as suas preocupações não só em
compatibilizar o Projeto com os principais IGT’s, como também com questões como
ruído e “bem-estar” das populações vizinhas, assim como com o enquadramento
arquitetónico das principais componentes de projeto, com a paisagem local e
manutenção do carater turístico e rural do local. A integração do projeto em termos
de paisagem, envolvente e arquitetura local, foi desde o início uma preocupação
evidenciada, tendo a CM reforçado esta necessidade e referindo que estas questões
são fundamentais para a integração e aceitação do Projeto pelas populações
vizinhas.
A CM de Santiago do Cacém referiu ainda, que o projeto é encarado como uma mais
valia para a região, pois tratando-se de uma região turística em que as
oportunidades de trabalho e o fluxo de receitas do comercio local tem um carater
sazonal e muito concentradas nos meses de verão, esta contribuição irá atenuar este
caracter sazonal. A CM de Santiago do Cacém reconhece que a Central Fotovoltaica
irá trazer não só um fluxo de pessoas e oportunidades para as empresas locais de
construção, como permitirá no decorrer da exploração a movimentação constante de
equipas e técnicos afetos à operação e manutenção.

Município de Sines

O promotor solicitou uma reunião para apresentação do Projeto, mas até ao momento
de conclusão deste EIA não foi obtida resposta por parte da CM de Sines
“Deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma
área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das
respetivas minutas de triangulação, de acordo com o Artigo 22º do Decreto-Lei
supracitado.
Em anexo envia-se uma lista com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas
PT-TM06/ETRS89, existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto.

Direção-Geral do
Território (DGT)

Informamos que dentro do limite da área de estudo existem as marcas de nivelamento
indicadas no documento anexo, cuja integridade deverá ser preservada.
Vértices Geodésicos:

EDP Distribuição

•

CASA VELHA 2

•

CHAPARRO

•

PANEIRO”

“A área afeta à Central Fotovoltaica de Cercal e LE de ligação à REN de 400kV é
atravessado por diversas linhas de distribuição de energia elétrica em Alta Tensão
(60kV), Média Tensão (30kV) e Baixa Tensão. Anexa-se listagem das infraestruturas
de Alta Tensão e Média Tensão do Sistema Elétrico de Serviço Público (RESP) na área
de estudo: BJ30-46 SE MILFONTES-CERCAL II; BJ30-46-1 ALDEIA DO CANO; BJ3046-1-3 COELHEIRAS; LI60-25 REN SINES II; LI60-26 REN SINES I; LN60 0024 01
IFAP; LN60 0024 SINES-SANTIAGO; LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES;
LN60 0092 SINES-PETROGAL; LN60 0094 SINES-CENTRAL TÉRMICA DE SINES; LN60
0107 SINES-NESTE I; LN60 0108 SINES-NESTE II; LN60 0124 SINES-REFER I; LN60
0125 SINES-REFER II; ST30-1-1-10-6 AREAL; ST30-1-1-17 CORGO DOS
NASCEDIOS; ST30-54-5 VARIANTE SANTIAGO – CERCAL; ST30-54-5-24 HERDADE
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Síntese da informação prestada
DAS ABERTAS; ST30-54-5-2-4 VALE SECO; ST30-54-5-2-4-3 RODEIO; ST30-54-52-4-4 AZINHEIRINHA; ST30-54-5-2-4-4-1 VARIANTE AZINHEIRINHA-CAROCHINHA;
ST30-54-5-2-4-4-1-1 MOINHOS DO PANEIRO; ST30-54-5-40 MONTE BANDARRO
NOVO; ST30-54-5-9 ASSOCIAÇÃO DE REGANTES DE CAMPILHAS (CENTRAL);
ST30-64 SANTIAGO – SINES; ST30-64-1 DOEQ (ESTALEIRO; SINES) 2; ST30-64-11 HERDADE DA FONTE BRANCA; ST30-64-14 QUINTA DA BOAVISTA (IEFP); ST3064-20 JNPP; ST30-64-7 GÁS (HERDADE DA ORTIGA); ST30-96-1-2 VALE BOM;
ST30-96-1-2-2 MONTE VALE CANADA.
Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes,
devem ser garantidas as respetivas servidões e respeitadas as distâncias de
segurança regulamentares (nos termos da legislação em vigor), assumindo especial
atenção a existência, já referida, neste espaço de linhas aéreas de média e alta
tensão, sobre as quais deverão respeitar-se as distâncias de segurança impostas pelo
Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18 de Fevereiro de 1992.
As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer e a modificar serão
da responsabilidade do(s) promotor(es), nos termos da legislação em vigor, mediante
o respetivo pedido, devidamente instruído.
Nestas condições a EDP Distribuição nada tem a obstar à aprovação do Plano em
análise no âmbito da Avaliação do Impacte Ambiental.”

Redes Energéticas
Nacionais (REN)

Até ao momento de conclusão deste EIA não foi obtida resposta por parte desta
entidade. Contudo, ao longo do período de desenvolvimento do Projeto, o promotor
estabeleceu vários contactos com esta entidade no âmbito do pedido das condições
de ligação à subestação de Sines, e do próprio traçado da LMAT, tendo mesmo
chegado a acordo com a REN para utilização de uma das suas linhas elétricas na
chegada à subestação de Sines (o troço final da LMAT em análise neste EIA será
desenvolvido utilizando os braços de um dos lados dos apoios existentes de uma linha
de muito alta tensão (linha dupla que atualmente tem apenas um dos lados ocupado).
“Verifica-se que o projeto impacta com infraestruturas rodoviárias (A26, EN261-3,
EN 262, ER120 e ER389) e ferroviárias (Linha de Sines) sob jurisdição da
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP).
A – Rede Rodoviária
Deverá ser garantido:

Infraestruturas de
Portugal

•

O respeito pela zona non aedificandi definida no art.º 32º do EERRN, sem
prejuízo de eventual enquadramento na alínea e) do n.º 2 do artigo 58º do
EERRN, condicionado ao cumprimento do disposto no n.º 3 do referido artigo.

•

O respeito pelas proibições relativas a terreno confinantes e vizinhos da
estrada, de acordo com o artigo 57.º do EERRN.

•

A instrução de processo de autorização e licenciamento da instalação da
central fotovoltaica, bem como de eventuais vedações e acessos à rede
rodoviária nacional, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 42.º do EERRN.

B – Rede Ferroviária
Deverá ser garantido:
•

O respeito pela zona non aedificandi definida nos art.º 15.º e 16.º do
Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro.

•

O estipulado no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de
novembro, nos termos do qual os proprietários de prédios confinantes com o
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Síntese da informação prestada
domínio público ferroviário estão obrigados a solicitar a delimitação do seu
terreno antes de efetuarem quaisquer construções ou plantações.
O pedido de delimitação deverá ser efetuado para o email: geral@ippatrimonio.pt
instruído com Certidão Permanente do Prédio, Caderneta Predial, Planta à escala
1:1000 em formato editável (dwg) na qual conste o limite da propriedade e
preferencialmente levantamento topográfico no terreno.”

DGEG

Foi efetuada consulta a esta entidade especificamente em relação a uma área de
“recuperação ambiental”, de modo a dar cumprimento a uma solicitação efetuada
no pedido de elementos adicionais. Contudo, até ao momento de conclusão deste EIA,
na sua nova reedição, não foi obtida qualquer resposta, apesar das diligências
efetuadas internamente para o fornecimento dessa informação, e de todos os
esclarecimentos prestados pela equipa responsável pelo EIA no sentido de não haver
qualquer dúvida em relação à área em causa.

2.3 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ESCALAS DE TRABALHO
A análise efetuada baseou-se, numa fase preliminar, em bibliografia, de que se destaca como fonte de
informação privilegiada o Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém e o Plano Diretor Municipal de
Sines, tendo-se para o efeito consultado as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes, e
ortofotomapas digitais elaborados especificamente para este Projeto.
Salienta-se que foram utilizados durante a execução dos trabalhos ortofotomapas elaborados
especificamente para este Projeto pela empresa GEOLAYER, LDA, a qual tem a atividades de produção
de cartografia acreditada pela Direção Geral do Território (DGT) para cartografia topográfica e
temática. Contudo, uma vez que os ortofotomapas produzidos não foram homologados pela DGT, optouse neste EIA por considerar como base de apresentação os ortofotos digitais de 25 cm de 2018
disponibilizados pela Direção Geral do Território na sua página da internet (WMTS http://cartografia.dgterritorio.gov.pt/ortos2018/service?). Caso seja do interesse da Comissão de
Avaliação, poderão ser fornecidos os ortofotomapas produzidos no âmbito deste Projeto.
Em complemento do trabalho realizado por pesquisa bibliográfica, foram feitos reconhecimentos de
campo orientados para os descritores considerados mais relevantes face à natureza e local de
implantação do Projeto, nomeadamente ecologia/ocupação do solo, geologia/hidrogeologia e recursos
hídricos. Cruzando as várias informações, em estreita articulação com a equipa projetista, foram definidas
as zonas com condicionantes ao desenvolvimento do Projeto, nomeadamente as áreas interditas a
qualquer intervenção e os elementos a salvaguardar, as áreas interditas à instalação da
Subestação/Edifício de Comando/Armazém e Postos de Seccionamento/Postos de Transformação e as
áreas a evitar.
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A área de estudo da Central Fotovoltaica foi sendo acrescentada à medida que o Projeto e o EIA foram
sendo desenvolvidos. Inicialmente considerou-se uma área que se supunha suficiente para uma
implantação preliminar do Projeto. Contudo, com o desenvolvimento do projeto, a definição das principais
condicionantes ambientais e a própria morfologia do terreno, a área contratada veio a revelar-se
insuficiente. Para além disso, os proprietários de alguns terrenos arrendados solicitaram que fossem
salvaguardadas áreas envolventes às suas habitações, bem como áreas de exclusão ao projeto, que
permitissem a manutenção das suas atividades agrícolas, nas quais não será possível instalar qualquer
infraestrutura do Projeto. Perante esta situação, o promotor teve necessidade de contratar mais terrenos,
sendo condição preferencial as áreas serem adjacentes às que já estavam afetas ao Projeto, de modo a
concentrar as infraestruturas ao máximo possível. A área de estudo final resultante, e que se apresenta
nas várias peças desenhadas, é uma área suficientemente vasta que possibilitou a implantação do Projeto
com alguma margem de manobra, respeitando todas as condicionantes identificadas e a qual permitiu
manter as caraterísticas morfológicas do terreno, evitando a mobilização generalizada de terreno.
Quanto ao corredor da linha elétrica, 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. Este corredor em alguns troços onde existiam mais condicionantes foi alargado
de modo a possibilitar uma maior margem de manobra na implantação do Projeto.
A análise preliminar foi condicionada pela existência de duas linhas elétricas de muito alta tensão que
passam na área onde se pretende instalar a Central Fotovoltaica e que estão ligadas ao mesmo ponto
de interligação atribuído a este Projeto. Dentro da área envolvente, deu-se preferência a traçados
paralelos e próximos tanto quanto possível, das linhas elétricas já 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. A seleção destes traçados, o mais linear possível,
e próximo das linhas elétricas existentes, foi reforçada pela identificação de grandes condicionantes na
envolvente, seja do lado nascente, seja do lado poente. A nascente destaca-se a albufeira de Campilhas,
e a poente destaca-se um ninho de Águia de Bonelli. Para além disso, o afastamento do litoral foi um
pressuposto de referência, dada a pressão que existe para o desenvolvimento turístico da região, o qual
é tanto maior, quanto maior a proximidade ao mar, e também porque a zona mais próxima do litoral se
revelou mais sensível do ponto de vista ecológico.
Assim, tomou-se como área de estudo preliminar uma zona envolvente às duas linhas elétricas de muito
alta tensão existentes, considerando buffers de 400 m para cada lado das duas linhas elétricas, ficandose assim com margem de manobra na definição de um traçado preliminar de referência.
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Desta forma, selecionou-se como áreas para avaliação dos impactes ambientais diretos do Projeto (área
de estudo da Central Fotovoltaica e área de estudo da LMAT), aquelas que se apresentam nos Desenhos
1 e 2 do Volume 2.2 - Planta de Iocalização/Planta de implantação, e nas Plantas de Condicionamentos
(apresentadas no Volume 3-Anexo 10, integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental de ObraAnexo C), enquadramento nas cartas militares e em ortofotomapas.
No entanto, sempre que considerado relevante para os objetivos do presente EIA, foi alargada a área
de estudo de cada fator ambiental, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas
áreas temáticas integrantes no EIA. Por esta razão, não foi considerada apenas a zona diretamente
afetada pelo Projeto – área de intervenção – mas também a envolvente na qual se fazem sentir os efeitos
da respetiva construção, exploração e desativação. Neste contexto deu-se especial atenção às
construções localizadas na envolvente à área afeta ao Projeto. De referir também que para os fatores
solos/ capacidade de uso do solo, ocupação/usos do solo e habitats, foram definidos critérios de
quantificação das áreas afetadas (vd. Subcapítulo 8.3).
Assim, tem-se para os vários fatores ambientais analisados as seguintes áreas de estudo, sem prejuízo de
se fazer, sempre que necessário, um enquadramento regional para uma melhor compreensão do fator
ambiental em análise:
•

Geomorfologia, geologia e hidrogeologia – área de estudo restrita (terrenos arrendados
ajustados a limites físicos) e enquadramento regional, sendo que ao nível de possíveis fontes de
contaminação dos recursos hídricos foram identificadas as fontes existentes até uma distância de
5 km;

•

Clima e alterações climáticas – área de estudo abrangente de acordo com as estações
meteorológicas representativas;

•

Recursos hídricos – área de estudo restrita (terrenos arrendados ajustados a limites físicos), bacias
hidrográficas intersetadas e enquadramento regional;

•

Solos e usos do solo – área de estudo restrita (terrenos arrendados ajustados a limites físicos);

•

Ordenamento do território – área de estudo restrita (terrenos arrendados ajustados a limites
físicos);
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Ecologia – flora e habitats – área de estudo restrita (terrenos arrendados ajustados a limites
físicos); fauna – quadrículas UTM (10x10 km) NB38 (para a Central Fotovoltaica) e NB38, NB28,
NB29 e NC20 (para o corredor da LMAT) e quadriculas adjacentes, e enquadramento regional;

•

Qualidade do ar – área de estudo abrangente (regional e envolvente à área de intervenção e
aos caminhos de acesso);

•

Ambiente sonoro atual – área de estudo abrangente (foram avaliados os recetores sensíveis mais
próximos das infraestruturas que constituem o Projeto);

•

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico – área de estudo abrangente onde foi
efetuada prospeção dirigida, sendo que dentro desta área abrangente foi feita prospeção
sistemática na área onde se prevê a instalação das várias infraestruturas que integram o Projeto
da Central Fotovoltaica;

•

Socioeconomia – área de estudo abrangente – freguesias de Cercal e União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e residualmente na União das
freguesias de São Domingos e Vale de Água, no concelho de Santiago do Cacém; freguesia de
Sines, no concelho de Sines;

•

Paisagem – área de estudo abrangente (área de implantação do Projeto com buffer de 3 km);
e

•

Gestão de resíduos - área de estudo abrangente - regional.

Salienta-se que a área de estudo da Central Fotovoltaica se sobrepõe em parte com o corredor em
estudo da LMAT resultado da posição central da Subestação. Assumiu-se individualizar as duas áreas de
estudo pois os impactes são avaliados separadamente, e também o nível de condicionamento é diferente
para os dois Projetos em análise, é exemplo as linhas de água (mais condicionadas no caso da LMAT) e
as zonas de montado (mais condicionadas no caso da Central Fotovoltaica).
As bases cartográficas de trabalho adotadas correspondem a escalas que vão desde 1/1 000 000 a
1/25 000 (Carta Militar), e a escalas de pormenor (ortofotomapas-1/7 000), apresentando-se os
resultados a diferentes escalas, de acordo com os objetivos do trabalho, tendo a carta militar sido a
principal base da cartografia temática. A opção de apresentar a implantação do Projeto e a Planta de
Condicionamentos à escala 1:7000 deve-se ao facto de assim se poder observar a área da Central
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Fotovoltaica numa única folha, o que possibilita uma melhor perceção do conjunto. Contudo, é possível
visualizar o Projeto a escalas mais detalhadas nos desenhos que se apresentam no Volume 2.1.
A noção de tempo, mais difícil de gerir de forma discretizada e definida, foi tratada na base dos
horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam períodos com
características funcionais específicas – fase de construção, de exploração e de desativação – e que
coincidem com horizontes de curto e médio / longo prazo.

2.4 ESTRUTURA DO EIA
O EIA é constituído por quatro volumes, sendo que os volumes 1 e 2, nomeadamente o Relatório Técnico
e o volume da Peças Desenhadas estão subdivididos por 3 e 2 volumes, respetivamente.
O presente documento corresponde ao Volume 1.1 do Relatório Técnico e inclui os capítulos 1 a 5. O
Volume 1.2 inclui o capítulo 6 que corresponde à Caracterização da Situação de Referência. O Volume
1.3 inclui os restantes capítulos do Relatório Técnico. O Volume 2.1 inclui os desenhos do Projeto e o
Volume 2.2 inclui os desenhos do EIA. O Volume 3 inclui os Anexos com elementos técnicos que suportam
a análise dos vários fatores ambientais, e o Volume 4 corresponde ao Resumo Não Técnico.
No conjunto dos 3 volumes o Relatório Técnico é constituído por 13 capítulos, cujos conteúdos genéricos se
descrevem seguidamente.
No CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO: foram identificadas as principais características dos Projetos (Central
Fotovoltaica e LMAT), indicando-se a fase de desenvolvimento dos mesmos, o Proponente, a entidade
licenciadora e dos responsáveis pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. Foram ainda referidos
os antecedentes do EIA e dos Projetos, e feito o enquadramento dos Projetos no regime de AIA em vigor.
O CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA, ESTRUTURA E ÂMBITO DO EIA: que corresponde ao presente Capítulo, onde se
apresenta sumariamente o conteúdo do estudo, se apresenta o resultado da consulta efetuada às
entidades com relação com os Projetos e se apresentam as áreas de estudo.
No CAPÍTULO 3 – ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS

E JUSTIFICAÇÃO DO

PROJETO: identificam-se os objetivos dos

Projetos e apresenta-se a sua justificação.
No CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO DOS PROJETOS: descreve-se a localização e a constituição geral de cada um dos
Projetos (Projeto da Central Fotovoltaica e Projeto da LMAT), salientando-se os principais aspetos
relacionados com potenciais interações com o ambiente nas várias fases do seu desenvolvimento e ao
longo da sua vida útil, nomeadamente, construção, exploração/funcionamento e desativação/conversão.
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No CAPÍTULO 5 – CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL: é avaliada a conformidade dos
Projetos com os instrumentos de gestão territorial, e são identificadas as servidões e restrições de utilidade
pública a respeitar.
No CAPÍTULO 6 – DESCRIÇÃO

DO

ESTADO ATUAL

DO

AMBIENTE (CARACTERIZAÇÃO

DA

SITUAÇÃO

REFERÊNCIA):

DE

descreve-se a situação ambiental atual das áreas em estudo (antes da implementação dos Projetos),
analisando-se as componentes ambientais mais suscetíveis de serem afetadas e/ou perturbadas pela
construção, exploração e desativação dos mesmos.
No CAPÍTULO 7 – EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM OS PROJETOS: descreve-se um cenário previsível da
evolução da situação atual na ausência dos Projetos, ou seja, a “alternativa zero”.
No CAPÍTULO 8 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS: identificam-se e avaliam-se os principais
impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção, exploração e desativação ou
reconversão dos Projetos, bem como os impactes cumulativos.
NO CAPÍTULO 9 – ANÁLISE DE RISCOS: São avaliados os riscos associados aos Projetos.
No CAPÍTULO 10 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO: identifica-se um conjunto de medidas que permitem minimizar
os impactes negativos.
No CAPÍTULO 11 – MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL: define-se o PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA e
o PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO, bem como os documentos fundamentais para a execução de uma
adequada gestão ambiental em obra, nomeadamente o PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA,
que por sua vez integra o PLANO

DE

GESTÃO

DE

RESÍDUOS e o PLANO

DE

RECUPERAÇÃO

DAS

ÁREAS

INTERVENCIONADAS, que permitem verificar o desempenho do Dono de Obra e do Empreiteiro no
cumprimento das medidas de minimização aplicáveis à fase de construção.
No CAPÍTULO 12 – LACUNAS

DE

CONHECIMENTO: identificam-se as principais lacunas de informação que

surgiram no decorrer do EIA.
No CAPÍTULO 13 – CONCLUSÕES: resumem-se os principais aspetos do Projeto e da zona onde se insere, bem
como os principais impactes e conclusões do estudo efetuado.
No final apresenta-se a BIBLIOGRAFIA, onde se indica a documentação consultada e que serviu de referência
à elaboração do EIA.
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Estes capítulos garantem uma análise completa de todos os descritores pertinentes, tendo o
aprofundamento da análise dos mesmos sido baseado na definição do âmbito que se apresenta no
subcapítulo seguinte.
Toda a informação integrada no EIA é acompanhada por figuras, fotografias e desenhos, que permitem
uma melhor compreensão das matérias em análise.

2.5 DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO EIA
2.5.1 Considerações gerais
Um importante requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar num EIA é a definição
do seu âmbito, isto é, dos domínios de análise a abranger e, acima de tudo, do seu grau de
aprofundamento, em função do tipo de impactes induzidos pelo Projeto, da especificidade e da
sensibilidade do ambiente que o vai acolher.
Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam identificados e também
contemplados na legislação aplicável, importa reconhecer, na definição do âmbito do presente trabalho,
quais os descritores ambientais que mereceram um cuidado particular e, consequentemente, maior
aprofundamento.

2.5.2 Domínios e profundidade de análise
O principal objetivo do EIA da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada a 400 kV é a
identificação e avaliação dos impactes ambientais resultantes da execução do Projeto no sentido de por
um lado permitir à autoridade de AIA tomar uma decisão sobre a viabilidade do Projeto, e por outro,
identificar medidas minimizadoras dos impactes negativos significativos detetadas, de forma a se obter
a solução técnico-económica e ambiental mais favorável. Este segundo aspeto é particularmente
importante na fase preliminar de conceção de um projeto, e especialmente quando estão em causa
projetos de execução, como é a situação dos Projetos em análise neste EIA.
A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende, como já foi referido
anteriormente, das características gerais do Projeto, da sensibilidade da área onde se vai localizar e da
sua área de influência. Assim, e tendo em atenção as características, quer dos Projetos em análise, quer
da área de implantação, os descritores selecionados, para o presente estudo, foram os seguintes:
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Clima e alterações climáticas- embora não se prevendo impactes sensíveis no clima decorrentes
dos Projetos, analisou-se os aspetos relacionados com a potencial alteração da meteorologia
local e regional resultantes da alteração do albedo provocada pelas superfícies dos módulos
fotovoltaicos. Este fator ambiental é assim considerado como pouco importante para a avaliação
global dos Projetos;

•

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia – Analisaram-se as interferências dos Projetos com a
geomorfologia local, nomeadamente através da sua potencial interferência com elementos
geológicos e hidrogeológicos de interesse particular. Estes fatores ambientais, tendo em atenção
a tipologia dos Projetos em análise, e apesar da extensa área de implantação no caso da Central
Fotovoltaica, não provoca alterações relevantes na geomorfologia ou impacta com elementos
geológicos ou hidrogeológicos especiais, e por isso, consideram-se pouco importantes;

•

Recursos Hídricos Superficiais - Analisou-se a hidrografia na área de estudo e caracterizaramse as massas de água superficiais das bacias hidrográficas da área de incidência dos Projetos.
São avaliados os impactes das diferentes componentes dos Projetos na qualidade da água e na
alteração do escoamento superficial. Tendo em conta que existem algumas massas de água e
linhas de água nas áreas de estudo, destacando-se a albufeira de Campilhas no corredor da
LMAT, ainda que se preveja a salvaguarda do escoamento natural, considera-se este fator
ambiental como importante;

•

Solos e Ocupação do Solo – as interferências decorrentes da instalação dos Projetos foram
objeto de uma análise direcionada para a identificação de potenciais alterações ao nível dos
usos. Ainda que na área de implantação dos Projetos os solos previstos afetar não tenham
elevada aptidão agrícola (as zonas de RAN foram identificadas com áreas interditas a qualquer
intervenção, exceto em casos devidamente justificados), a significativa interferência espacial que
o Projeto implica leva a que se considere este fator como importante;

•

Ecologia (Flora e Fauna) – analisaram-se as potenciais áreas de especial interesse,
nomeadamente os habitats ocorrentes localmente. Do ponto de vista da flora, procedeu-se à
localização e caracterização das principais formações florísticas. Pela constatação de zonas de
montado na área da Central Fotovoltaica e no corredor da LMAT, o fator flora considerou-se
importante; Ao nível da fauna procedeu-se à caracterização e distribuição sazonal das
diferentes espécies de fauna terrestre. Este fator considerou-se importante, o que se justifica pelos
efeitos causados decorrentes da elevada área de alteração da ocupação do solo, e pela
presença da linha elétrica a 400 kV, que poderá interferir com a avifauna, tanto mais que a
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LMAT passa relativamente próximo de um ninho de Águia de Bonelli. Contudo importa relembrar
que os Projetos não se localizam em “Áreas Sensíveis”;
•

Qualidade do Ar – caracterizou-se a qualidade do ar, recorrendo sobretudo à informação
disponível. Dado que são previsíveis emissões de poeiras na fase de construção, aquando da
realização das movimentações gerais de terras, em áreas relativamente próximas de habitações,
este fator ambiental é assim considerado como importante para a avaliação global dos Projetos.
Refira-se, no entanto, que este fator ambiental assume também importância numa perspetiva
positiva durante a fase de exploração do Projeto da Central Fotovoltaica resultante dos impactes
positivos indiretos que advêm da utilização de energia renovável em detrimento de energia com
recurso a combustíveis fosseis devido às emissões de poluentes atmosféricos que dela resultam;

•

Gestão de Resíduos – efetuou-se uma síntese das questões relacionadas com a gestão de
resíduos na área de intervenção dos Projetos, tendo em conta os resíduos que serão
potencialmente produzidos nas diferentes fases, a identificação das entidades/operadores que
existem na região que garantam a recolha/tratamento de resíduos e efluentes, bem como um
breve enquadramento legal deste tema. Tendo em conta que um Projeto desta natureza envolve
reduzida produção de resíduos, considerou-se como um fator pouco importante no presente
estudo;

•

Ambiente Sonoro – avaliou-se a situação tendo por referência a legislação em vigor. Os Projetos
geram ruído durante toda a fase de construção. Na fase de exploração, apesar dos baixos níveis
de ruído produzidos, face à presença de recetores sensíveis nas áreas de estudo, considerou-se
este fator importante;

•

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico – caracterizaram-se os elementos de
interesse patrimonial e respetiva representação cartográfica, complementada com ocorrências
detetadas na prospeção sistemática da área de incidência dos Projetos. Apesar da pouca
mobilização do solo e das intervenções serem localizadas, pela sensibilidade da zona que será
atravessada, este fator considerou-se importante;

•

Socioeconomia – Caracterizou-se a socioeconomia da área de influência dos Projetos com base
em dados estatísticos e dados demográficos pertinentes. Dada a dimensão do Projeto da Central
Fotovoltaica, e aos reflexos que ele possa ter no contexto local, considerou-se que é um fator
importante;
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Paisagem – procedeu-se a uma caracterização objetiva com o estudo dos elementos estruturantes
do território e o estudo do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço e,
posteriormente, a uma caracterização, mais subjetiva, correspondente à caracterização e à
avaliação do resultado visual do território - paisagem. A modificação dos padrões de ocupação
do espaço vai, inevitavelmente, conferir uma nova realidade biofísica e visual à paisagem,
sobretudo durante a fase de exploração. Os aspetos associados à alteração das características
do local de intervenção, foram analisados de forma clara e concisa. Dada a grande dimensão
do Projeto da Central Fotovoltaica, e a apetência que a zona possui para uso turístico, a
paisagem assumiu-se como um fator importante no presente estudo, ainda que não seja uma zona
especialmente sensível; e

•

Saúde Humana - efetuou-se uma caracterização dirigida à identificação de recetores sensíveis,
tendo em conta a natureza dos Projetos, especialmente no caso da linha elétrica, devido
fundamentalmente aos campos eletromagnéticos. Considera-se este fator importante.
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3 ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
3.1 OBJETIVOS 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, e logo, 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 elétrica a
partir de fontes renováveis e à redução da emissão de gases com efeito de estufa.
Considerando a potência prevista instalar na Central Fotovoltaica do Cercal, estima-se que serão
produzidos cerca de 596 GWh/ano.
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
do RESP, que é na Subestação de Sines da REN. É um Projeto complementar ao Projeto da Central
Fotovoltaica, imprescindível para o Projeto global.

3.2 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
3.2.1 Enquadramento estratégico
Como se depreende da exposição anterior relativamente ao objetivo do Projeto da LMAT, a sua
justificação é evidente. Sem a sua existência não seria possível concretizar o Projeto da Central
Fotovoltaica do Cercal pois é necessário escoar a energia por ela produzida, o que obriga a que seja
efetuada a sua ligação ao ponto de entrega atribuído pela DGEG, em conjunto com a RESP.
O Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas
preconizadas não só no nosso País, 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 Gases com Efeito de Estufa (GEE). Vai de encontro ao discutido e definido na
Conferência das Partes COP 21, que decorreu em Paris 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.
Já não restam dúvidas que a promoção das energias renováveis assume neste contexto internacional e
comunitário particular importância tendo em conta os objetivos e metas cuja materialização o País está
comprometido, com vista à progressiva diminuição da dependência energética externa, bem como a
redução da intensidade carbónica da sua economia.
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A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem
instrumentos fundamentais e opções inadiáveis, por forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos
assumidos.
As alterações climáticas passaram, em todo o mundo, para o topo das agendas políticas. São uma
realidade e uma prioridade nacional, face aos seus impactos futuros sobre a nossa sociedade, economia
e ecossistemas. Os vários estudos desenvolvidos ao longo dos últimos anos indiciam que “Portugal se
encontra entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas”.
Portugal tem já uma trajetória bem definida para o combate às alterações climáticas. Em abril de 2015,
o Governo e 82 entidades públicas e privadas da sociedade civil assinaram o Compromisso para o
Crescimento Verde (CCV), que estabelece 14 metas e 111 iniciativas até 2030.
Este Compromisso, além de traçar o rumo para o crescimento e desenvolvimento sustentáveis, dota as
políticas públicas de previsibilidade, estabilidade e ambição. Este CCV prevê atingir uma meta de 31%
de renováveis no consumo final de energia em 2020 e 40% em 2030, enquanto na Europa este valor é
de apenas 27%, e a redução da emissão de GEE em 30% a 40% em 2030, relativamente a 2005.
A resposta política e institucional do Estado Português a este desafio foi materializada num conjunto de
documentos desenvolvidos pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia onde é
apresentada uma estratégia para atingir os objetivos a que Portugal propôs, nomeadamente: o Quadro
Estratégico para a Política Climática (QEPiC); o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC
2020/2030); e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC).
A estratégia preconizada nestes documentos passa sempre pelo desenvolvimento das energias
renováveis. Temos por exemplo, no QEPiC, na sua componente de Políticas Nacionais de Mitigação
das Alterações Climáticas o seguinte: “As políticas de mitigação das alterações climáticas visam
promover a transição para uma economia competitiva e de baixo carbono, designadamente através da
redução de emissões de GEE de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de 30% a 40% em
2030 em relação a 2005 e colocando Portugal numa trajetória de redução de emissões de longo prazo,
em linha com os objetivos europeus. Este objetivo é assegurado recorrendo à promoção de novas
tecnologias e à adoção de boas práticas; à eficiência energética e ao fomento de fontes de energia
renovável, promovendo simultaneamente a redução da dependência energética e o reequilíbrio da
balança comercial; da promoção da eficiência no uso de recursos e do fecho do ciclo de materiais;
envolvendo os diversos setores e a sociedade e dinamizando a alteração de comportamentos.
No âmbito da Diretiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa à promoção da utilização de
energia proveniente de fontes renováveis (Diretiva FER), Portugal elaborou o seu Plano Nacional de Ação
para as Energias Renováveis (PNAER) para o horizonte de 2020. Este Plano fixa os objetivos de Portugal
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relativos à quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia em
2020, tendo em consideração a energia consumida nos sectores dos transportes, da eletricidade e do
aquecimento e arrefecimento em 2020, identificando as medidas e ações previstas em cada um desses
sectores. Estabelece igualmente o compromisso nacional relativo à quota de energia proveniente de fontes
renováveis consumida no sector dos transportes nos termos previstos no n.º 4 do artigo 3.º da Diretiva
FER.
No CCV, no que à meta de renováveis no consumo final de energia diz respeito, verifica-se que Portugal
tem potencial custo-eficaz para atingir em 2020 valores de 31% a 32%, indiciando o cumprimento do
objetivo estipulado para Portugal de 31% de energias renováveis no consumo final bruto de energia já
anteriormente referido. No CCV constata-se que existe ainda potencial de exportação de eletricidade
renovável confirmado pela análise de sensibilidade relativa à penetração de renováveis na produção
de eletricidade. Portugal poderá beneficiar do aumento das interligações entre os Estados-Membros, em
particular na ligação da Península Ibérica ao resto da Europa, maximizando o seu potencial em termos
de energias renováveis, possibilitando alcançar níveis de redução de emissões mais significativos.
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 tecnicamente e economicamente
trajetórias de redução de GEE em Portugal até 2050.
Considera-se que a concretização deste Projeto 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.

3.2.2 Existência do recurso – potencial de aproveitamento solar
De entre as energias renováveis, em Portugal, a energia solar tem-se revelado nos últimos anos uma
realidade efetiva, no sentido da substituição dos combustíveis fósseis, e da redução da dependência
energética do estrangeiro, começando a ter um papel mais relevantes quando comparada com a energia
hídrica e eólica, estas últimas ambas com maior tradição no nosso País.
Portugal é um País que ainda não é autossuficiente relativamente ao binómio produção/consumo de
energia. No entanto, nos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo na produção devido à
implementação crescente de projetos de produção de energia a partir de fontes renováveis.
De entre as energias renováveis, em Portugal, a energia solar tem-se afigurado como a fonte de energia
renovável com maior potencial por explorar. Perspetiva-se que esta fonte tenha nos próximos anos uma
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forte expansão, como noutras décadas se registou para a energia hídrica e energia eólica, aliás,
tendência que já se está a verificar.
Olhando para o território nacional, é possível verificar que existe maior concentração de centrais hídricas
e eólicas na zona Norte e Centro (vd. Figura 3.1). Os recursos hídricos sempre foram escassos no sul de
Portugal, e por isso os grandes projetos hídricos concentraram-se na região a norte do rio Tejo, e
especialmente no noroeste de Portugal, onde a precipitação é mais elevada.

Fonte: http://e2p.inegi.up.pt (dezembro, 2019)

Figura 3.1– Identificação e localização dos centros electroprodutores existentes em Portugal Continental, utilizadores
de fontes renováveis

Em Portugal, de forma geral, ao longo do seu território existe um imenso potencial no recurso solar, que
já começou a ser explorado com maior intensidade na região da Grande Lisboa, Alentejo e Algarve.
Conforme se pode ver na figura seguinte, Portugal está entre os países da Europa que beneficia de
melhores condições para a instalação de centrais fotovoltaicas, com valores de irradiância (kWh/m2),
apenas observados em certas regiões de Itália. É um País onde o recurso solar é elevado quando
comparado com o resto da Europa (vd. Figura 3.2).
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Fonte: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), 2019

Figura 3.2– Variação da radiação solar na Europa

Acresce o facto de que o sistema energético nacional apresenta uma vulnerabilidade evidente: a sua
grande variabilidade interanual no que diz respeito à hidraulicidade. Em anos secos, em que a produção
hídrica, que potencialmente tem uma grande contribuição para o abastecimento diminui drasticamente, o
País recorre a uma maior produção das suas centrais térmicas (carvão e gás natural), bem como à
importação de eletricidade dos países seus vizinhos. Estas soluções acarretam, obviamente, desequilíbrios
das contas com o exterior (valores na ordem de vários milhares de milhões de euros que tem inclusive
expressão percentual evidente no PIB), conforme é possível constatar nas estatísticas da DGEG.
Parece assim evidente que o recurso solar pode, no momento atual e com o correto dimensionamento, ser
competitivo em termos de mercado, contribuindo assim para um aumento da autonomia energética do
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País, evitando a dependência de combustíveis fósseis importados. A isto acresce o facto de esta opção
poder dar um contributo decisivo no aspeto de segurança energética nacional ao funcionar em “tandem”
com a produção hídrica e eólica, diversificando o mix energético. Paralelamente, contribui ainda para as
metas do País com vista à integração de renováveis na produção de energia e descarbonização da
economia, como atrás foi referido.
Por último, e por força da evolução do Projeto Europeu e da necessária integração na variável da
produção de energia, bem como da interligação para o transporte, importa reforçar a importância de,
perante a disponibilidade do recurso (sol) em abundância, fazer a sua exportação, contribuindo para o
Projeto Europeu.
Todas estas considerações, em conjunto, suportam de forma cabal as motivações de base para a
justificação do presente Projeto.
Na génese do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal está a convicção de que a energia solar
fotovoltaica, embora não possa resolver todos os problemas de geração elétrica, por força da sua
característica essencial de que só produz enquanto existe radiação solar, terá, no entanto, um papel
determinante no contexto energético nacional do futuro.
A motivação para o interesse global súbito na energia solar tem sobretudo a ver com a velocidade da
sua curva de aprendizagem que determinou um nível de implantação da tecnologia tal que, analisando
estudos feitos na 1.ª década do seculo XXI, as diferenças são avassaladoras.
Nas previsões mais otimistas da altura (anos 2008/2010), o solar apenas se tornaria viável sem
subsidiação nos países com mais radiação depois de 2020, um desvio de cerca de 6 anos em relação ao
que de facto veio a acontecer.
Ao mesmo tempo, a necessidade imperiosa de redução das emissões de CO2, impondo a substituição da
produção de energia elétrica a carvão, determinava uma procura cada vez mais premente de uma
alternativa renovável, limpa e financeiramente eficiente.

3.2.3 Situação atual da energia fotovoltaica em Portugal
É importante perceber que Portugal não tem o monopólio da abundância do recurso solar. A Espanha
tem regiões com níveis de radiação semelhantes, o mesmo acontecendo com a Itália, bem como países da
bacia mediterrânica como Marrocos ou a Argélia, todos eles possuindo uma vantagem assinalável em
relação a Portugal: a disponibilidade de grandes áreas geográficas, que determinam uma vantagem
competitiva por força do preço dos terrenos necessário à implantação.
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As condições de mercado conjuntamente com a especificidade da tecnologia, o momento da evolução da
descarbonização da economia, e ainda o esforço de captação de investimento externo levado a cabo
pelos países mais atingidos pela crise (onde se incluem precisamente aqueles onde o recurso é abundante)
são argumentos de peso que sustentam a justificação da importância deste Projeto, justificando mesmo a
sua necessidade.
A evolução da energia fotovoltaica em Portugal deu-se, principalmente, nos últimos anos, como se pode
verificar pela análise das Figuras 3.3, 3.4 e 3.5.
O crescimento acelerado deste sector é o resultado do forte investimento nesta matéria, relacionado com
os compromissos assumidos com a União Europeia.

Figura 3.3 - Potência instalada de renováveis em GW, entre 2011 e 2020
(Fonte: DGEG, Estatísticas Rápidas - janeiro 2020)
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Figura 3.4 - Evolução da potência instalada (MW) de energia renováveis em Portugal
(DGEG, Estatísticas Rápidas – janeiro 2020).

Figura 3.5 - Evolução da energia fotovoltaica (GWh) produzida em Portugal, por região
(DGEG, Estatísticas Rápidas - janeiro 2020)

De 2011 a janeiro de 2020 a tecnologia com maior crescimento em potência instalada foi a hídrica (1,7
GW). No entanto, em termos relativos a tecnologia que mais cresceu foi a fotovoltaica, tendo evoluído
de uma potência instalada residual, para 838 MW.
A evolução da produção de energia fotovoltaica apresenta um comportamento muito semelhante ao da
potência instalada, verificando-se um crescimento significativo nos últimos anos, tendo sido 2008 o ano
que marca o arranque dessa tendência.
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No ano-móvel de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, a região do Alentejo foi responsável por 46%
da produção fotovoltaica nacional. Desde 2014, salienta-se a entrada em funcionamento de 12 centrais
fotovoltaicas de concentração totalizando uma potência de 17 MW.
Em síntese verifica-se que em Portugal as potencialidades de aproveitamento da energia solar, mesmo
que em pequenas escalas, é considerável e substancial no sentido da substituição dos combustíveis fósseis.
O sucesso da nova vaga de implantação de centrais solares como fonte de energia renovável está
relacionado com a sua crescente fiabilidade tecnológica, os reduzidos custos de manutenção quando
comparada com outras energias renováveis, mas sobretudo pela sua equilibrada relação com o ambiente.

3.2.4 Contribuição para o cumprimento de metas nacionais – potência
instalada
No atual contexto energético e ambiental, a importância da produção de eletricidade a partir da energia
fotovoltaica é manifesta, seja pela sua característica de energia endógena, seja pelo seu caráter
renovável, ou ainda pela inexistência de emissões de CO2 e de SO2 associadas ao seu funcionamento.
A Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), publicada através da Resolução de Conselho de
Ministros n.º 29/2010 de 15 de abril, fixou que, em 2020, 60% da eletricidade deveria ser produzida
a partir das fontes de energia renováveis. Para contribuir para o atingimento desta meta, foi igualmente
publicado o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), através da Resolução de
Conselho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de abril. O PNAER perspetivava que em 2020 estivessem
instalados 720 MW em centrais solares, em particular, 670 MW em centrais solares fotovoltaicas.
De acordo com os últimos dados fornecidos pela DGEG, a capacidade de potência instalada de centrais
solares fotovoltaicas é de 838 MW, no entanto Portugal já assumiu metas mais ambiciosas para 2030,
através do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) 2030. Tomando como referência o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050, existe uma clara aposta no desenvolvimento da energia solar, sendo
perspetivado um forte crescimento na capacidade de produção solar até 2030; refere, nomeadamente,
que a capacidade de produção solar igualará a eólica até 2030. São esperados valores de potência
instalada em solar em Portugal entre os 7,3 – 9,3 GW em 2030, o que representa 25 a 31% da potência
instalada total nacional (contribuição de 23 a 29% do total da produção de eletricidade em Portugal).
Estes valores representam um crescimento muito acentuado face ao que Portugal possui atualmente
instalado: 838 MW instalados em solar em janeiro de 2020 (DGEG, 2020 – Renováveis, estatísticas
rápidas - nº 182 - janeiro de 2020).
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3.2.5 Contribuição para atingir metas nacionais - redução de GEE
Segundo a APREN - Associação Portuguesa de Produtores de Energias Renováveis, o aproveitamento dos
recursos renováveis disponíveis em Portugal permitiria evitar a importação e a combustão de 1,3 milhões
de toneladas de fuel em cada ano, bem como, uma redução anual das emissões de CO2 de quase 3,0
milhões de toneladas.
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 carvão1.

3.2.6 Síntese das vantagens ambientais do Projeto
Em Portugal, as potencialidades de aproveitamento da energia solar, mesmo que em pequenas escalas,
é considerável e substancial no sentido da substituição dos combustíveis fósseis.
O sucesso da nova vaga de implantação de centrais fotovoltaicas como fonte de energia renovável está
relacionado com a sua crescente fiabilidade tecnológica, os reduzidos custo de manutenção quando
comparada com outras energias renováveis, mas sobretudo pela sua equilibrada relação com o ambiente,
onde eventuais impactes ambientais são na generalidade mais circunscritos que os de outro tipo de fontes.
Salientam-se, de seguida, alguns fatores favoráveis ao seu desenvolvimento:
•

Ausência de transformação de combustível, e de consumos apreciáveis de energia;

•

Diminuta produção de resíduos na fase de operação;

•

Reduzido impacte ambiental quando comparado com o de outras fontes renováveis; e

•

Redução do risco de incêndio; e

•

Em comparação com uma central térmica, a produção de energia por centrais fotovoltaicas não
provoca quaisquer emissões em dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2), dióxido de
carbono (CO2), partículas, escórias e cinza de carvão (no caso de o combustível ser o carvão).

1 Documento" Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) 2013-2020 - Poder Calorífico Inferior, Fator de Emissão e Fator de Oxidação" de
dezembro 2013 – disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente.
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 LOCALIZAÇÃO
A Central Fotovoltaica do Cercal localiza-se a cerca de 1,0 km da localidade Cercal (sede de freguesia)
e 24,0 km da cidade de Santiago do Cacém (sede de concelho), na freguesia do Cercal, concelho de
Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.
A Linha Elétrica a 400 kV (fará a ligação do Projeto à subestação da REN de Sines, localizada a 6 km
da localidade de Santiago do Cacém), com um comprimento total de 25,6 km, atravessa áreas das
freguesias de Cercal 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, atravessa área da freguesia de Sines,
no concelho de Sines, distrito de Setúbal.
No Desenho 1 do Volume 2.2 apresenta-se a localização e o enquadramento administrativo dos Projetos,
sobre carta militar à escala 1:25 000, e no Desenho 2 do Volume 2.2 a implantação do Projeto sobre
ortofotomapa à escala 1:7 000. No Volume 2.1 são apresentados os desenhos do Projeto com o layout
geral, incluindo alguns desenhos de detalhe.
A área de estudo que ficou disponível para implantação da Central Fotovoltaica, com aproximadamente
816 ha, é atravessada pelas estradas EN262, ER 390 e ER389. Apresenta uma configuração irregular,
com o maior desenvolvimento na direção noroeste-sudeste.
Ambos os Projetos (Central Fotovoltaica e LMAT) não se localizam em “Área Sensível”, de acordo com a
definição constante no Artigo 2º 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), conforme se pode observar no Desenho
3 do Volume 2.2.

4.2 ASPETOS RELEVANTES ESPECÍFICOS DA ÁREA DO S PROJETOS
Na generalidade, a área estudada para instalação da Central Fotovoltaica do Cercal apresenta
características muito semelhantes. Corresponde 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 da zona ter um relevo ondulado, foi possível projetar o Projeto sem recurso generalizado à
modelação do terreno, que, a existir, será feita de forma muito pontual e limitada.
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A zona é atravessada por eixos rodoviários principais que obriga a que a Central Fotovoltaica fique
dividida em vários setores. Estas vias possibilitam um acesso fácil às várias áreas onde se implanta o
Projeto.
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. Face à situação em causa, o promotor terá
de solicitar autorização para a afetação desta área, ainda que seja uma afetação provisória.
Em relação às linhas de água tem-se que existe uma grande proliferação de linhas de água a atravessar
o território, que estão identificadas na carta militar, e como tal, sujeitas ao Domínio Hídrico. Nas principais,
que estão sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, numa perspetiva de minimização de
impactes, considerou-se que se deveria impor uma faixa de salvaguarda com 6 m de largura (3 m para
cada lado), faixa essa considerada como zona interdita à colocação de qualquer infraestrutura do
Projeto, exceto em situações pontuais justificáveis de cruzamento de caminhos e valas de cabos. As linhas
de água onde se considerou uma faixa de proteção foram assinaladas na Planta de Condicionamentos
da Central Fotovoltaica (vd. Desenho 1 do PAAO constante no Volume 3-Anexo 10). 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,
pelas razões em seguida descritas:
- algumas das linhas de água definidas na carta militar hoje já não são percetíveis no terreno, pois com
o passar dos anos, as sucessivas mobilizações do solo para fins agrícolas, assim como a própria atividade
agrícola, tem contribuído para a regularização do terreno;
- algumas destas linhas de água são sazonais. Têm escoamento torrencial apenas quando ocorrem
chuvadas, não apresentando qualquer escoamento na maior parte do ano;
- o layout da Central Fotovoltaica do Cercal foi projetado de modo a não ser necessário a mobilização
do terreno, pelo que a colocação dos seguidores, por um lado manterá a drenagem natural do terreno
e, caso em situações pontuais se verifique que a colocação dos pilares de suporte destas estruturas afeta
a drenagem natural do terreno, serão efetuados os ajustamentos necessários in loco, se modo a manter e
salvaguardar a drenagem natural do terreno; e
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- foi desenvolvido um estudo hidrológico para toda a área de estudo, exatamente para prevenir a
afetação das linhas de água de maior expressão neste território e salvaguardar a drenagem natural
dos terrenos afetos à Central Fotovoltaica e permitir a sua continuidade para a envolvente do Projeto.
A implantação do conjunto Subestação/Edifício de comando/Armazém foi uma exceção devido à
extensão da área a afetar por este conjunto. A sua localização, num local escondido e ao mesmo tempo
de fácil acesso, limitou a seleção do local de implantação. De qualquer forma, pela implantação deste
conjunto de infraestruturas será apenas afetado o troço de montante de uma linha de água de reduzida
dimensão e com pouca expressão no terreno, e o escoamento natural será assegurado, ou seja, os caudais
das águas pluviais serão devidamente encaminhados para o troço de jusante desse mesmo curso de água.
A salvaguarda de todas as linhas de água obrigaria à utilização de uma área muito mais vasta, o que
dada a dificuldade de obtenção de terrenos, poderia inviabilizar o Projeto, assim como implicaria a
afetação de uma área mais vasta e com maior impacte neste território. Face à situação em causa, o
promotor terá de solicitar o Título de Utilização do Domínio Hídrico para todas as linhas de água
identificadas na carta militar, conforme explicado com mais detalhe no Capítulo 5-Conformidade com os
Instrumentos de Gestão Territorial. Salienta-se que os projetistas tiveram em atenção as recomendações
de especialistas consultores nas matérias relacionadas com os recursos hídricos (hidrologia e hidráulica),
conforme já referido anteriormente. Foram para o efeito elaborados estudos detalhados sobre esta
matéria, os quais se apresentam no Anexo 2 – Estudos Hidrológicos e Hidráulicos, e também que está em
causa um Projeto que possibilita a manutenção do escoamento natural sob os painéis, podendo haver
necessidade apenas de fazer pequenos desvios pontuais.
Relativamente aos caminhos, verifica-se a existência de vários caminhos de terra batida com origem nas
estradas que atravessam a área de implantação do Projeto que facilitam o acesso em geral, face aos
quais se tentou maximizar a sua utilização. Contudo, os principais desenvolvem-se ao longo das linhas de
água mais relevantes, as quais apresentam galerias ripícolas que correspondem a habitats. Esta situação
levou a que se tivesse especial cuidado na conceção da solução de reabilitação destes caminhos,
procurando-se sempre que possível não sair fora das zonas já intervencionadas e, quando tal não foi
possível, que esta intervenção se realize no sentido oposto da linha de água. A partir dos caminhos
existentes passíveis de utilização (os caminhos previstos no Projeto têm de possibilitar 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. Para apoio
ao desenvolvimento do Projeto, foram desenvolvidos estudos geológicos e geotécnicos, os quais se
apresentam no Anexo 3 – Estudos Geológicos/geotécnicos.
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Um outro aspeto relevante na área do Projeto é a existência de zonas de montado, habitats com estatuto
de proteção. Na área afeta à Central Fotovoltaica as zonas de montado ocorrem de forma localizada,
tendo-se por isso constituído como uma condicionante com pouca interferência com o Projeto. No entanto,
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. Mas importa salientar a este respeito que, as zonas
de montado nesta região do Cercal apresentam-se em geral em mau estado de conservação.
Por último tem-se que na área afeta à Central Fotovoltaica existe várias construções, sendo que 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, conforme explicado no Subcapítulo 10.1-medidas
aplicadas na fase de Projeto de Execução. Para além destas, na envolvente do Projeto existem várias
construções, e muitas delas são habitações, ou ruínas de que se desconhece as potencialidades futuras de
possível requalificação, e por isso, ainda que fora da área afeta ao Projeto, também em todas essas
situações foram impostos buffers de proteção. A zona atravessada pela LMAT tem em geral poucas
habitações. Na zona mais crítica, que é a zona próxima da subestação de Sines onde será efetuada a
ligação, foi possível utilizar os apoios de uma linha elétrica já existente, o que diminui significativamente
os impactes em geral, e especialmente no que se relaciona com a aceitação por parte dos proprietários
das habitações existentes, tanto mais que nesta zona existe uma quinta enquadrada na categoria
“Quintas Históricas - Espaço Cultural” e 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.
Estes foram os aspetos mais importantes a ter em consideração no desenvolvimento do Projeto. Para além
destes, foram identificados alguns condicionamentos, quer na zona da Central Fotovoltaica, quer no
corredor da LMAT, os quais foram refletidos nas Plantas de Condicionamentos, tendo havido um esforço
dos projetistas para o seu cumprimento. No Capítulo 10 – Medidas de Minimização e de Compensação
explica-se com detalhe de que forma foram contempladas as medidas preconizadas para esta fase de
projeto de execução.
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4.3 IDENTIFICAÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJETO DA CENTRAL
FOTOVOLTAICA
4.3.1 Elementos constituintes da Central Fotovoltaica
A 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);
•

Postos de seccionamento que recebem os vários ramais subterrâneos vindos de cada uma das

Centrais Fotovoltaicas e têm a função de “agregadores” da energia produzida em cada uma destas
Centrais Fotovoltaicas e que daí interligam à Subestação elevadora (Subestação do Cercal) através de
uma linha subterrânea a 30kV;
•

Os Sistemas Auxiliares;

•

Instalação elétrica de média tensão (30 kV);

•

Subestação/Edifício de Comando/Armazém;

•

Caminhos e vedação.

O conjunto das 5 Centrais Fotovoltaicas que constituem a Central Fotovoltaica do Cercal, será constituído
por 553.800 módulos fotovoltaicos, 1792 Inversores de String, 73 Postos de transformação e 5 Postos de
seccionamento, distribuídos ao longo de toda a área de estudo, conforme Desenho 2 do Volume 2.2,
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 que compõem cada uma das 5 Centrais Fotovoltaicas serão ligados entre si
e interligados ao correspondente Posto de seccionamento 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.
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Os módulos fotovoltaicos previstos são de tecnologia bi-facial, e a estrutura de suporte ao solo será em
seguidores horizontais de um eixo, os quais serão fixos ao solo através de estacas metálicas cravadas
diretamente no solo, apenas com recurso a pré-furo, sempre e 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.
Na zona central da área de implantação da Central Fotovoltaica, está prevista a instalação da
Subestação elevadora, do Edifício de comando e do Armazém. No Edifício de comando estarão situadas
as celas de MT que recebem as linhas subterrâneas de 30kV provenientes dos Postos de Seccionamento
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
Fotovoltaicas. 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 25,6km, entre o painel de saída de linha situado na Subestação elevadora da Central
Fotovoltaica do Cercal e o painel “408” da Subestação de Sines da REN, infraestruturas todas elas a
construir de raiz no âmbito do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal.
Apresenta-se nos subcapítulos seguintes as situações/aspetos que condicionaram a implantação do
Projeto, assim como uma descrição mais detalhada de cada uma das componentes referidas.

4.3.2 Condicionamentos à configuração da Central Fotovoltaica
A implantação proposta é aquela que respeita as condicionantes identificadas no presente EIA, e que
melhor se adapta à dimensão e características do terreno. Na definição do layout das várias componentes
que constituem a Central Fotovoltaica foram tidos em consideração os condicionalismos ambientais que
permitiram minimizar, na medida do possível, os potenciais impactes decorrentes da fase de construção
e exploração do Projeto. Na implantação dos módulos fotovoltaicos, Subestação/Edifício de
comando/Armazém, Postos de transformação e Postos de seccionamento, bem como valas de cabos e
acessos, foi tida em consideração o relevo natural e morfologia da área de implantação do Projeto, bem
como a salvaguardas de elemento como poços, espécies sujeitas a regime de proteção e habitats naturais
classificados, intervenção ao mínimo indispensável nas linhas de água de maior expressão e respeitos
pelas demais servidões presentes neste território, bem como pela população local, existente não só na
área do Projeto, como na envolvente.
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A distribuição dos módulos solares com os inversores e a localização dos elementos com os
transformadores foi resultado de um estudo técnico onde se procurou maximizar a produção de energia,
mas tendo em consideração os condicionalismos identificados devido à produção de ruído por parte
destes elementos.
Numa fase inicial do EIA, foi feita a caracterização e identificação dos aspetos mais relevantes da área
do Projeto, da qual resultou a Planta de condicionamentos, onde se identificaram as principais
condicionantes presentes na área de estudo e sua envolvente que acabaram por ser relevantes e
determinantes na definição e configuração do layout de projeto. No subcapítulo 10.1 das medidas de
minimização para a fase de Projeto é explicado com mais detalhe as medidas que foram consideradas
na conceção do Projeto que permitiram minimizar os impactes negativos expetáveis.
Importa ainda referir que na conceção do Projeto foi de relevante importância a morfologia do terreno.
A zona prevista para implantação da Central Fotovoltaica apresenta-se com um relevo ondulado e com
zonas de declive mais acentuado junto às principais linhas de água, tendo sido um fator decisivo da
definição do Projeto, não só na escolha da tecnologia a instalar, como na seleção das áreas de
implantação do Projeto. Atualmente a tecnologia está de tal modo desenvolvida que a implantação dos
módulos acompanha o relevo, não sendo necessário efetuar grande movimentação de terras. O projeto
prima pela escolha de tecnologia de implantação dos módulos que acompanham o relevo do terreno,
mesmo em declives consideráveis (até um máximo de 18%), sem que seja necessário efetuar grandes
movimentações de terras. Apresenta-se em seguida uma fotografia exemplificativa do exposto.

Fotografia 4.1 – Módulos fotovoltaicos que acompanham a morfologia do terreno

Na definição do projeto, foram ainda identificadas áreas com declives de tal forma acentuados que não
possibilitassem a instalação em segurança das estruturas de suporte e fixação dos módulos e que
prejudicassem a eficiência de produção do sistema. Estas áreas, com declives mais acentuados, não foram
tidas em consideração para a implantação de módulos fotovoltaicos, pois implicariam realização de
trabalhos de movimentação de terras e a modelação do terreno em áreas com alguma extensão, e
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consequentemente a transformação da morfologia da área. Poderá, contudo, ser necessário em áreas
localizadas efetuar ligeiras correções no relevo, dada a existência de pequenas irregularidades.

4.3.3 Sistema de produção fotovoltaica ou gerador solar
Na essência do funcionamento de uma central fotovoltaica tem-se os módulos fotovoltaicos que convertem
a energia solar em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar
recebida.
As células fotovoltaicas, geralmente uma área quadrada de aproximadamente 100 a 250cm²,
transformam a radiação solar incidente diretamente em eletricidade aproveitando o chamado "efeito
fotovoltaico": Uma célula fotovoltaica exposta à radiação solar atua como um gerador de corrente
contínua com uma característica tensão-corrente que depende principalmente da própria radiação solar,
da temperatura e da superfície.
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 módulos fotovoltaicos/painéis convertem a energia luminosa em eletricidade, na forma de corrente
contínua (DC) em "tempo real", ou seja, a captação de energia solar e consequente produção de
eletricidade acontecem em simultâneo.
A Central Fotovoltaica do Cercal será constituída por 553 722 módulos fotovoltaicos/painéis de
tecnologia bifacial. A área total fotovoltaica (área dos painéis) será de 1 370 462 m².
Os painéis serão agrupados em strings (grupo de módulos ligados eletricamente em série). Neste Projeto
prevê-se que sejam feitos agrupamentos de 26 painéis ligados em série, ou seja, serão instalados 21
297 strings na Central Fotovoltaica do Cercal.
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
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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. Neste projeto,
cada quadro de string interliga diretamente a cada inversor, estando neste projeto, cada quadro
instalado junto ao inversor correspondente.
No presente Projeto a conversão da energia que é produzida em corrente contínua em corrente alternada
é feita com base na utilização de Inversores descentralizados (String Inverters), os quais serão ligados
aos Postos de transformação que ficarão distribuídos dentro da área de implantação do sistema de
produção fotovoltaica em locais estratégicos, em função da configuração elétrica do sistema.
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. Para este projeto, está a ser considerada
a solução de inversores de string, dessa forma, os cabos positivos e negativos são transportados desde
as caixas de String até ao inversor. O dimensionamento dos cabos é feito de acordo com os critérios de
intensidade de curto-circuito admissível, intensidade máxima admissível por aquecimento do cabo e a
queda de tensão máxima estipulada pelo dimensionamento (1,2%).
A canalização subterrânea, constituída pelos cabos subterrâneos de corrente alternada (desde os
inversores até ao Quadro Geral de Baixa Tensão, no interior do Posto de transformação), será
diretamente enterrada, sendo, para as travessias de caminhos constituída 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 (entre PT , os PS e subestação), seja de Baixa
Tensão (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,
conforme se mostra nos Desenhos apresentados no Anexo A do Volume 2.1. A sua largura irá variar entre
0,40 m e 1,0 m.
A extensão das valas de cabos de MT apresenta-se no Quadro 4.1. 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
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m, o que corresponde a uma largura média das valas MT consideradas, as quais variam de 0,40 m a 1,0
m.
Nos Desenhos de Projeto constante no Anexo A do Volume 2.1, e no Desenho 2 do Volume 2.2 – Peças
Desenhadas do EIA mostra-se o traçado dos diferentes tipos de valas.
Quadro 4.1
Tipo de valas previsto executar e respetivas extensões
Valas Tipo

Comprimento (m)

MT

20 750,6

MT Interligação

3 100,8

TOTAL

23 850,4

As valas da rede de MT serão, em geral, abertas ao longo dos caminhos da Central Fotovoltaica. Está
previsto serem executados 6 553,8 m de valas sem caminho adjacente.
Nas Fotografias 4.2 e 4.3 pode-se observar um exemplo de módulos fotovoltaicos semelhantes aos que
serão implantados neste Projeto e no Anexo 5 do Volume 3 apresenta-se a sua ficha técnica.

Fotografias 4.2 e 4.3 – Exemplo de Seguidores Solares - modelo Soltec SF7 Bi-facial

A escolha dos módulos fotovoltaicos realizou-se tendo em conta os seguintes parâmetros:
•

Módulo de última geração e tecnologia;

•

Melhores características e rendimento em função das condições ambientais;
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•

Performance Ratio obtido;

•

Cumprimento das características nominais ao longo da vida útil da instalação;

•

Facilidade de manutenção;

•

Disponibilidade no mercado; e

•

Garantia do fabricante e serviço pós-venda.
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Com base nestas considerações selecionou-se o sistema de Produção fotovoltaica com o tipo de módulo
fotovoltaico, Seguidor e Inversor, cujas características se apresentam no quadro seguinte, (ou equivalente):
Quadro4.2
Características do Sistema de Produção Fotovoltaica previsto instalar
Potência nominal: 223 600 kVAn
Potência de Pico: 282 398,22 kWp
Módulos FV:
Marca (ou equivalente): JINKO SOLAR
Modelo: JKM510M-7TL4-TV Bifacial
Potência de Pico: 510 Wp
Nº Total de módulos: 553 722
Estrutura: Seguidores Solares (1 N/S Eixo)
Modelo (ou equivalente): SUNTEC SF7 Bi-facial
Nº Total de Seguidores: 7 099
Inversores: Marca: KACO (ou equivalente)
Modelo:

Blueplanet 125 TL3 125kW

Nº Total de inversores: 1792 unidades

Os módulos fotovoltaicos serão implantados de acordo com a indicação constante nos desenhos que se
apresentam no Anexo A do Volume 2.1- Desenhos do Projeto, e estarão orientados a Sul (azimute 0º),
apresentando a inclinação mais adequada, ou seja, de forma a obter o melhor rendimento. Serão
instalados numa estrutura 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
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número total de 3 strings por seguidor, onde cada string é constituído por 26 módulos fotovoltaicos, como
referido anteriormente. No conjunto do projeto, serão instalados 7 099 seguidores solares.
A separação entre as estruturas no sentido Este-Oeste foi de modo a minimizar 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 área ocupada pelos módulos, e a área ocupada pelos módulos incluindo as zonas entre as linhas
apresenta-se nos Quadros 4.3 e 4.4.
Quadro 4.3
Dimensão dos módulos e área por eles ocupada
Dimensão do
Painel
CxL

Área do Painel
(m²)

Nº Painéis

Área Total dos
Painéis (m²)

Área Total dos
Painéis (ha)

2,475

553 722

1 370 461,95

137,05

1,122
2,206

Quadro 4.4
Dimensão dos módulos e área por eles ocupada, incluindo o espaço entre as linhas
Dimensão
do Seguidor Área do Seguidor
incluindo
incluindo entre
entre linhas
linhas (m²)
CxL

Nº Seguidores de
Módulos

Área Total dos
Área Total dos Seguidores
Seguidores de Módulos
de Módulos incluindo entre
incluindo entre linhas
linhas (m²)
(ha)

4,56
455,09

7 099

3 230 684

323,07

45,49

A estrutura será de aço de qualidade S275 JR 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.
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Os pilares de suporte são perfis HEB-100.
Todos os parafusos, porcas e outros componentes utilizados na montagem da estrutura são de aço zincado
/inox/galvanizado com um nível de resistência de qualidade 8.8 de acordo com a norma DIN/ISO 898.
A fundação da estrutura será feita por cravação no solo a uma profundidade suficiente para alcançar a
estabilidade e resistência adequadas. Os Estudos geotécnicos do terreno realizados já preliminarmente
na fase de projeto e que serão completados e revistos na fase inicial dos trabalhos de construção, bem
como 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.
A cravação estima-se realizar a uma profundidade mínima de 1,5 m, igual à secção do perfil metálico a
instalar.
Tendo em consideração que está previsto 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. Então temos que 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,
portanto, essa a área efetivamente a ocupar pela estrutura de 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.
Na Figura 4.1, ilustra-se o tipo de parafuso a utilizar nas fundações da estrutura metálica de suporte dos
painéis solares.
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Figura 4.1 - Aspeto das estacas metálicas (estaca) para suporte dos seguidores

4.3.4 Inversores
Serão utilizados no total 1792 inversores descentralizados da marca KACO (ou equivalente),
modeloBlueplanet 125 TL3 125kW, de montagem exterior, instalados na estrutura metálica (Seguidores)
dos módulos fotovoltaicos (vd. Fotografias 4.4 e 4.5). Ficarão portanto parcialmente protegidos contra a
exposição solar direta e respetiva elevação de temperatura, de modo a maximizar o seu rendimento.
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Fotografias 4.4 e 4.5 – Inversor KACO de montagem exterior

A ficha com as especificações técnicas dos inversores previstos utilizar apresenta-se no Anexo 5 do Volume
3.
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. Esta função denomina-se MPPT (Maximum Power Point
Tracker) ou seguimento de PMP (Ponto de Máxima Potência) e executa-a com uma precisão muito
elevada.
Ao anoitecer, a energia disponível, já não está nos limites mínimos para a injeção na rede, pelo que o
inversor se desliga completamente da rede e suspende a sua operação, até ao dia seguinte.
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Nos Desenhos do Anexo A do Volume 2.1– Elementos de Projeto, e no Desenho 2 do Volume 2.2 – Peças
Desenhadas do EIA apresenta-se a localização dos inversores, bem como o traçado da rede de BT.

4.3.5 Postos de Transformação BT/MT
Face à dimensão do Projeto e configuração da área disponível para a sua implantação, foi previsto a
instalação de 73 Postos de transformação. É nestes elementos que se faz a elevação da baixa tensão de
600 V (BT) para a tensão 30 kV (MT). Os Postos de transformação foram distribuídos pela área de
implantação da Central Fotovoltaica do Cercal, conforme indicado Desenhos do Anexo A do Volume 2.1–
Elementos de Projeto), e no Desenho 2 do Volume 2.2 – Peças Desenhadas do EIA.
Os elementos que constituem cada Posto de Transformação 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 10cm 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 (6,08m de comprimento e 2,38m de largura).
O exterior dos edifícios dos PT’s, 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.

Figura 4.2 – Exemplo do edifício pré-fabricado que alberga o Transformador

Em cada PT será instalado um monobloco de 30 kV constituído por uma cela de entrada e uma cela de
saída do tipo interruptor-seccionador que tem como função o corte e seccionamento do PT, e uma cela
disjuntor de proteção do transformador equipada com bobina de disparo e relé de proteção com funções
de proteção de máxima corrente (2 escalões) e corrente homopolar. O monobloco de cada PT irá por
sua vez interligar com o próximo PT.
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Existirá um Quadro de MT para 30 kV, que protegerá e seccionará cada PT face à rede de MT de
interligação com os restantes PT e por sua vez com o monobloco do Posto de Seccionamento de cada uma
das Centrais Fotovoltaicas.
Sob cada Transformador existirá uma fossa estanque com um volume compatível, que permita receber a
totalidade do óleo do transformador, em caso de derrame.
Nos Desenhos do Anexo A do Volume 2.1– Elementos de Projeto apresentam-se os detalhes do tipo de
Posto de transformação previsto.

4.3.6 Postos de Seccionamento MT
Tendo em conta que a Central Fotovoltaica do Cercal, alberga 5 centrais foi prevista a instalação de 5
Postos de seccionamento, um por cada uma das 5 centrais. Tal como acontece nos Postos de transformação,
também os Postos de seccionamento serão instalados em edifícios pré-fabricado, em betão armado e
moldado, que ficarão assentes sobre uma lajeta de betão (betão de limpeza) com cerca de 10cm 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).
Nos Postos de seccionamento interligarão os vários ramais subterrâneos que derivam dos vários Postos
de Transformação espalhados pela Central Fotovoltaica e que compõem a rede de Media Tensão de 30
kV. O Posto de seccionamento terá a função de "agregador” da energia de cada Central Fotovoltaica e
ligará diretamente à Subestação Elevadora através de uma linha de interligação subterrânea. No Posto
de Seccionamento estará instalada toda a aparelhagem de proteção e medida associadas a cada
Central Fotovoltaica, nomeadamente os seguintes equipamentos:
•

Quadro de Média Tensão (30 kV);

•

Quadro de Serviços Auxiliares (Q.S.A.);

•

Quadros para Sistema de Segurança e Monitorização;

Também o exterior dos edifícios dos Postos de seccionamento, serão pintados 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 Postos de transformação.
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Figura 4.3 – Exemplo do edifício pré-fabricado dos Postos de seccionamento

Nos Desenhos do Anexo A do Volume 2.1– Elementos de Projeto apresentam-se os detalhes do tipo de
Posto de seccionamento previsto.

4.3.7 Sistemas Complementares
4.3.7.1 Considerações gerais
A instalação disporá de uma série de sistemas complementares aos sistemas principais que permitem
assegurar a sua operação de forma efetiva.
A energia necessária para alimentação dos sistemas complementares será fornecida pela energia
produzida na Central Fotovoltaica do Cercal. No período noturno, quando não há produção, o sistema
inverte-se e o abastecimento é assegurado pela rede, através da mesma linha que faz o escoamento da
energia produzida.
4.3.7.2 Serviços auxiliares
A função dos Serviços Auxiliares de corrente alternada numa instalação fotovoltaica é a de garantir o
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, necessária para a exploração, segurança e
manutenção da instalação.
A instalação terá quadros de serviços auxiliares em vários pontos do projeto, sendo que cada Posto de
transformação, e cada Posto de seccionamento 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.
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Para cada uma das 5 Centrais Fotovoltaicas será instalado um quadro de serviços auxiliares (Q.S.A.) no
respetivo Posto de seccionamento. Este Q.S.A. de cada um dos Postos de Seccionamentos será alimentado
a partir do Q.S.A. do Posto de transformação mais próximo, de onde sai um cabo elétrico diretamente
ao Q.S.A. situado no interior do Posto de seccionamento, passando pelas devidas proteções. A ele, serão
ligadas as linhas de iluminação interior, tomadas de força da sala de controlo e saídas de reserva.
4.3.7.3 Proteção contra contactos diretos e indiretos
Com vista a garantir a segurança das pessoas contra contactos acidentais, a instalação está dotada de
dispositivos diferenciais de corte automático de sensibilidade adequada para o efeito, tal como o
disjuntor geral de serviços auxiliares de corrente alternada, e disjuntores de proteção dos circuitos de
iluminação e tomadas.
Paralelamente, todos os dispositivos, carcaças metálicas, armários e equipamentos elétricos instalados,
têm a sua massa metálica ligada à terra, de modo a garantir a proteção contra contactos acidentais.
Todas as partes ativas dos condutores elétricos e aparelhagem elétrica estão devidamente protegidas e
inacessíveis para evitar contactos diretos, respeitando as distâncias mínimas regulamentares.
4.3.7.4 Segurança e Vigilância
Para detetar a presença de intrusos no recinto será instalado no perímetro um sistema constituído por
barreiras de micro-ondas. Será composto por dois elementos: um transmissor e um recetor, que instalados
em frente um do outro, criarão um campo de proteção de dimensões variáveis. As barreiras serão
instaladas por zonas, com uma longitude máxima de 200 m lineares.
O sistema de vigilância é constituído por várias câmaras tipo Dome e/ou câmaras fixas colocadas ao
longo do perímetro da Central Fotovoltaica do Cercal, em lugares estratégicos sobre colunas de 5 m de
altura, que filmam e transmitem imagens para os monitores do escritório central de monitoração. O sistema
de vigilância deverá fornecer imagens de alta qualidade tanto de dia, como de noite.
Serão instalados vídeo gravadores digitais que se encarregarão da receção dos sinais de vídeo e
armazenamento em formato digital.
A central de intrusão, localizada no Edifício de Comando da Central Fotovoltaica, será o elemento
responsável por gerir os sinais de alarme provenientes dos sistemas de deteção. No caso em que uma
das barreiras micro-ondas dispare, a câmara Dome mais próxima, colocada sobre um poste não inferior
a 5 m de altura, fará um varrimento à zona, evitando falsos alarmes. A distribuição das câmaras
62
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

Dome/fixa será definida de acordo com a configuração e limites das diferentes áreas fotovoltaicas
afetas a cada uma das Centrais Fotovoltaicas.
Em caso de intrusão, o sistema envia um sinal de alerta para central de intrusão, além de ativar os
projetores de efeito-surpresa e um alarme sonoro no próprio recinto, como medida dissuasiva para o
intruso. A central procederá à verificação pelos meios existentes, avisando caso necessário as forças de
segurança, bombeiros, etc., assim como o responsável pela instalação.
Para garantir que o sistema funcione em caso de corte no fornecimento elétrico, será instalada uma fonte
de alimentação ininterrupta (SAI-UPS).
4.3.7.5 Iluminação
A única iluminação exterior da Central Fotovoltaica (não incluindo a da zona da Subestação/Edifício de
Comando/Armazém), será a proporcionada pelos projetores de efeito-surpresa instalados junto às
câmaras de vigilância, e que serão acionados unicamente na situação em que dispare o alarme. Cada
Posto de Transformação e de Seccionamento, bem como o Edifício de comando, disporão de iluminação
interior.
4.3.7.6 Torre meteorológica
Para realizar as medidas do desempenho real da instalação, será instalada na área da Central
Fotovoltaica do Cercal uma estação meteorológica capaz de fornecer dados sobre os seguintes fatores:
•

Temperatura ambiente;

•

Radiação solar sobre o plano dos módulos fotovoltaicos;

•

Radiação solar sobre o plano horizontal;

•

Velocidade do vento;

Um dos sensores de radiação solar, será instalado junto a um dos módulos fotovoltaicos, para que esteja
sob o efeito das mesmas condições. O outro sensor será instalado no plano horizontal, para que se possa
aferir o ganho conseguido pelo plano de incidência relativamente ao plano horizontal.
A estação meteorológica ficará na proximidade do Edifício de comando e será ligada à rede Ethernet,
para que todos os dados facultados pelos sensores instalados na estação meteorológica, possam ser lidos
e visualizados no sistema central de monitorização da Central Fotovoltaica do Cercal.
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Figura 4.4 – Exemplo da Estação Meteorológica proposta e do Sensor de Radiação a instalar no plano de
seguidor.

4.3.7.7 Monitorização
Irá ser utilizado um sistema de aquisição de dados que permita controlar todas as diferentes variáveis
da instalação, que fornecerá informação completa sobre o comportamento geral do sistema ao operador
da Central Fotovoltaica do Cercal. O sistema permitirá ainda a receção de dados dos inversores,
conhecer as intensidades de entrada e saída das caixas de concentração de corrente contínua e também
recolher os dados de temperatura, radiação, etc. se estiver ligado à torre meteorológica prevista instalar.
Também será instalado um sistema de comunicação para consulta remota dos dados.
Para a monitorização remota será necessária a configuração da porta série do PC e do modem, através
dos quais se realizará a comunicação com os inversores e será necessário selecionar o meio físico sobre
o qual se realizará a comunicação.
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4.3.8 Subestação/Edifício de comando/Armazém
4.3.8.1 Enquadramento

Na zona central da área de implantação da Central Fotovoltaica do Cercal ficarão situados a Subestação
Coletora 30/400kV, o Edifício de Comando e o Armazém.
A Subestação ficará localizada num espaço a céu aberto. Numa área adjacente à Subestação está
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 450m2, (92 m de largura; 159 m de
comprimento) O Edifício de comando ocupará uma área de aproximadamente 815 m2 (19,63m de
largura; 44,98m de comprimento. O Armazém ocupará uma área aproximadamente de 300 m2, (16,3m
de largura; 18m de comprimento).
Ainda que a localização a norte da área de estudo junto ao traçado da LMAT fosse a solução mais
económica (menor extensão de linha elétrica-2,5km e consequentemente menor investimento e menores
perdas na fase de exploração), essa localização por apresentar cotas mais elevadas, fazia com que a
subestação ficasse mais exposta, o que em termos paisagístico era mais desfavorável. Dada a relevância
deste fator ambiental no contexto local, o mesmo acabou por influenciar significativamente a escolha do
local de implantação deste conjunto. Assim, optou-se por localizar a Subestação numa zona central da
área da Central Fotovoltaica, mais resguardada do ponto de vista da paisagem, e afastada de
habitações, outro aspeto também relevante, não só por causa do impacte paisagístico, mas também por
questões relacionadas com o ruído.

Fotografia 4.6 – Vista para o local de implantação da Subestação/Edifício de comando/Armazém

Descreve-se em seguida de forma mais detalhada cada um dos elementos do conjunto
Subestação/Edifício de comando/Armazém.
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4.3.8.2 Subestação 30/400 kV

A Subestação 30/400kV da Central Fotovoltaica do Cercal irá permitir a interligação à rede das cinco
centrais fotovoltaicas e injetar a energia produzida na rede pública por intermédio de uma linha elétrica
de Muito Alta Tensão (MAT) à tensão de exploração de 400kV, no ponto de interligação definido na
subestação de Sines da REN – Rede Elétrica Nacional, concessionária e operadora da Rede Elétrica
Nacional de Transporte em Muito Alta Tensão (RNT).
A Subestação irá comportar os seguintes painéis e equipamentos:
•

1 Painel de linha de 400kV;

•

2 Painéis de transformador de 400kV;

•

2 Transformadores de potência 400/33kV – 120 (150) MVA; e

•

1 Painel TT/ST de 400kV (Transformador de tensão/Seccionador de terra de barramento).

Na Subestação as ligações MAT distribuem-se em três planos principais, um superior, à cota de 17,00 m,
associado às ligações tendidas da linha ao pórtico de amarração, outro intermédio, à cota de 12,05 m,
associado ao barramento rígido apoiado e outro inferior, à corta média de 7,00 m, associado às ligações
tendidas entre equipamentos.
A Subestação terá a instalação de 2 transformadores trifásicos, em banho de óleo, instalados em celas
individuais e previstos para exterior. Serão montadas assentes e fixadas diretamente a um maciço de
fundação, com uma caleira periférica para recolha de óleo proveniente de eventuais derrames. O óleo
recolhido será drenado por gravidade para um depósito de retenção subterrâneo, com capacidade para
a totalidade do óleo contido na maior das máquinas.
A subestação esta ainda projetada para poder vir a albergar, caso assim se justifique, mais 1
transformador de potência e 1 painel de saída de linha, sem necessidade de qualquer ajuste em termos
de área ou configuração.
Todo o parque da Subestação, Edifício de comando e Armazém terá Rede de ligação à Terra, que será
no seu conjunto formada por:
•

Terra de proteção, destinada a contribuir para a segurança das pessoas nas proximidades de
um objeto metálico da instalação suscetível de colocação acidental sob tensão em caso de defeito
de isolamento;

•

Terra de serviço, destinadas a influenciar o comportamento da rede em caso de defeito à terra;

•

Cabos de guarda, para proteção da instalação contradescargas atmosféricas diretas e
montagem de hastes de Franklin de 3m nas cabeças dos pórticos de amarração;
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A rede geral de terras será uma terra única, constituída por um circuito de instalação subterrânea e por
um circuito de instalação à superfície, ligados entre si.
4.3.8.3 Edifício de comando

O Edifício de comando situar-se-á junto à Subestação, dispostos de forma a minimizar a movimentação
de terras e a diminuir a sua proeminência visual, apesar de assumirem alguma expressão, quer pela sua
volumetria, quer pela área ocupada.
No Edifício de Comando situam-se as celas de MT que recebem as linhas subterrâneas de 30kV
provenientes de cada um dos Postos de Seccionamento de cada uma das 5 Centrais Fotovoltaicas. Nessas
celas irão constar todas as proteções necessárias à rede MT.
O Edifício de comando será único e irá centralizar toda a informação de monitorização e segurança das
5 Centrais Fotovoltaicas, sendo constituído essencialmente por:
•

Sala de quadros, comando e controlo, onde estarão instalados todos os quadros de serviços
auxiliares de corrente contínua e corrente alternada, quadros de comando e controlo, e todos os
equipamentos necessários para realizar uma correta operação do parque.

•

Sala de Quadros de Média Tensão, onde estarão posicionadas as celas de 30 kV que interligarão
a subestação com os Postos de seccionamento de cada uma das centrais fotovoltaico.

•

Sala de contagens;

•

Gerador de Emergência;

•

Sala de reuniões e instalações sanitárias;

•

Sala de ferramentaria destinada a armazenamento de materiais e peças de reserva;

•

Galeria subterrânea para passagem de cabos subterrâneos de MT.

Este edifício será de construção simples, de um só piso circulável, mas dotado de uma galeria subterrânea,
por onde se fará as ligações de média tensão dos cabos provenientes dos Postos de seccionamento e as
celas de média tensão e entre estas e os transformadores de potência e os quadros de média tensão.
Terá uma sala de comando para instalação das celas de média tensão, dos quadros de proteções, de
comando, controlo e comunicações, das baterias e ainda o Transformador de Serviços Auxiliares (TSA),
dispondo também de áreas para escritórios, armazéns e de instalações sanitárias.
Uma vez que o local é isolado, não existe possibilidade de ligação à rede municipal de abastecimento
de água potável. O abastecimento de água será feito a partir de um reservatório enterrado que será
periodicamente reabastecido por transporte a pontos de água da região (tipo fontanários públicos com
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água potável, ou outros similares). Face à ausência de possibilidade de ligação à rede pública de esgotos
na proximidade, haverá uma fossa estanque para onde os esgotos das instalações sanitária irão fluir,
até que uma sonda dê sinal de nível cheio e se chame um trator-cisterna municipal para proceder ao seu
esvaziamento e transporte dos resíduos até à ETAR mais próxima.
Na execução do Edifício de comando serão empregues materiais e cores características da região. 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 (ver Figura 4.5 e Desenho constantes no Anexo C do Volume 2.1-Desenhos
de Projeto).

Figura 4.5 – Exterior do Edifício de Comando

4.3.8.4 Armazém

Junto ao Edifício de comando, está também prevista um Armazém para o armazenamento de todo o
equipamento necessário para a manutenção da Central Fotovoltaica do Cercal, durante a sua vida útil.
Serão também considerados na zona de Armazém alguns painéis fotovoltaicos, inversores, equipamentos
de proteção elétrica, entre outros materiais de apoio aos operadores das centrais.
A zona de armazém terá um acesso independente e separado da Subestação e do Edifício de comando.
Este acesso será feito diretamente do interior da Central Fotovoltaica.
Também no Armazém serão empregues materiais e cores características da região (vd. Desenho
constantes no Anexo C do Volume 2.1-Desenhos de Projeto).
4.3.8.5 Vedação

Em torno das áreas de implantação das 5 Centrais Fotovoltaicas será aplicada uma vedação que, sempre
que possível acompanhará os limites definidos para cada uma das 5 Centrais Fotovoltaicas, bem como
os limites das parcelas/propriedades contratadas, de modo a salvaguardar a integridade das
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propriedades afetas ao Projeto por um período de 30 anos. Exceção são as áreas de exclusão e afetas
aos montes que foram deixadas de fora da central, a pedido dos próprios proprietários, assim como as
áreas das charcas existentes a sul da área de estudo da central fotovoltaica que, por uma questão da
prevenção de incêndios florestais foi deixada de fora da vedação de modo a facilitar a acesso por
parte dos meios de proteção civil e prevenção de incêndios.
A vedação será construída com recurso a uma vedação de rede de malha quadrada, fixa sobre postes
metálicos galvanizados com 2 m de altura, conforme detalhe abaixo. Colocar-se-á no limite de cada
área ocupada pelos módulos fotovoltaicos, tendo essas mesmas áreas um total de 546,7ha.

Figura 4.6 – Esquema vedação de proteção

A vedação prevista em torno dos vários setores fotovoltaicos será repartida segundo as diferentes áreas
de instalação das infraestruturas do Projeto e respeitando a rede de acessos e caminhos públicos
existentes. A área total vedada será inferior à área total contratada para a instalação da Central
Fotovoltaica, dada a existência de áreas de exclusão definidas pelos próprios proprietários, de áreas
condicionadas em resultado da avaliação ambiental efetuada e de áreas onde não é possível a
instalação de painéis fotovoltaicos por questões técnicas.
Esta 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. Em locais
específicos indicados serão colocadas portinholas para passagem de animais de pequeno/médio porte,
conforme indicações constantes nas medidas de minimização.
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Nas áreas de acesso a viaturas da Central Fotovoltaica, situada junto à Subestação e Edifício de
comando, está prevista a colocação de portão de duas folhas de abrir. Será ainda colocado um portão
de acesso a cada um dos diferentes setores da Central Fotovoltaica. No total serão instalados 6 portões
de acesso, cuja localização está indicada no Desenho 2 do Volume 2.2-Peças desenhadas do EIA.
Os portões de acesso a cada uma das zonas da central fotovoltaica terá duas folhas de abrir com 2,00m
de altura e 6m de largura, conforme detalhe abaixo.

Figura 4.7 – Esquema dos portões de acesso ao interior da Central

4.3.8.6 Caminhos

As vias rodoviárias existentes possuem características adequadas para se chegar até junto do recinto
onde se pretende instalar as 5 Centrais Fotovoltaicas que constituem a Central Fotovoltaica do Cercal.
A área afeta ao Projeto é atravessada pelas estradas ER390, EN262 e ER389, o que faz com que essa
área fique dividida em vários setores. O acesso aos diferentes setores é feito a partir de vários pontos
das estradas EN262 e ER389. O acesso principal de chegada à zona mais importante da Central
Fotovoltaica, que é a zona onde ficará instalada a Subestação/Edifício de comando e Armazém, e
consequentemente onde existirá a maior frente de obra e onde se localizará o estaleiro, será feito pela
estrada nacional EN262, derivando depois, antes da chegada à povoação de Espadanal, para a estrada
regional ER389, sentido Colos/Ourique. Depois de se percorrer cerca de 1,3km da estrada ER389,
deriva-se à direita pelo caminho de terra batido existente, o qual levará cerca de 500m depois à zona
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da entrada na Subestação/Edifício de comando/Armazém e a um dos portões principais de entrada no
recinto da Central Fotovoltaica, conforme se mostra na Figura 4.8.

Figura 4.8 - Imagem do Google Earth onde se observa o traçado do percurso final na estrada EN262 e o percurso na
estrada ER389 até à derivação para o caminho de terra batida que leva ao local da Subestação/Edifício de
comando/Armazém

Fotografia 4.7 – Imagem/fotografia do Google Earth onde se observa a derivação da estrada EN262 para a estrada
ER389
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Fotografia 4.8 – Imagem/fotografia do Google Earth onde se observa a derivação da estrada ER389 para o caminho
de terra batida que levará ao complexo Subestação/Edifício de comando/Armazém

Dada a localização estratégica da Subestação, condicionada por motivos de melhor enquadramento
paisagístico, topografia do terreno e de segurança face às linhas elétricas existentes na zona, optou-se
pela solução de acessibilidade por norte pela EN262 e depois pela ER389, evitando a circulação de
viaturas afetas à Central Fotovoltaica nas povoações mais próximas, como sejam as povoações de
Espadanal e na vila do Cercal do Alentejo, de modo a minimizar a perturbação no contexto local onde
se insere o Projeto, fundamentalmente na fase de construção, mas também na fase de exploração.
Nas Fotografia 4.7 e 4.8 mostram a derivação da estrada EN262 para a ER389 e desta para o caminho
de terra batida que levará à Subestação do Cercal.
No interior dos diferentes setores que compõem a central fotovoltaica do Cercal executar-se-á uma rede
de caminhos (serão construídos novos caminhos e serão reabilitados alguns dos caminhos existentes) que
irão permitir o acesso de veículos aos Postos de Transformação e aos Postos de seccionamento dispersos
por toda a área da Central Fotovoltaica, assim como à Subestação/Edifício de comando/Armazém. No
caso concreto do acesso ao Armazém, o qual fica situado no interior do complexo da Subestação/Edifício
de comando/Armazém, este, conforme já referido, será feito pelo interior do recinto da Central
Fotovoltaica, por um acesso previsto entre a base do talude e o próprio Armazém, de modo a facilitar a
acessibilidade por parte das equipas de operação e manutenção, sem que seja necessário entrar no
interior do parque da Subestação ou do Edifício de comando, conforme se mostra na Figura 4.9.
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Acesso principal da

Acesso Subestação/Edifício

Acesso Armazém

Acesso interior da

Figura 4.9– Extrato do projeto de acessos da Central Fotovoltaica – acessos à Subestação, Edifício de comando e
Armazém.

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 da Central Fotovoltaica. 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.
Serão executados novos caminhos numa extensão de cerca de 22 234 m e serão reabilitados caminhos
numa extensão de 2 843 m. No Quadro 4.5 apresentam-se as extensões dos caminhos, diferenciando-se
o tipo de intervenção prevista.
Quadro 4.5
Extensão dos caminhos previstos na Central Fotovoltaica do Cercal
Caminhos novos
Caminhos novos
Tipo I [5m+
0.5m valeta] (m)

Tipo II [3m+0.5
m valeta]

Caminhos
existentes a
melhorar

Caminhos
existentes a
melhorar

Tipo I [5m+
0.5m valeta]

Tipo II [3m+
0.5m valeta]

(m)

(m)

2 400

443

(m)
127

22 017
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O traçado dos acessos, assim como a escolha dos caminhos a aproveitar para utilização futura, alvo de
reabilitação, foi condicionado pelas condições geomorfológicas e de drenagem existentes, conforme já
explicado no subcapítulo 4.2-Aspetos relevantes específicos da área do Projeto.
As características principais destes caminhos são:
•

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 da estrutura de produção 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 (transformadores, edifícios pré-fabricados), como é o caso do acesso
à Subestação e Edifício de comando, a intervenção nestes 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. Em todos os acessos da Central Fotovoltaica está
prevista a colocação de uma valeta natural para escoamento das águas superficiais por forma a reduzir
a necessidade de intervenções para reparação da camada de desgaste da faixa de rodagem dos
caminhos de serviço.
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.
Nas Fotografias 4.9, 4.10 e 4.11 mostra-se o aspeto atual do caminho de acesso à zona da
Subestação/Edifício de comando/Armazém. A localização das passagens hidráulicas e valetas de
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encaminhamento do escoamento apresentam-se nos Desenhos do Anexo D do Volume 2.1-Desenhos do
Projeto e no Desenho 2 do Volume 2.2-Desenhos do EIA.

Fotografias 4.9, 4.10 e 4.11 – Caminho de terra batida existente no interior da área da central fotovoltaica, junto à
zona da subestação

A rede de acessos da central fotovoltaica prevê duas tipologias de acessos, Tipo I e Tipo II, quer para a
rede de caminhos novos, quer para a rede de caminhos existentes a beneficiar. Os caminhos tipo I, são
caminhos cuja largura do pavimento é 5 m, são caminhos novos e existentes a beneficiar, externos ao
recinto da Central fotovoltaica, de uso local e que permitem a circulação de viaturas pesadas e que são
de uso comum e local. Os caminhos Tipo II são caminhos, novos e existentes a beneficiar, de uso interno e
exclusivo da Central Fotovoltaica, usados nas operações de operação e manutenção da instalação
fotovoltaica e servem apenas para circulação das viaturas de vigilância e limpeza dos painéis.
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJETO DA LMAT (LINHA
A 400 KV)
4.4.1 Considerações iniciais
Constitui um projeto complementar à Central Fotovoltaica do Cercal, a linha elétrica à tensão 400 kV de
ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público, com uma extensão aproximada
de 25,6 km. Terá o seu início na subestação da Central Fotovoltaica do Cercal e terminará na Subestação
de Sines da REN.
Pelas suas características técnicas, e conforme já referido anteriormente, este projeto por si só teria de
ser sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, e como tal, entendeu-se que faz parte integrante do Projeto
em análise, ainda que tenha sido desenvolvido em fase de AnteProjeto.
O traçado de referência apresentado (vd. Desenhos do Anexo 2 do Volume 2.1 – Desenhos de Projeto,
e Desenho 1 do Volume 2.2 – Peças Desenhadas do EIA) teve subjacente 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 (este critério, que é a base
de conceção, para além de tornar a linha mais económica, minimiza os conflitos com a população
pois, de um modo geral, ninguém gosta ter linhas sobre os seus terrenos, e quando existem
alterações ao traçado mais linear deve haver uma justificação);

•

Próximo das linhas elétricas de muito alta e alta tensão já existentes, mas respeitando as
necessárias distâncias de segurança;

•

Aproveitar a proximidade aos pontos altos para colocação de apoios. De um modo geral este
critério é adotado, mas com algum cuidado, pois muitas vezes opta-se por não colocar o apoio
mesmo no topo das elevações (cumeadas de serras) pois muitas vezes existem 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;

•

Procurar colocar apoios próximo de caminhos existentes;

•

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

76
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

•

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

•

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

No subcapítulo 10.1-Volume 1.3 das medidas já consideradas no desenvolvimento do Projeto está
explicado de que forma estas condicionantes foram consideradas, e sempre que não foi possível cumprir
na integra os critérios acima descritos, foi devidamente justificado, com é o caso do atravessamento das
zonas de montado e da colocação de apoios em áreas de RAN.
Os aspetos técnicos e ambientais associados ao Projeto, relacionados com os campos elétricos e
magnéticos e ruído, são analisados pelos vários especialistas na avaliação de impactes. Os elementos
necessários para essa análise são apresentados no Anexo 5 do Volume 3.

4.4.2 Elementos constituintes da LMAT
As componentes da Linha Elétrica a 400 kV serão as seguintes:
•

Cabos condutores;

•

Cabos de guarda;

•

Cadeias de isoladores;

•

Apoios da linha elétrica;

•

Fundações dos apoios;

•

Circuitos de terra dos apoios.

Apresenta-se em seguida uma descrição mais detalhada de cada uma das componentes referidas.

4.4.3 Critérios Técnicos Gerais
A Linha Elétrica em estudo será responsável pelo transporte da energia produzida na Central Fotovoltaica
do Cercal até ao ponto de entrega na Subestação de Sines, da REN, S.A.
Esta Linha Elétrica, a 400 kV, irá ligar a um painel a contruir na Subestação de Sines, a 400 kV, já tendo
sido aceites e adjudicadas as condições de ligação, por parte do promotor da Central – Cercal Power,
S.A., junto da REN, S.A.
Do ponto de vista técnico, o Projeto da Linha Elétrica é constituído pelos elementos estruturais normalmente
usados em linhas elétricas para o escalão de 400kV, a saber:
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•

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
em degraus e uma chaminé prismática.

•

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

Nos aspetos técnicos regulamentares e/ ou normativos, entre outros, observam-se os seguintes no âmbito
nacional:
•

Legislação relativa à concessão, planeamento, projeto, construção e exploração da RNT;

•

EN 50341-1- Overhead electrical lines exceeding AC 1kV. Part 1: General requirementsCommon specifications;

•

EN 50341-3-17- National Normative Aspects (NNA) for Portugal

•

Dec. Reg. 1/92 - Anexo: Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT);

•

Circulares da Autoridade Nacional de Aviação Civil;

•

Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que define as restrições básicas e fixa níveis de
referência relativos aos CEM;

•

Decreto – Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro aprova e púbica em anexo o Regulamento Geral de
Ruído (RGR)

•

Decreto-lei nº11/2018 de 15 de fevereiro, que estabelece os critérios de minimização e de
monitorização da exposição da população aos CEM;

•

Guia metodológico para AIA de infraestruturas da RNT – Volumes 1 e 2 para linhas aéreas
elétricas aéreas;

•

Guia de Coordenação de Isolamento da RNT – Atualização de 2013 – Revisão 2
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•

Normativos e publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis;

•

Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA);

•

Legislação relativa às concessões das vias rodoviárias e ferroviárias

•

Legislação relativa às diversas servidões administrativas (p. e. vértices geodésicos; servidões
radioelétricas, servidões aeronáuticas, pedreiras, concessões mineiras)

•

Legislação relativa à proteção civil;

•

Projeto de elementos tipo de apoios;

•

Circulares dos Serviços de Hidráulica;

•

Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; e

•

Lista Especificações técnicas da REN.

4.4.4 Equipamento
4.4.4.1 Considerações iniciais

A linha a 400 kV, no traçado estudado, contido na configuração do corredor em estudo, tem o
comprimento previsto de 25 606,74 m.
Sendo a topologia utilizada de dois condutores por fase, com um circuito trifásico suportado por apoios
em esteira horizontal, da família Q, optou-se pelo uso do ACSR 595 (Zambeze), pois, é o que se adequa
à potência a transportar para este projeto em particular e para as correntes de curto-circuito previstas.
Os apoios das famílias utilizados neste projeto (nomeadamente “Q”) foram oportunamente submetidos a
licenciamento pelo que se referem seguidamente apenas as respetivas características gerais.
Nos Desenhos do Anexo 2-Volume 2.1– Desenhos do Projeto, apresentam-se as silhuetas previstas para
os apoios previstos instalar, bem como a sua implantação.
4.4.4.2 Apoios

Em cada apoio e na linha em si (cabos) é 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. Uma vez 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). A posição e quantidade de dispositivos de sinalização serão indicados em fase
de Projeto de Execução/RECAPE.
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Apresentam-se no Quadro constante no Anexo 5 do Volume 3 as características dos apoios previstos
utilizar.
4.4.4.3 Fundações

As fundações são constituídas, para os apoios indicados no ponto anterior, por quatro maciços de betão
independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. Conforme estipula a
regulamentação as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços
que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de
ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do
terreno onde são implantadas. Assim, à priori, 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.
Apresentam-se no Quadro constante no Anexo 5 do Volume 3 as características das fundações de cada
um dos apoios previstos utilizar.
No Anexo 2 do Volume 2.1– Desenhos do Projeto, apresentam-se os esquemas das fundações dos apoios
previstos instalar.
Caso a implantação de um apoio recaia num terreno cuja natureza apresente características diferentes,
nomeadamente no caso em que o mesmo apresente características inferiores relativamente às
estabelecidas nos cálculos efetuados, haverá necessidade de, perante cada caso concreto, proceder ao
dimensionamento de uma fundação adequada.
O betão será do tipo C25/30, caracterizado pela sua resistência à compressão aos 28 dias de 25 MPa
(valor característico) em provetes cilíndricos.
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4.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E VOLUMES DE BETÃO
Ao nível das movimentações de terras, o Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal assenta numa
tecnologia que permite que as mesas 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, sendo consequentemente
o balanço de movimentação de terras previsto quase nulo.
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. No entanto, tal
como nos caminhos, prevê-se que o balanço entre terras de escavação e terras de aterro possa ser
praticamente nulo.
Nas zonas onde se prevê instalar os Posto de seccionamento e os Postos de transformação haverá também
necessidade de criar plataformas, mas as mesmas são de reduzida dimensão e consequentemente a
movimentação geral de terras na sua criação não é significativa.
No Subcapítulo 8.3 do Volume 1.3 apresenta-se detalhadamente os critérios utilizados na quantificação
das áreas a serem afetadas com este Projeto nas fases de construção e exploração, pois para além das
áreas afetadas diretamente pelas infraestruturas, é sempre afetada uma área envolvente devido à
circulação de viaturas e máquinas afetas à obra. Contudo, para que se possa ter uma noção da
mobilização de terras que vai ser necessário efetuar, no Quadro 4.6 apresentam-se os volumes associados
à movimentação geral de terras.
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Quadro 4.6
Movimentação geral de terras prevista na construção da Central Fotovoltaica do Cercal
Movimentação de terras na fase de construção

Infraestruturas do Projeto

Área dos módulos fotovoltaicos/painéis,
incluindo a rede BT e inversores*

Volume de
escavação

Volume de aterro

Balanço do
movimento de
terras

(m3)

(m3)

(m3)

NA

NA

NA

26200

27000

-800

Postos de seccionamento

54

14

40

Postos de transformação

592

223

369

34163

9255

24908

Rede de acessos existentes a melhorar

1569

10759

-9190

Rede de cabos subterrâneos MT e BT

33259

33259

0.0

Estaleiro*

NA

NA

NA

Áreas de apoio complementar*

NA

NA

NA

95836

80509

15327

Subestação/Edifício de
comando/Armazém

Rede de acessos novos a construir

TOTAL

* não são previstas movimentações de terras de forma generalizada, apenas em situações pontuais e caso necessário.

Prevê-se um excesso de terras da ordem dos 15 327 m3, valor com alguma expressão, mas que, na
medida do possível, será preferencialmente espalhado na área do Projeto. Contudo, na eventual ausência
de locais adequados suficientes para o seu espalhamento, o volume de terras excedente será
transportado a destino final adequado, conforme determinados nas medidas de minimização deste EIA.
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 Postos de seccionamento – 10 m3;

•

Plataformas de assentamento dos Postos de transformação – 106 m3; e
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Postes da Vedação – 1 182 m3.

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. Salienta-se que a
área afetada pela instalação dos apoios inclui não somente 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 63 inclusive; não foram 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 conforme indicado no Quadro do Anexo 5 do
Volume 3, 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. No Quadro
do Anexo 5-Volume 3 apresenta-se a movimentação geral de terras associada à instalação de cada
apoio, tendo em consideração o tipo de fundação previsto.
A área atravessada pela LMAT está relativamente bem servida de acessos. Para chegar ao local de
implantação dos apoios será apenas necessário abrir 10 460,5m de caminhos novos, e intervencionar
caminhos existentes numa extensão de 6 464,6 m.
Importa salientar o necessário corte e decote da vegetação arbórea na faixa de proteção que
corresponde a uma faixa de 45 m de largura (22,5 m centrados no eixo da linha), onde a presença de
espécies arbóreas, especialmente de crescimento rápido, exige que sejam garantidas as distâncias de
segurança determinadas no RSLEAT e especificações da REN, S.A. A quantificação desta ação é efetuada
no âmbito da avaliação de impactes dos fatores ocupação e usos do solo/sistemas ecológicos,
salientando-se desde já que a maioria do trajeto da LMAT é efetuada sobre zonas de montado e culturas
arvenses, zonas essas onde não é necessário efetuar o corte da vegetação arbórea.

4.6 PROJETOS ASSOCIADOS
Não existem projetos associados ao projeto em análise. A LMAT surge como um Projeto complementar,
que decorre da necessidade de se ter de escoar a energia produzida na Central Fotovoltaica, sendo
assim imprescindível para o Projeto global. Contudo, pelas suas características técnicas, a LMAT per si é
passível de enquadramento no regime jurídico de AIA, e como tal, não foi tratada neste EIA como projeto
associado ou complementar, mas sim como fazendo parte do Projeto global sujeito a AIA.
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4.7 INVESTIMENTO GLOBAL
O investimento previsto para o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal é de 151,7 milhões de euros
para o conjunto das 5 centrais fotovoltaicas e subestação a 400kV, e de cerca de 6,5 milhões de euros
para a construção da LMAT a 400kV, acrescido de mais 5,9 milhões de euros que inclui o painel a construir
na subestação da REN de Sines e o encargo com comparticipação das redes, tal como definido pelo ERSE.
No total o investimento global previsto para o Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, incluindo a
Subestação, LMAT associada e infraestruturas a construir na Subestação da REN é de cerca de 164 164
000 000 € (164,2 milhões de euros).
Quadro 4.7
Investimento previsto
Infraestrutura de projeto

Investimento

5 centrais fotovoltaicas

141,1 M€

Subestação a 400kV

10,6 M€

LMAT a 400kV

6,5 M€

Paínel SE REN e Comparticipação RNT

5,96 M€

Investimento Total CF Cercal

164,164 M€

4.8 PROGRAMAÇÃO DO PROJETO
Prevê-se que a Central Fotovoltaica do Cercal, bem como a LMAT, sejam construídas em 12 meses.
Apresentam-se nas Figuras 4.10 e 4.11 os cronogramas da sua fase de construção, respetivamente, que
deverá ser encarado apenas como cronograma base para orientação, sujeito posteriormente às devidas
alterações propostas pelo empreiteiro.
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Figura 4.10 – Cronograma dos trabalhos de construção da Central Fotovoltaica do Cercal

Figura 4.11 – Cronograma dos trabalhos de construção da linha elétrica a 400kV de interligação CF Cercal – SE Sines
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A fase de exploração (vida útil) prevista para a Central Fotovoltaica do Cercal é de 30 anos.
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 S.A., estando previsto que esta entidade proceda às alterações que as
necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem.

4.9 FASE DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA
4.9.1 Intervenções previstas
A obra de construção da Central Fotovoltaica do Cercal consistirá em:
•

Execução e reabilitação de acessos, com características adequadas para o trânsito de veículos
com capacidade de transportar os vários materiais e equipamentos afetos aos Postos de
Transformação, aos Postos de seccionamento e à Subestação/Edifício de Comando/Armazém;

•

Instalação da vedação;

•

Preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja permitido, ou seja,
respeitando as condicionantes identificadas no presente EIA;

•

Realização das fundações para a estrutura de produção;

•

Montagem da estrutura de produção;

•

Execução da rede de cabos subterrânea;

•

Execução das obras de construção da Subestação/Edifício de comando/Armazém;

•

Execução dos Postos de seccionamento; e

•

Execução dos Postos de Transformação.

4.9.2 Instalação do Estaleiro
Para apoio à execução da obra de construção da Central Fotovoltaica do Cercal será necessário instalar
um estaleiro, o qual ficará localizado relativamente próximo da Subestação/Edifício de
comando/Armazém, que é onde se irá localizar a maior frente de obra. A área disponibilizada para a
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sua instalação está indicada no Desenho 2 do Volume 2.2 e na Planta de Condicionamentos - Desenho 1
do PAAO constante no Anexo 10 do Volume 3. Dentro da área indicada que abrange cerca de 12958
m2, prevê-se que sejam utilizados no máximo cerca de 2000 m2 (50 m x 40 m) para estaleiro de apoio
à obra da Central Fotovoltaica.
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 conforme assinalado no Desenho 2 do Volume 2.2 e na Planta de Condicionamentos - Desenho
1 do PAAO constante no Anexo 10 do Volume 3. No total serão disponibilizados para estaleiro e para
depósitos cerca de 44411,47 m2, sendo que apenas uma parte dessas áreas será utilizada.
Para além desta área, prevê-se a utilização de outras áreas para depósito de inertes e materiais
diversos, as quais se localizarão em zonas estratégicas, respeitando a Planta de Condicionamentos. Para
o efeito serão utilizadas áreas dentro dos buffers de proteção definidos pelos proprietários dos terrenos
arrendados conforme também assinalado no Desenho 2 do Volume 2.2 e na Planta de Condicionamentos
- Desenho 1 do PAAO constante no Anexo 10 do Volume 3.
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.
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,
de acordo com as medidas de minimização apresentadas no capítulo correspondente

4.9.3 Preparação do terreno/movimentação de terras
A preparação da área onde será instalado o Projeto da Central Fotovoltaica irá iniciar-se pela limpeza
do terreno (remoção da vegetação arbustiva e arbórea).
Em seguida proceder-se-á à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela
implantação das fundações dos módulos fotovoltaicas, na área onde serão instalados os Postos de
Transformação e de Seccionamento, na 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.
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A terra vegetal resultante desta ação será devidamente armazenada para utilização posterior na
requalificação ambiental das áreas intervencionadas.
Será ainda necessário, numa fase posterior, proceder à abertura de valas para instalação dos cabos
elétricos subterrâneos (vd. Fotografias 4.12 e 4.13 – Exemplo de valas para cabos).
Esta tarefa inclui também a instalação de todas as caixas de ligação necessárias à instalação.

Fotografias 4.12 e 4.13 – Exemplo de valas para cabos

O leito da vala deve ser liso e estar livre de pontas afiadas, saliências, pedras, entre outros. No mesmo,
será colocada uma camada de areia de mina ou de rio lavada, limpa e solta, livre de substâncias
orgânicas, argila ou partículas de terra, sobre a qual se depositará o cabo ou cabos a instalar. Por cima
será depositada outra camada de areia de características idênticas, e sobre esta instalar-se-á uma
proteção mecânica a toda a largura do traçado do cabo. As duas camadas de areia cobrirão a largura
total da vala tendo em conta que entre as laterais e os cabos se mantenha uma distância de 0,10 m. De
seguida, será espalhada uma camada de terra, proveniente da escavação, compactada por meios
manuais. Deve-se garantir que esta camada de terra se encontra livre de pedras ou entulho. Sobre esta
camada de terra, e a uma distância mínima do solo de 0,10 m e 0,30 m da parte superior do cabo
colocar-se-á uma fita de sinalização para advertir a presença de cabos elétricos.

4.9.4 Montagem da instalação fotovoltaica
Concluída a preparação da plataforma de trabalho, dar-se-á início à execução da estrutura para
montagem dos módulos fotovoltaicos.
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Esta fase inicia-se 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 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 (vd. Fotografias 4.14, 4.15 e 4.16).

Fotografia 4.14 – Maquinaria utilizada para a perfuração

Fotografia 4.15 – Estrutura de suporte de painéis fotovoltaicos (fixa ao solo com recurso a parafuso)

89
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

Fotografia 4.16 – Exemplo da estrutura com os módulos fotovoltaicos instalados

4.9.5 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 (toutvenant), 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, conforme
se ilustra nas Fotografias 4.17 e 4.18. Serão constituídas por uma secção em triângulo com taludes H/V
– 1,5/1, sendo a profundidade de 0,50 m.

Fotografias 4.17 e 4.18 – Exemplo de valetas sem revestimento, observando-se à esquerda como é efetuado o
encaminhamento do escoamento para a linha de água mais próxima
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4.9.6 Obras de construção civil
Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos módulos fotovoltaicos, serão
executadas as obras de construção civil que incluem a preparação da plataforma de assentamento dos
Postos de Transformação e dos Postos de seccionamento (execução de uma plataforma de betão), a
construção da Subestação/Edifício de comando/Armazém, a construção do Edifício armazém, a execução
das fundações da vedação, a execução de passagens hidráulicas, conforme já apresentado
anteriormente.

4.9.7 Recursos e maquinaria envolvida
Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessária a utilização de
diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, brita, areia, ferro, entre
outros.
No que diz respeito aos módulos fotovoltaicos, os principais tipos de materiais que os constituem são:
•

Célula fotovoltaica;

•

Moldura de alumínio;

•

Vidro temperado e texturado;

•

Condutores Metálicos.

Os principais tipos de energia utilizados, na fase de construção, correspondem a motores de combustão
das máquinas (veículos, e gerador) e de alguns equipamentos.

4.9.8 Efluentes, resíduos e emissões
Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões:
•

Águas residuais/efluente químico (conforme a solução a adotar) provenientes das instalações
sanitárias do estaleiro;

•

Águas residuais provenientes das operações construção civil;

•

Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro;
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•

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

•

Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais
resultantes das diversas obras;

•

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. Refira-se que em projetos desta natureza, existe
um cuidado acrescido durante a fase de construção, no sentido de evitar a emissão de partículas,
para que estas não se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos;

•

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

Da execução da obra resultarão, ainda:
•

Materiais inertes provenientes das escavações; e

•

Terra vegetal.

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final de materiais reutilizáveis, efluentes, resíduos e emissões
produzidos:
•

No que diz respeito às 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 por uma empresa licenciada pela Agência Portuguesa do
Ambiente;
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Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores específicos,
e transportados a destino final por uma empresa devidamente licenciada pela Agência
Portuguesa do Ambiente;

•

Os resíduos vegetais resultantes da desflorestação/desmatação do terreno serão em parte
incorporados na terra vegetal e em parte encaminhados para valorização. O material lenhoso
resultante do abate de árvores será devidamente encaminhado para valorização. Os cepos serão
em grande parte arrancados e transportados para fora do sítio também para valorização, sendo
que parte dos cepos e os resíduos vegetais dos cepos serão esmagados no local antes da
gradagem pesada alisar o terreno.

O armazenamento temporário de resíduos será efetuado nas zonas destinadas a estaleiro ou nas zonas
complementares de apoio ao estaleiro.
No Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra apresentado no Volume 3-Anexo 10 do presente
Estudo de Impacte Ambiental, estão incluídas as diretrizes para um Plano de Gestão de Resíduos a adotar
na fase de construção (Anexo A).
Em termos dos inertes sobrantes e terra vegetal prevê-se:
•

Os materiais inertes provenientes das escavações serão, à partida, incorporados integralmente
nas regularizações de terreno eventualmente necessárias, na cobertura das valas de cabos, na
execução dos caminhos e na recuperação de áreas intervencionadas com a construção da Central
Fotovoltaica. Eventualmente se não for possível espalhar o excedente, este será transportado a
destino final adequado;

A terra vegetal será armazenada junto às áreas intervencionadas, em locais, tanto quanto possível, planos
e bem drenados, para posterior utilização na renaturalização dessas zonas.

4.9.9 Recuperação paisagística de áreas intervencionadas
No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos trabalhos de
construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as
áreas intervencionadas, designadamente a zona de estaleiro, a envolvente da Subestação/Edifício de
Comando/Armazém, as zonas adjacentes aos acessos, a envolvente dos Postos de Transformação e de
Seccionamento, a área de montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos
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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 está instalado o conjunto Subestação/Edifício
de Comando/Armazém, num troço linear próximo de habitações da localidade do Espadanal e num troço
ao longo da EN262, 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 âmbito da recuperação paisagística destacam-se as seguintes ações e condições de execução, durante
a fase de construção:
•

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente
necessárias à execução dos trabalhos;

•

A camada superficial de solo, existente nas áreas a desmatar e decapar, será, quando não
imediatamente reutilizada na obra, armazenada em pargas para posterior utilização nas áreas
degradadas pelas obras;

•

Será evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, assegurando, desde o início, a sua
recolha e o seu destino final adequado.

No final da obra destacam-se as seguintes ações:
•

No final da obra serão removidas todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros
materiais; e

•

Será feita a descompactação do solo das áreas afetadas pela obra e onde se preveja a
recuperação natural da vegetação.

A Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que integra as considerações acima
referidas, é apresentada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra – Volume 3-Anexo 10,
constituindo o Anexo B.
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4.9.10 Meios humanos
Estima-se que o número de trabalhadores, de entre os vários Empreiteiros (construção civil,
eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de Obra, entre outros,
seja 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.

4.10 FASE DE EXPLORAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA
4.10.1 Funcionamento geral
O funcionamento da Central Fotovoltaica do Cercal assenta na captação solar que é feita por painéis
fotovoltaicos, os quais são suportados por uma estrutura metálica ligeira.
A energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, depois de convertida nos inversores, é encaminhada
para os Postos de transformação e seguidamente para os Postos de seccionamento, que estão ligados à
Subestação que, por sua vez, encaminha a energia para a linha que fará a ligação ao Ponto de
Interligação no SESP, neste caso a Subestação de Sines.
Além dos equipamentos acima referidos, a Central Fotovoltaica inclui, adjacente um espaço designado
por Edifício de Comando, devidamente equipado com vista à monitorização do sistema e um Armazém
de equipamento para manutenção.
As informações sobre o estado dos equipamentos são transmitidas, pela respetiva rede de comunicação
de dados, para o computador central existente no Edifício de Comando que recolhe periodicamente
informações dos módulos fotovoltaicos.
Os módulos fotovoltaicos são concebidos, em termos de operação, de acordo com o princípio de
segurança intrínseca. Os seus diversos componentes estão permanentemente controlados.
A área afeta à Central Fotovoltaica disporá de sistemas de segurança, nomeadamente, sistema de
deteção e extinção de incêndios e sistema de deteção de intrusão referido no subcapítulo de descrição
dos componentes do Projeto. O sistema de supervisão a instalar terá acesso, em tempo real, às grandezas
das Instalações Elétricas e às grandezas dos equipamentos.
As operações levadas a cabo durante a operação do Projeto serão as de monitorização da produção
da Central Fotovoltaica, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
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As atividades inerentes a esta fase dizem respeito à gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de
materiais poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, reparações (vedação,
portão, entre outros), manutenção do terreno (limpeza, decapagem, podas, entre outros) e das
infraestruturas

(Postos

de

Transformação

e

de

Seccionamento

e

Subestação/Edifício

de

comando/Armazém).

4.10.2 Acessos
Os acessos executados para a construção e montagem da Central Fotovoltaica serão mantidos durante
a sua vida útil, ou seja, durante toda a fase de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre
que as condições de utilização o imponham.

4.10.3 Meios humanos
Estima-se que a exploração da Central Fotovoltaica crie 4 postos de trabalho efetivos.

4.10.4 Estudo de produção de energia elétrica
Para o estudo da produção foi tido em conta o efeito de sombreamento nos painéis fotovoltaicos no início
e final do dia.
Os estudos indicam uma produção anual da Central Fotovoltaica de 596 GWh/ano.

4.10.5 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis
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
transformadores. Refira-se, no entanto, que o período de utilização dos óleos dos transformadores
é relativamente longo;

•

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.
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Na fase de exploração da Central Fotovoltaica do Cercal, no processo de produção de energia, não são
emitidas para a atmosfera quaisquer emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2),
dióxido de carbono (CO2), partículas, escórias e cinza de carvão.
A manutenção da Central Fotovoltaica também não origina a produção significativa de resíduos, sendo
apenas de referir a substituição, de quatro em quatro anos (aproximadamente), dos óleos usados dos
transformadores, por entidade devidamente licenciada para o efeito.
Na fase de exploração existem dois tipos diferentes de manutenção que geram as seguintes tipologias
de resíduos:
•

Manutenção preventiva:
o Estão previstas ações diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais e trianuais.
A maioria das ações são de frequência semestral e anual;
o Supervisão, Inspeção, verificação, medição, testes de componentes;
o Limpeza de módulos duas vezes por ano (vd. Fotografia 4.19) e controlo de vegetação.

Fotografia 4.19 – Exemplo do equipamento para limpeza dos paneis fotovoltaicos
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Manutenção corretiva:

A manutenção corretiva é não programada. Implica reposição/reparação de equipamentos. Os resíduos
são à dimensão da avaria

4.11 FASE DE DESATIVAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA
Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o mesmo poderá
ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período
de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face
aos custos envolvidos, assim o venham a determinar.
O processo de desativação vai envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e
materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação.
Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado, e
no final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a
legislação.
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). Citam-se como
exemplos o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos transformadores que
podem ser valorizados.
Refira-se que a percentagem de reciclagem dos materiais constituintes de um painel fotovoltaico é
extremamente elevada, sendo que os próprios fabricantes de módulos fotovoltaicos, contribuem desde o
início com o balanço económico do ciclo de gestão de resíduos, sendo esse custo normalmente incluído no
preço dos painéis para os quais é assegurada a completa gestão de fim de vida.
Toda a área intervencionada será posteriormente alvo de recuperação, de forma a adquirir as condições
mais adequadas aos futuros usos.
No que respeita aos acessos, os mesmos poderão manter-se, caso esta solução se afigure como 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. Todas as atividades associadas ao
98
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

desmantelamento da Central Fotovoltaica terão de estar de acordo com os regulamentos e legislação
aplicável à data do desmantelamento.
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.

4.12 FASE DE CONSTRUÇÃO DA LMAT
4.12.1 Intervenções previstas
A montagem de uma linha idêntica à previsto instalar processa-se, de uma forma geral, com o faseamento
e execução das ações que a seguir se descrevem:
•

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, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as
colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de
acessos é, sempre, avalizada pela equipa de Acompanhamento Ambiental. No Anexo 6 do
Volume 3 apresenta-se o Plano de acessibilidades deste Projeto;

•

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. Uma vez terminada a marcação das covas, procede-se à desmatação numa área
aproximada de 400 m2 envolvente a cada apoio, e posteriormente à abertura da cova, a qual
é realizada com o auxílio de uma retroescavadora de pequeno porte. Estas covas, de um modo
geral possuem cerca de 2,5 m de profundidade, sendo a sua secção quadrada com 2,0 m de
lado. No Quadro do Anexo 5 do Volume 3 apresenta-se uma estimativa da movimentação geral
de terras prevista (escavações e aterros);

•

Betonagem e arvoramento dos apoios. A esta fase corresponde a colocação e nivelamento da
base dos apoios dentro das covas, procedendo-se de imediato à sua betonagem. O betão para
a fundação vem de uma central próxima, transportado numa autobetoneira. Uma vez respeitado
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
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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 cordaguia, 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. Finalmente,
e 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 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.

Para a construção da LMAT, tal como para a Central Fotovoltaica, será necessário criar uma zona para
estaleiro/parque de materiais, conforme anteriormente referido. Numa obra de construção de uma linha
é efetuado um rigoroso planeamento, de modo a que a entrega em obra, de apoios e cabos, seja feita
em conformidade com as atividades em obra e somente à medida que os elementos são necessários.
Ainda assim, será necessário um espaço amplo uma vez que a LMAT tem uma dimensão considerável.
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),
de resíduos, etc.;

•

o parqueamento de veículos e equipamentos (essencialmente pequenas retroescavadoras e
equipamentos para manobra de cabos) utilizados nas diversas fases de montagem das linhas.
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Apresenta-se em seguida um exemplo de estaleiro de apoio à construção de uma linha semelhante à
agora em análise.

Fotografia 4.20 – Estaleiro de apoio à obra de construção de uma linha semelhante à agora em análise

Está previsto que este 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 no
presente EIA. A sua localização será definida em fase de Projeto de Execução/RECAPE.
Nas fotografias seguintes ilustra-se o processo de montagem de uma linha elétrica idêntica à alvo do
presente EIA (vd. Fotografias 4.21 a 4.32):

Fotografias 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24
Execução das fundações dos apoios da linha
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Fotografias 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29
Montagem da estrutura dos apoios
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Fotografias 4.30, 4.31 e 4.32
Colocação dos cabos

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 principais materiais e energia utilizados na construção de Linhas elétricas idênticas à agora em análise
são:
•

Ferro e aço;

•

Betão;
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Aço, alumínio, ferro e outras ligas metálicas; borracha e plásticos; vidro temperado e porcelanas
(em cabos, acessórios elétricos, isoladores, etc.);

•

Tintas e solventes;

•

Óleos lubrificantes;

•

Energia elétrica e gasóleo.

Quanto a efluentes líquidos, durante a construção da LMAT existe apenas a produção de águas residuais
domésticas resultantes das instalações sanitárias do estaleiro sendo instaladas nas frentes de obra,
quando necessário, instalações sanitárias do tipo WC químico.
A construção da LMAT não originará emissões poluentes significativas dado tratar-se, no essencial, de
operações de montagem/desmontagem de elementos pré-fabricados e normalizados, designadamente
apoios, cadeias de isoladores, cabos e respetivos acessórios, ligações à terra e betão provenientes de
centrais licenciadas. Assim, as emissões atmosféricas deste tipo de instalação durante a construção são as
inerentes à utilização de veículos de transporte, à abertura dos caboucos das fundações ou ao corte de
vegetação.
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
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, referindo-se de qualquer modo que a construção das
linhas não necessitará de um grande número de trabalhadores afetos à obra e que estes terão de ser,
na maior parte dos casos, trabalhadores especializados.
Quanto aos equipamentos e ao seu transporte, refere-se:
•

O transporte das ferramentas e equipamentos será feito em carrinhas de cabine dupla até 3,5
toneladas ou camiões de 2 eixos até 5 toneladas (sobretudo durante a montagem dos cabos);

•

As retroescavadoras para escavação dos caboucos usualmente não têm viagens diárias de ida e
volta, permanecendo nos locais de trabalho;
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As autobetoneiras, com capacidade até 8 m3 utilizarão os trajetos definidos entre a central de
betão e os locais dos apoios, havendo a preocupação de selecionar uma central de betão, tão
próxima quanto possível do local da obra;

•

Os atados das cantoneiras, que constituem os apoios, são transportados, do estaleiro para os
locais de implantação, normalmente em camiões de 2 eixos com capacidade até 13 toneladas;

•

O levantamento dos apoios é feito por gruas-automóvel, com capacidade variável entre 25 e
120 toneladas (normalmente uma por apoio).

De modo a mobilizar para os locais de intervenção os equipamentos anteriormente referidos, e por forma
a poderem minimizar-se eventuais constrangimentos e incómodos, é sempre efetuado um planeamento
rigoroso dos trajetos a utilizar, otimizando-se também, os recursos disponíveis, para além de previamente
ao início dos trabalhos serem sempre contactadas as entidades competentes.
Em termos de movimentação de pessoal pode-se referir que a movimentação diária para as várias frentes
de obra, resumem-se a deslocações de curta duração, para o transporte dos trabalhadores (normalmente
veículos de 9 lugares) nos períodos da manhã, hora do almoço e ao final do dia, utilizando
preferencialmente as viais de comunicação existentes.
Salienta-se que o trajeto da LMAT está relativamente bem servido de acessos, atravessando estradas
nacionais e municipais, e ainda inúmeras outras estradas locais e caminhos de terra. No Anexo 6
apresenta-se o Plano de Acessibilidades previsto executar.

4.13 FASE DE EXPLORAÇÃO DA LMAT
Durante o período de funcionamento das linhas têm lugar ações programadas de manutenção, inspeção,
conservação e de pequenas alterações, as quais se traduzem em:
1) 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;
2) 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;
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3) 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;
4) Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infraestruturas;
5) 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, e mais
recentemente já são utilizados 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 os seguintes tipos de resíduos:
•

Peças ou parte de equipamento substituído;

•

Materiais sobrantes das manutenções tais como por exemplo embalagens de lubrificantes; e

•

Material lenhoso resultante do corte da vegetação nas faixas de segurança. Este material
normalmente reverte para o proprietário;

Durante esta fase é de salientar que o projeto em análise não dá origem diretamente à emissão de
poluentes atmosféricos ou à produção de águas residuais, mas indiretamente existe ruído e emissões
gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção. Contudo, como emissões diretas há a
considerar a produção de algum ruído associado ao funcionamento da LMAT, a emissão de ozono
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proveniente também do seu funcionamento, originada, pelo efeito de coroa, e a criação de um campo
elétrico e magnético como consequência do transporte de energia elétrica.

4.14 FASE DE DESATIVAÇÃO DA LMAT
Uma vez que após concluída esta linha será explorada pela REN S.A., 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 S.A. proceder às alterações que as necessidades de
transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem.
De qualquer modo, e em caso de desativação de linha ou de algum troço, de acordo com o princípio
seguido pela REN S.A., e tal como feito para o estabelecimento das linhas elétricas, esta atividade é
sempre precedida do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados.
Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela ordem a
seguir indicada:
1) Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores;
2) Desmontagem das cadeias de isoladores;
3) 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.
De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A. a desmontagem será sempre precedida do acordo dos
proprietários dos terrenos com dois objetivos fundamentais, a saber:
•

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, S.A. por eventuais
prejuízos causados nas propriedades pelos trabalhos de desmontagem.
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Na fase de desativação, a desmontagem da linha deverá originar emissões poluentes semelhantes às
apresentadas para a fase de construção, já que será necessária a instalação de estaleiro e parque de
materiais onde ocorrerá a circulação de veículos e funcionamento de equipamentos, que darão origem à
emissão de gases de combustão. No entanto, é de referir que o transporte de equipamentos, de materiais
e de resíduos implica um tráfego associado reduzido.
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, S.A.,
que naturalmente obedece à legislação em vigor.

4.15 JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS DE PROJETO
Num projeto em que se pretende a produção de energia, as alternativas enquadram-se em duas classes:
as alternativas técnicas para a produção de uma determinada quantidade de energia e as alternativas
de localização para a mesma tipologia de Projeto.
Relativamente à primeira classe de alternativas, as necessidades resultantes do crescimento dos consumos
nacionais de eletricidade, obrigam à criação de mecanismos de produção de energia elétrica que
justificaram, por exemplo, a construção de novas centrais termoelétricas ou novas centrais hidroelétricas.
Desta forma, existem alternativas técnicas, seja com recurso a combustíveis fósseis, seja com recurso a
outra tipologia de projeto em que se privilegia o aproveitamento de recursos renováveis. No entanto,
num cenário de combate às alterações climáticas, é sem dúvida alguma o recurso a fontes de energia
renováveis a solução futura.
Neste contexto, estando a capacidade do recurso à energia eólica muito limitada, pela indisponibilidade
de locais com um bom potencial eólico e boas condições de ligação à Rede Elétrica Nacional (suficiente
para viabilizar um projeto do ponto de vista económico nas atuais condições de mercado), e tendo em
consideração que o recurso à energia hídrica também apresenta muitas limitações tendo em consideração
os impactes associados a projetos dessa natureza, a opção pelo recurso “sol”, é efetivamente uma boa
alternativa, face às grandes melhorias que esta tecnologia sofreu ao longo dos últimos anos. Acresce o
facto de que no cenário das alterações climáticas, perspetiva-se que o recurso hídrico venha a diminuir,
e o recurso solar venha a aumentar.
Em face do exposto, ou seja, tendo em conta o enquadramento do Projeto no contexto em que se insere,
em que a fonte de energia a explorar não poderá ser outra que não a solar, o promotor desenvolveu
cinco projetos de centrais fotovoltaicas na região do Alentejo, que é uma região que apresenta um
excelente recurso conforme já apresentado no Subcapítulo 3.2., em locais passíveis de utilização (fora de
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áreas de RAN e de áreas afetas a aproveitamentos hidroagrícolas), mas sem contudo saber exatamente
como se iriam processar as ligações, sendo que o ponto final de ligação atribuído foi a subestação de
Santiago do Cacém.
Perante esta situação de ligação a um ponto comum, o promotor pensou nos vários projetos como um
projeto global, ciente das sinergias que se poderiam tirar de concentrar as várias centrais fotovoltaicas
numa única zona e utilizar as infraestruturas passíveis de utilização conjunta, nomeadamente a
Subestação/Edifício de comando e linha elétrica de ligação à rede elétrica nacional.
Foi com estas bases subjacentes que o promotor começou a desenvolver diligências na área envolvente
ao ponto de interligação (Subestação de Santiago do Cacém) até ao limite economicamente viável em
termos de extensão de linha. No Subcapítulo 1.6.2-Antecedentes do projeto explica-se/descreve-se o
trabalho que foi desenvolvido e que levou à definição do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal no
local onde se insere e do Projeto da LMAT com o traçado preconizado, em avaliação no presente EIA.
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5 CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A análise do ordenamento do território é crucial pois neste contexto é imprescindível analisar os aspetos
que constituem não conformidades com os instrumentos de gestão territorial em vigor, caso existam, e
indicar os procedimentos e diligências que terão que ser tidos em consideração para ultrapassar as
situações identificadas, quando possível, bem como identificar e analisar as restrições em presença
decorrentes de servidões que constituem naturalmente condicionantes ao Projeto, pois de acordo com o
novo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nomeadamente o disposto no ponto 6
do artigo 18.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): “Nos casos em que a única objeção à emissão de decisão
favorável seja a desconformidade ou incompatibilidade do projeto com planos ou programas territoriais,
a autoridade de AIA emite uma DIA favorável condicionada à utilização dos procedimentos de dinâmica
previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial”.
Contudo esta análise vai mais além pois dela decorre a identificação de situações/aspetos que são
relevantes para a determinação da magnitude e significância dos impactes sobre determinados fatores
ambientais. Como exemplo refere-se a identificação e quantificação das áreas classificadas como
Reserva Ecológica Nacional (REN), em que, por se estar em zonas classificadas como “Áreas estratégicas
de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, o impacte é avaliado ao nível dos recursos hídricos,
ou ao nível da geologia e solos quando se está em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. É
também o caso da identificação de zonas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), com
efeitos ao nível dos solos e usos do solo.
É nesta perspetiva que se apresenta a análise seguinte, e os aspetos relevantes para a identificação de
impactes são retomados, sempre que se justifique, na análise de impactes dos fatores ambientais em
causa.
A análise é efetuada de forma diferenciada para a zona da Central Fotovoltaica do Cerca e para a
LMAT, uma vez que as características dos dois Projetos são bastante diferentes, e por isso, a abordagem
também é diferente. A área da Central Fotovoltaica é mais localizada, mas a afetação é maior,
comparativamente à linha elétrica, que se estende por vários quilómetros, mas com intervenções muito
localizadas.
O Projeto global (Central Fotovoltaica e Linha Elétrica) não se insere dentro de áreas classificadas como
“Área Sensível”, de acordo com a definição constante no Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
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de outubro, na sua atual redação (republicado no anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro). As
“Áreas Sensíveis” mais próximas são (vd. Desenho 3 do Volume 2.2 – Enquadramento da área de estudo
em Áreas Ecologicamente Sensíveis):
•

Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste (PTZEC0012), anteriormente designada por Sítio
de Importância Comunitária Costa Sudoeste (PTCON0012) – a Central Fotovoltaica localiza-se a
cerca de 0,5 km e a LMAT localiza-se a mais de 1,7 km;

•

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) - a Central Fotovoltaica
localiza-se cerca de 6,5 km e a LMAT localiza-se a mais de 6,0 km; e

•

Zona de Proteção Especial Costa Sudoeste (PTZPE0015) – a Central Fotovoltaica localiza-se a
cerca de 9,2 km e a Linha Elétrica localiza-se a cerca de 8 km.

Mais próximas do corredor da LMAT tem-se ainda:
•

a Zona Especial de Conservação Comporta/Galé (PTCON0034), localizado a mais de 5 km do
corredor da Linha Elétrica;

•

a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha (RNLSAS), localizada a mais de 5 km
do corredor da Linha Elétrica;

•

O Sítio Importante para as Aves Lagoas de Santo André e Sancha (Important Bird Area [IBA],
PT028), localizado a mais de 6 km do corredor da Linha Elétrica;

•

a Zona de Proteção Especial para as Aves Lagoa da Sancha (PTZPE0014) localizada a mais de
5,5 km do corredor da Linha Elétrica; e

•

a Zona de Proteção Especial para as Aves Lagoa de Santo André (PTZPE0013), localizada a
mais de 7,5 km do corredor da Linha Elétrica.

5.2 ENQUADRAMENTO DA ÁREA DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DO
CERCAL NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITOR IAL
5.2.1 Enquadramento geral
Sobre a área onde se prevê a implantação da Central Fotovoltaica do Cercal incidem os seguintes
instrumentos de gestão territorial:
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Instrumentos de âmbito nacional
o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
o Plano Rodoviário Nacional (PRN);
o Plano Nacional da Água (PNA);

•

Instrumentos de desenvolvimento territorial
o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo);
o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT);

•

Instrumentos de gestão sectorial
o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6);
o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Sado e Mira
(RH6);

•

Instrumentos de planeamento e gestão municipal
o Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC);
o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) de Santiago do
Cacém e Sines;

•

Instrumentos de gestão e planeamento local.

Devido ao âmbito tão generalista dos instrumentos de abrangência nacional, os mesmos não serão alvo
de análise nos subcapítulos seguintes. Dos restantes instrumentos identificados, relativamente aqueles que
não vinculam os privados, é efetuado um breve enquadramento com vista a despistar a existência de
alguma situação crítica, e nos que vinculam os privados, como o PDM, incluindo os aspetos relacionados
com o PIMDFCI, é efetuado o devido enquadramento, com o objetivo de verificar a conformidade do
Projeto com os IGT, e evidenciar o cumprimento das condicionantes ou servidões identificadas na área de
estudo e que têm que ser respeitadas.
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Face ao detalhe da cartografia dos instrumentos de desenvolvimento e gestão territorial mais
abrangentes, o enquadramento foi efetuado considerando a área de estudo, ainda que o Projeto não
incida sobre a totalidade dessa área.

5.2.2 Instrumentos de desenvolvimento territorial
5.2.2.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Al entejo (PROT Alentejo)

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) foi aprovado segundo a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto, tendo sido, posteriormente, objeto da
Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro.
O PROT Alentejo, na sua qualidade de instrumento de desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como
território sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico,
garantindo adequados níveis de coesão territorial e integração reforçada com outros espaços nacionais
e internacionais, valorizando o seu posicionamento geoestratégico.
Importa ter presente que os planos regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional
de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as
estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração
dos planos municipais de ordenamento do território (cfr. art.º 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro).
Trata-se, assim, de um instrumento de gestão territorial que vincula apenas entidades públicas
(nomeadamente as Câmaras Municipais), contendo normas genéricas ou diretivas sobre a ocupação, uso
e transformação do solo a ser desenvolvidas e densificadas em planos dotados de maior concretização,
em particular nos planos municipais de ordenamento do território, sendo que apenas estes últimos vinculam
direta e imediatamente os particulares (cfr. art.º 51.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro).
Deste modo, e uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula
apenas entidades públicas, não se justifica analisar a conformidade do Projeto da Central Fotovoltaica
com este instrumento de gestão territorial, mas, conforme referido, é importante avaliar o seu
enquadramento regional e de que modo se insere nas linhas de desenvolvimento preconizadas para este
território.
Salienta-se que o PDM de Santiago do Cacém foi recentemente revisto (2016), e como determinado na
legislação, teve em consideração as orientações contempladas no PROT Alentejo, com as devidas
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adaptações à escala municipal.
O PROT Alentejo refere, relativamente à temática energética, que se considera que o Alentejo deverá
prosseguir três grandes linhas. A segunda linha estratégica referida no PROT Alentejo, é a promoção de
energia elétrica limpa, sem emissões de CO2.
É feita referência a uma aposta estratégica na Região de promoção de energia hídrica, de energia solar
térmica, de energia solar fotovoltaica, dos biocombustíveis e de energia das ondas. O PROT Alentejo
refere ainda que relativamente à energia solar, as condições de excelência do Alentejo para este recurso
energético motivam um forte esforço agregado regional (empresas, poder local e instituições de
investigação), de modo a desenvolverem-se parcerias estratégicas para a construção na região de um
cluster de excelência de nível nacional e internacional.
No Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo é ainda referido que um dos pontos
fortes relevantes da região do Alentejo é o ser uma região com elevado número de dias, por ano, de
forte exposição solar, potenciando uma maior produção nos equipamentos solar térmico e solar
fotovoltaico, sendo atualmente a região com a maior produção elétrica de origem fotovoltaica.
Como se depreende do exposto, em termos gerais poderá afirmar-se que o Projeto da Central
Fotovoltaica em avaliação enquadra-se nos objetivos estabelecidos no PROT Alentejo.
Complementarmente foi feita uma análise dirigida ao local onde se localiza a Central Fotovoltaica com
vista a identificar possíveis aspetos que pudessem de alguma forma ser contrários ao propósito do Projeto
em análise. Para o efeito foi efetuado o enquadramento do Projeto nas várias cartas temáticas do PROT
Alentejo, considerando-se como as mais relevantes as seguintes, e que por isso são as que se apresentam
em seguida:
•

Modelo territorial do PROT Alentejo (vd. Figura 5.1);

•

Estrutura regional de proteção e valorização ambiental e do litoral (vd. Figura 5.2); e

•

Subsistema dos riscos naturais e tecnológicos (vd. Figura 5.3).

Por análise à cartografia do PROT Alentejo ressalta apenas que a Central Fotovoltaica se localiza numa
“Área de Conetividade Ecológica”, numa zona, ainda que relativamente afastada do litoral, ainda está
inserida na Faixa Litoral Alentejano, considerada como Polo de desenvolvimento turístico.
As áreas de conectividade ecológica, assim, como os corredores ecológicos, possibilitam a conectividade
entre as áreas nucleares, sendo estas últimas correspondentes aos Sítios de Importância Comunitária e às
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Zonas de Proteção Especial.
As áreas de conectividade ecológica foram selecionadas com base em critérios espaciais e funcionais
aplicados a parâmetros biológicos, hidrológicos, de solo e de paisagem.
A área de conetividade ecológica onde se localiza a Central Fotovoltaica enquadra áreas de montado.
Para as áreas de conectividade ecológica o PROT Alentejo determina que: “deverá ser dada prioridade
à preservação das áreas naturais, contributos determinantes para os padrões e processos da paisagem, e à
manutenção dos sistemas agrícolas ou florestais e, de uma forma geral, dos sistemas mediterrânicos
tradicionais, ou ao restabelecimento ecológico (linhas de água, quercíneas ou povoamentos explorados em
sistema de montado, sistemas dunares, zonas húmidas) que favoreçam a funcionalidade dos sistemas
naturais e seminaturais e que compensem e tornem mais permeáveis a existência de obstáculos como os
sistemas monoculturais extensos, as redes de infra-estruturas ou os aglomerados urbanos”.
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Em face do exposto entendeu-se importante impor algumas restrições ao Projeto da Central Fotovoltaica,
nomeadamente a preservação do montado e da vegetação ribeirinha, e a instalação de aberturas na
vedação para passagem da fauna terrestre de pequeno/médio porte (a instalação de passagens
hidráulicas nas linhas de água também possibilitam a passagem da fauna). A preservação de mato sob
os painéis é também um aspeto positivo do ponto de vista ecológico.
Ao nível do turismo, não se conhecem projetos relevantes que de alguma forma fossem condicionados
pelo Projeto. A este respeito foi feito um levantamento dos empreendimentos turísticos existentes na
região, não se tendo identificados situações críticas conflituosas com o Projeto (assunto avaliado no
descritor Socioeconomia).
Tendo em consideração que as restrições referidas foram cumpridas, entende-se que o Projeto tem
enquadramento na área de conectividade ecológica em causa.
De referir por último que na carta de “Riscos Naturais e Tecnológicos”, na área de estudo para a Central
Fotovoltaica nada foi assinalado.
5.2.2.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Al entejo (PROF ALT)

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT), foi aprovado pela Portaria n.º
54/2019, de 11 de fevereiro.
O PROF ALT corresponde à revisão dos anteriores PROF Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral
e Baixo Alentejo.
A área onde se prevê a instalação da Central Fotovoltaica, totalmente integrada no Município de
Santiago do Cacém localiza-se na NUT III-Alentejo Litoral, que anteriormente era abrangida pelo PROF
Alentejo Litoral.
Do enquadramento do Projeto na Carta Síntese do PROF ALT, verifica-se que com a atual restruturação,
a área estudada para instalação da Central Fotovoltaica se insere na sub-região homogénea “Serras do
Litoral e Montados de Santiago” (vd. Figura 5.4).
No processo de revisão do PROF ALT “teve-se em especial consideração a necessidade de reforçar a
articulação com a Estratégia Nacional para as Florestas, aprofundando o alinhamento com as suas
orientações estratégicas, nomeadamente nos domínios da valorização das funções ambientais dos espaços
florestais e da adaptação às alterações climáticas, e ainda com a Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e Biodiversidade”.
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O PROF ALT é um instrumento de gestão de política sectorial que vincula, tal como o PROT A, apenas
entidades públicas, não se aplicando direta e imediatamente aos particulares (cfr. art. 3.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 380/99, bem como art. 6.º, n.º 1 do Decreto Regulamentar n.º 14/2006). Contudo, o
Artigo 2.º (Planos territoriais preexistentes) refere:
“1 — A identificação e atualização das disposições dos programas e planos territoriais preexistentes
incompatíveis com o PROF ALT são efetuadas nos termos do disposto no n.º 5 da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 115/2018, de 6 de setembro.
2 — A atualização dos planos territoriais preexistentes é efetuada com recurso às figuras de
alteração ou revisão, cujo procedimento deve estar concluído até 13 de julho de 2020”.
Também o Artigo 1.º (Natureza jurídica e relação entre instrumentos de gestão territorial) do Regulamento
do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo apresentado no Anexo A refere:
“3 — O PROF Alentejo concretiza, no seu âmbito e natureza, o Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território e compatibiliza-se com os demais programas setoriais e com os
programas especiais, assegurando a contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração
dos restantes instrumentos de gestão territorial.
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4 — As normas do PROF Alentejo que condicionem a ocupação, uso e transformação do solo nos
espaços florestais, são obrigatoriamente integradas nos planos territoriais de âmbito municipal (PTM)
e nos planos territoriais de âmbito intermunicipal (PTIM)”.
Tal como já referido para o PROT Alentejo, ainda que se esteja perante um plano desprovido de eficácia
plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas, entende-se que se justifica avaliar o
enquadramento regional do Projeto, e de que modo se insere nas linhas de desenvolvimento preconizadas
para este território no que à gestão florestal diz respeito.
Como objetivos comuns a todas as sub-regiões do PROF ALT o Artigo 10.º (Objetivos) refere os seguintes:
“a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;
b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;
c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;
d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma
gestão de acordo com as corretas normas técnicas;
e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;
f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;
g) Promover a gestão florestal ativa e profissional;
h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados;
i) Modernizar e capacitar as empresas florestais;
j) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios;
k) Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos;
l) Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial;
m) Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema;
n) Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação;
o) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação;
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p) Promover a conservação do regime hídrico;
q) Revitalizar a atividade apícola;
r) Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as entidades
gestoras de espaços florestais;
s) Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos;
t) Promover a melhoria da gestão florestal;
u) Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta;
v) Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável;
w) Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas;
x) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais;
y) Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal”.
Poderá dizer-se que o projeto da Central Fotovoltaica contribui, de certa forma, para o cumprimento dos
objetivos referidos em a) e j) uma vez que uma central fotovoltaica é uma barreira à normal propagação
dos incêndios florestais. Relativamente aos restantes objetivos, entende-se não haver qualquer relação
com o Projeto em análise.
Para a sub-região homogénea “Serras do Litoral e Montados de Santiago” referem-se os seguintes
objetivos específicos, discriminados no Artigo 34.º (Sub-região homogénea Serras do Litoral e Montados
de Santiago):
“1 — Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o
desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:
a) Função geral de produção;
b) Função geral de proteção;
c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores.
2 — As normas de silvicultura a aplicar nesta sub-região homogénea correspondem às normas das
funções referidas no número anterior.
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3 — Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:
a) Espécies a privilegiar (Grupo I):
i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);
ii) Azinheira (Quercus rotundifolia);
iii) Carvalho-português (Quercus faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);
iv) Eucalipto (Eucalyptus spp.);
v) Medronheiro (Arbutus unedo);
vi) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);
vii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis);
viii) Pinheiro-manso (Pinus pinea);
ix) Sobreiro (Quercus suber);
x) Ripícolas.
b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):
i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);
ii) Castanheiro (Castanea sativa);
iii) Cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica);
iv) Cerejeira (Prunus avium);
v) Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);
vi) Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa);
vii) Nogueira (Juglans spp.).”
Pelas características que possui, a área onde se prevê a implantação da Central Fotovoltaica, tem
associada fundamentalmente a “função de produção” (contribuição dos espaços florestais para o bem124
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estar material da sociedade. Engloba como subfunções gerais a produção de madeira, a produção de
biomassa para energia, a produção de cortiça, a produção de frutos e sementes e a produção de outros
materiais vegetais e orgânicos). Como coberto vegetal mais relevante tem-se que a maior parte da área
está ocupada por culturas arvenses, ocorrendo também, mas em menor escala, eucaliptais e zonas de
montado. Assiste-se a praticas florestais que potenciam fundamentalmente a função de produção de
forragem para o gado. Contudo, ocorre também a extração de cortiça e a venda de madeira de
eucalipto.
Pelas características de algumas das zonas em causa também se pode associar a “função geral de
silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores”. A atividade de produção de gado bovino em
regime extensivo está bastante presente, e a caça tem também enquadramento na zona em causa, aliás
a área de estudo da Central Fotovoltaica está inserida em duas reservas de caça municipal, e na zona
envolvente também existem várias reservas de caça (assunto analisado com mais detalhe no subcapítulo
5.2.6.4).
Com as características atuais, podem ser aplicadas à zona em causa as orientações de gestão dirigidas
à função de produção e à função geral de silvopastorícia e da caça. Contudo, futuramente, face às
características do Projeto, que nada tem a ver com gestão florestal, não se prevê a aplicação de medidas
especiais enquadradas nas Normas de Intervenção Específica definidas para esta sub-região, no que à
gestão florestal diz respeito. Na exploração deste ipo de projeto é prática corrente deixar o mato crescer
até determinada altura e proceder ao seu corte sempre que necessário, para evitar o ensombramento
dos painéis. As recomendações relativas às práticas florestais não são aplicáveis. Importa, no entanto,
mais uma vez referir que a instalação de uma central fotovoltaica é uma barreira à propagação dos
incêndios florestais, e como tal, contribui para a diminuição dos incêndios e consequentemente de área
queimada, um dos objetivos preconizados.
Salienta-se que nas intervenções previstas teve-se presente que é necessário salvaguardar determinadas
espécies florestais conforme determinado no Artigo 8º (Espécies protegidas e sistemas florestais objeto
de medidas de proteção específicas) que refere o seguinte:
“O PROF ALT assume como objetivo e promove como prioridade a defesa e a proteção de espécies
florestais que, pelo seu elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história
e cultura da região, pela raridade que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat,
carecem de especial proteção, designadamente:
a) Espécies protegidas por legislação específica:
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i) Sobreiro (Quercus suber);
ii) Azinheira (Quercus rotundifolia); e,
iii) Azevinho espontâneo (Ilex aquifolium).
b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção
específica:
i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);
ii) Carvalho-roble (Quercus robur);
iii) Teixo (Taxus baccata).”.
Das espécies acima referidas, dentro da área de estudo da Central Fotovoltaica, existem sobreiros
isolados e zonas de montado, que constituem uma condicionante à implantação do Projeto, tendo presente
a importância da sua salvaguarda. A implantação das várias infraestruturas que integram o Projeto foi
feita de forma a salvaguardar as zonas de montado e os sobreiros isolados.
Por análise à Planta Síntese do PROF ALT (vd. Figura 5.4), verifica-se que a zona afeta ao Projeto não
está inserida em nenhuma área submetida a regime florestal e obrigada à elaboração de PGF (Matas
Nacionais e Unidades de Baldio integradas nos Perímetros Florestais). Também não é uma área
ambientalmente sensível, quer por se localizar numa área classificada, quer por se localizar dentro de
um corredor ecológico. Apenas estão assinaladas duas áreas muito localizadas que estão referenciadas
como Áreas florestais sensíveis, situação que pode ser devido a serem áreas que apresentam risco de
incêndio, ou por serem áreas florestais expostas a pragas e doenças. Esta classificação leva a que estas
áreas fiquem sujeitas a Normas de silvicultura específicas aplicáveis ao planeamento florestal.
Uma vez que a natureza do Projeto não prevê a execução de ações de gestão florestal ao longo da sua
vida útil (a zona terá apenas um coberto vegetal constituído por matos, que, de tempos a tempos serão
cortados), entende-se que o Projeto não tem características conflituosas com o PROF ALT, sendo de
salientar o esforço que houve no desenvolvimento do Projeto no sentido de salvaguardar as espécies
florestais referida no Artigo 8º, constituindo as mesmas uma condicionante ao Projeto.
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5.2.3 Instrumentos de gestão setorial
5.2.3.1 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6)

A área de implantação da Central Fotovoltaica é abrangida pelo Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de
20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de
novembro.
O Plano “visa o planeamento, a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas
ao nível da região hidrográfica a que respeita, dando cumprimento à Diretiva Quadro da Água, à Lei da
Água e à Portaria nº 1284/2009, de 19 de outubro”, e cujos principais objetivos são os seguintes:
•

“Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das
gerações atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades;

•

Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor
económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o
desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais;

•

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.”

Nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água, estes planos vinculam diretamente apenas as entidades
públicas, obrigando-as a transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares,
designadamente os planos diretores municipais.
Assim, os PGRH não vinculam, por si só, os particulares e não podem servir de fundamento ao
indeferimento de quaisquer pedidos de licenciamento de atos particulares (cfr. n.º 2 do artigo 17.º da
Lei da Água e artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro).
Deste modo, e uma vez que se está perante planos desprovidos de eficácia plurisubjetiva, que vinculam
apenas entidades públicas, tal como já referido anteriormente, não se justifica analisar a conformidade
do Projeto da Central Fotovoltaica com este plano. No entanto, importa salientar que o Projeto em causa
quase não interfere com os recursos hídricos, seja em quantidade, seja em qualidade, uma vez que são
impostas restrições no sentido de salvaguardar as linhas de água mais relevantes sujeitas ao regime da
REN e os planos de água existentes na área afeta o Projeto, não são previstas captações de água, e as
águas residuais das instalações sanitárias são recolhidas numa fossa sética estanque, e como tal, não é
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expetável a existência de qualquer incompatibilidade. As linhas de água que ficam sob os painéis
poderão continuar a manter o seu normal escoamento, podendo eventualmente haver necessidade de se
efetuar pequenos desvios, mas sem afetar a capacidade de escoamento. A única exceção é a linha de
água que será afetada no seu troço inicial pela implantação do conjunto Subestação/Edifício de
comando/Armazém devido à necessidade de criar uma plataforma, mas os caudais das águas pluviais
serão devidamente encaminhados para o troço de jusante desse mesmo curso de água.
5.2.3.2 Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Sado e Mira
(RH6)

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações
e o Decreto-lei n.º 115/2010, de 22 de outubro que a transpõe para o direito nacional, estabelecem um
quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, a fim de reduzir as consequências associadas
às inundações, prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades
económicas.
Cada ciclo de planeamento é composto por três fases principais: 1.ª fase - avaliação preliminar de riscos
de inundações; 2.ª fase- Elaboração das cartas de zonas inundáveis e de cartas de riscos de inundações
relativas às zonas identificadas na 1.ª fase e 3.ª fase – elaboração dos planos de gestão dos riscos de
inundações (PGRI) por Região Hidrográfica (RH), com a definição das medidas necessárias para reduzir
riscos e/ou minimizar as consequências das inundações nas zonas identificadas. Todo o processo é revisto
de seis em seis anos.
O 1.º ciclo de planeamento culminou com a aprovação dos PGRI em 2016, cujos planos estarão em vigor
até dezembro de 2021.
Tais objetivos, de acordo com a referida diretiva, devem ser atingidos através da identificação de zonas
críticas da ocorrência destes fenómenos e pela aplicação de programas de medidas especificados nos
Plano de Gestão de Riscos de Inundações.
Na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6)), na zona onde se encontra inserida a área de estudo da
Central Fotovoltaica, não foram identificadas zonas críticas no 1.º ciclo.
Em 2018 foram iniciados os trabalhos relativos à 1.ª fase do 2.º ciclo de planeamento, no âmbito da
referida Diretiva, promovendo a revisão e atualização das zonas críticas de inundação. Nesse âmbito
procederam à recolha e caraterização de eventos de inundações registados em Portugal Continental,
com o apoio e colaboração das Câmaras Municipais, através das Comunidades Intermunicipais. Foi
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efetuada uma Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI), trabalho que consistiu na
identificação dos locais considerados sujeitos a riscos significativos associados a eventos de inundação, os
quais posteriormente serão objeto de estudos mais aprofundados para serem determinadas áreas de
inundação e classes de risco e respetiva cartografia.
Em resultado do trabalho realizado, foram identificadas três Áreas de Risco Potencial Significativo de
Inundação (ARPSI) na RH6, nomeadamente:
•

Setúbal (referência 46);

•

Alcácer do Sal (referência 47); e

•

Santiago do Cacém (referência 48).

Conforme se pode observar na Figura 5.5, as três áreas identificadas com potencial risco de inundação
são bastante afastadas do local onde se prevê a instalação da Central Fotovoltaica.

Figura 5.5- Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) identificadas na RH6 (Fonte: APA)
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5.2.4 Instrumentos de planeamento e gestão municipal
5.2.4.1 Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC)

Os Planos Diretores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de ordenamento do
território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo, sendo, assim, o instrumento de
referência para as políticas de desenvolvimento local.
Verificando-se que a área de estudo da Central Fotovoltaica em análise se localiza no concelho de
Santiago do Cacém, toma-se como referência o devido Plano Diretor Municipal (PDM).
Foi aprovada a revisão do Plano Diretor Municipal do concelho de Santiago do Cacém conforme o Aviso
n.º 2087/2016, de 19 de fevereiro, contando neste mesmo aviso o novo Regulamento.
Para efeitos de planeamento de conjunto, tendo por critérios os limites de freguesia, a topografia e a
morfologia do terreno, o PDMSC assenta em quatro unidades orgânicas (UO) e dez subunidades
orgânicas, delimitadas na planta de unidades orgânicas, conforme o seguinte:
a) UO do Litoral:
i) Litoral Santo André;
ii) Litoral Santiago -Santa Cruz;
iii) Litoral São Bartolomeu da Serra;
iv) Litoral São Francisco da Serra.
b) UO do Centro:
i) Centro Abela;
ii) Centro São Domingos.
c) UO do Oriente:
i) Oriente Alvalade;
ii) Oriente Ermidas -Sado.
d) UO do Sul:
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i) Sul Vale de Água;
ii) Sul Cercal do Alentejo.
A área estudada para a instalação da Central Fotovoltaica, está inserida na unidade orgânica UO do
Sul-subunidade Cercal do Alentejo (vd. Figura 5.6).
Em relação ao disposto neste instrumento de gestão territorial, de acordo com a Planta de Ordenamento,
que se encontra desdobrada nas seguintes Plantas específicas:
•

Planta de Ordenamento, à escala 1: 25.000 (vd. Desenho 5 do Volume 2.2);

•

Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Ln), à escala 1:25.000 (vd.
Desenho 6 do Volume 2.2);

•

Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Lden), à escala 1:25.000
(vd. Desenho 7 do Volume 2.2); e

•

Planta de Ordenamento — Património arqueológico e arquitetónico, à escala 1: 25.000 (vd.
Desenho 8 do Volume 2.2);

verifica-se que praticamente toda a área onde se irá localizar a Central Fotovoltaica do Cercal é
abrangida pela categoria de uso do solo – Solo rural - “Espaços Agrícolas ou Florestais”. São exceção
quatro pequenas áreas que correspondem a “Charca de Curso de Água” (vd. Desenho 5 do Volume 2.2).
No Quadro 5.1 apresentam-se as tipologias de espaço existentes na área onde se prevê a implantação
da Central Fotovoltaica do Cercal, indicando-se também as respetivas áreas totais, as respetivas áreas
que serão efetivamente afetadas, e a sua representatividade dentro da área estudada.
Quadro 5.1
Classes de espaço existentes na área de estudo da Central Fotovoltaica do Cercal
Área de estudo para implantação da Central
Fotovoltaica
Classe de espaço-ordenamento

Espaços Agrícolas ou Florestais
Charca de Curso de
Água/Lago/Lagoa/Açude
Total de classes de ordenamento

Área existente

Área afetada na fase
de construção

(ha)

%

(ha)

%

813,5

99,7

376,3

46,3

2,2

0,3

0

0

815,7

100%

376,3

46,1

De acordo com o determinado no regulamento do PDMSC, para o solo rural o Artigo 27.º (Estatuto geral
de ocupação do solo rural) refere:
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1 — 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.
2 — 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.
Para os “Espaços agrícolas ou florestais” o Artigo 41.º (Identificação e regime de edificabilidade) refere:
“1 — Os espaços agrícolas ou florestais compreendem os espaços onde as atividades agrícolas, pecuárias
ou florestais correspondem aos usos dominantes, podendo corresponder a sistemas agrossilvopastoris ou
outros usos agrícolas e silvícolas.
2 — A instalação de povoamentos ou espécimes isolados de espécies florestais obedece ao Regime Jurídico
Ações de Arborização e Rearborização com Recurso a Espécies Florestais.
3 — A manutenção do coberto vegetal, dos acessos rodoviários e dos pontos de abastecimento de água
tendo em vista a prevenção e combate dos incêndios florestais obedece ao disposto no PIMDFCI.
4 — A concretização das medidas previstas no PIMDFCI é assegurada por um Plano Operacional Municipal
da especialidade, elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal da autarquia em articulação com os serviços
técnicos da edilidade”.
Relativamente às charcas, para além de uma delas estar referenciadas na estrutura ecológica municipal
sujeita ao regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), conforme adiante se refere, e três delas estarem
referenciadas na carta da REN, conforme se analisa em subcapítulo próprio, todas elas estão
referenciadas no PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines como pontos de água, característica que obriga
ao cumprimento de determinadas regras conforme explicado no subcapítulo seguinte. Estas charcas
ficaram referenciadas na Planta de Condicionamentos como elementos a salvaguardar com uma faixa
de proteção envolvente, não se prevendo a sua afetação, e como tal, ao nível do PDM não haverá
incompatibilidade, dispensando-se assim o enquadramento nesta categoria de espaço.
Do exposto, considera-se que o Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal tem enquadramento na
classe de espaço onde se insere, com a salvaguarda das pequenas áreas que correspondem a
charcas, sendo que terá de se ter em atenção o cumprimento dos aspetos relacionados com o PIMDFCI
de Santiago do Cacém e Sines, assunto analisado no subcapítulo seguinte.
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Ainda em relação ao ordenamento do território, em conformidade com o disposto no Regulamento Geral
do Ruído (RGR), são instituídas as zonas sensíveis, mistas e áreas de conflito, devidamente delimitadas na
Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Áreas de Conflito. De acordo com a Planta de
Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Lden) e (Ln), à escala 1:25.000, na área em
estudo não foram identificadas quaisquer situações críticas relacionadas com o ruído (vd. Desenhos 6 e 7
do Volume 2.2). Este assunto foi analisado com detalhe no âmbito do descritor Ambiente sonoro. No
entanto, uma vez que o Projeto contempla elementos que emitem ruído, considerou-se por precaução
impor distâncias de salvaguarda entre esses elementos e os recetores sensíveis (habitações)
identificados na área afeta ao Projeto, situação que foi refletida na Planta de Condicionamentos, e
como tal, foi devidamente considerada no desenvolvimento do Projeto (buffer de 250 m em relação à
subestação; buffer de 100 m em relação aos Postos de transformação e Inversores).
No que diz respeito ao património, por consulta à Carta de Ordenamento – Património (vd. Desenho8 do
Volume 2.2) verifica-se que não foi identificado qualquer elemento dentro da área afeta à Central
Fotovoltaica. Tal situação não descartou a possibilidade de existirem elementos patrimoniais para os
quais se recomendou uma proteção, o que consequentemente condicionou o Projeto. Esta situação que
foi refletida na Planta de Condicionamentos, e como tal, foi devidamente considerada no
desenvolvimento do Projeto. Este assunto foi analisado com detalhe no âmbito do descritor Património
arqueológico, arquitetónico e etnográfico.
Outro aspeto que importa avaliar é o enquadramento do Projeto na Estrutura Ecológica Municipal (vd.
Desenho 9 do Volume 2.2), que, de acordo com o Artigo 25.º (Identificação) corresponde a:
“1 — A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pela Estrutura Ecológica Fundamental, pela Estrutura
Ecológica Estratégica e pela Estrutura Ecológica Integrada, delimitadas na planta da estrutura ecológica
municipal.
2 — Os solos afetos à Estrutura Ecológica Fundamental abrangem as áreas incluídas na Rede Fundamental
de Conservação da Natureza, nos termos do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, designadamente:
a) Reserva Agrícola Nacional;
b) Reserva Ecológica Nacional;
c) Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha;
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d) Sítio da Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação Comporta -Galé e Zona Especial de
Conservação da Costa- -Sudoeste;
e) Zona de Proteção Especial da Lagoa de Santo André.
3 — Os solos afetos à Estrutura Ecológica Estratégica compreendem as áreas submetidas a usos
predominantemente agrossilvopastoris, selecionados de forma a constituir os seguintes seis corredores
ecológicos destinados à conservação proativa dos valores ambientais e à integração do planeamento florestal
no ordenamento do território:
a) Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha;
b) Montado do Cercal do Alentejo e Grândola;
c) Diagonal do Alentejo I;
d) Diagonal do Alentejo II (Caldeirão);
e) Transversal da Corona;
f) Transversal de S. Francisco da Serra;
g) Parque Biofísico.
4 — A Estrutura Ecológica Integrada incide na categoria funcional dos espaços verdes em solo urbano e,
parcial ou totalmente, em todas as categorias funcionais do solo rural, e contempla as estruturas de integração
paisagística acessórias a definir em Plano de Urbanização (PU) ou Plano de Pormenor (PP)”.
Das três estruturas ecológicas que constituem a Estrutura Ecológica Municipal, na área afeta à Central
Fotovoltaica apenas existem áreas que integram a Estrutura Ecológica Fundamental e que correspondem
a:
•

Reserva Agrícola Nacional; e

•

Reserva Ecológica Nacional.

Este assunto é analisado no subcapítulo 5.2.5 no âmbito da avaliação às Plantas de Condicionantes I e II,
onde constam as Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, nas matérias respeitantes.
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5.2.4.2 Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) de Santiago
do Cacém e Sines

Os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) disponibilizam as medidas
necessárias de prevenção de incêndios florestais, bem como a previsão e o planeamento integrado das
intervenções das diferentes entidades envolvidas numa eventual ocorrência de incêndios.
Estes planos são muito importantes pois deles decorrem determinadas restrições a aplicar às novas
construções, como é o caso da subestação/edifício de comando da Central Fotovoltaica do Cercal.
O Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que altera alguns artigos do Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de junho, na sua atual redação, (republicado em anexo à Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que
altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, procedendo à quinta alteração ao
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho), define no n.º 2 do Artigo 16º que “Fora das áreas edificadas
consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de
perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do
disposto no número seguinte”.
Para o município de Santiago do Cacém foi definido um PIMDFCI, o qual abrangeu também o município
de Sines. Este PIMDFCI de 3ª Geração (Despacho n.º 443-A/2018, de 9-junho) (Despacho n.º 1222B/2018, de 2-fevereiro), foi aprovado pelo ICNF em 29 de julho de 2019 e em Assembleia Municipal
em 14 de novembro de 2019.
No âmbito do EIA da Central Solar do Cercal, à data do seu início (outubro de 2019), foram estabelecidos
contactos telefónicos com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que informou que o PIMDFCI já
tinha sido concluído e entregue, mas que ainda aguardava por aprovação. Nessa altura, a consulta
efetuada ao site do ICNF confirmou a informação prestada (consulta efetuada em 16 de novembro de
2019), cuja informação era correspondente ao ponto de situação efetuado por esta entidade em junho
de 2019. Por ser uma informação importante, e de modo a salvaguardar possíveis limitações futuras
relacionadas com a instalação da Subestação/Edifício de comando/Armazém, que corresponde à única
edificação que integra o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, foi possível obter a informação
relativa à perigosidade de incêndio florestal na Planta de Condicionantes I do PDM de Santiago do
Cacém, uma vez que este instrumento de gestão territorial tinha sido recentemente revisto, e como tal, ao
abrigo das novas normas de elaboração de PDM, já contempla as zonas de perigosidade de incêndio
muito alta e alta assinaladas como uma condicionante. Esta situação está também refletida na Planta de
Riscos Naturais e Tecnológicos do Município. Tomando, portanto, essa informação como válida, no
desenvolvimento do projeto da Central Fotovoltaica do Cercal foi escolhido um local para o conjunto
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edificado Subestação/Edifício de comando/Armazém respeitando essa limitação (fora das áreas que
tinham sido identificadas com perigosidade de incêndio alta e muito alta: vd. Figura 5.7), e que cumpria
com o requisito considerado como mais relevante no contexto onde se insere o projeto, que era ser num
local com pouca visibilidade e afastado de habitações, uma vez que se está numa zona com aptidão
turística.
Contudo, verificou-se a recente divulgação no site oficial do ICNF (ponto de situação de 30 de junho de
2020) da aprovação do novo Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios
de Santiago do Cacém e Sines (PIMDFCI), a saber: Plano de 3ª geração aprovado pelo ICNF em 29 de
julho de 2019 e em Assembleia Municipal em 14 de novembro de 2019, o qual, no caso concreto dos
terrenos afetos à Central Fotovoltaica do Cercal, traz alterações substanciais, face ao indicado no PDM
de Santiago do Cacém, nomeadamente um aumento substancial de áreas classificadas como Alta e muito
Alta Perigosidade de Incêndio (estas classes de perigosidade abrangem grande parte da área afeta ao
Projeto conforme se pode observar na Figura 5.7, o que faz com que o conjunto Subestação/Edifício de
comando/Armazém fique em áreas com perigosidade de incêndio Alta e Muito Alta. Salienta-se que a
cartografia apresentada no Caderno II do PIMDFCI aprovado data de setembro de 2015, que é uma
data anterior à revisão do PDM.
Reiterando a posição de que o local escolhido se revela como mais favorável por ser aquele que causa
o menor impacte possível na paisagem local e sua envolvente, pois reduz significativamente a exposição
deste conjunto edificado não só aos habitantes locais, como também aos visitantes que visitam com muita
frequência esta região, considera-se que é de manter esta localização, enquadrando a situação em causa
no regime de exceção previsto na legislação em vigor.
Efetivamente, o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, (republicado em anexo
à Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incêndios, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho) e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de Janeiro, define no Artigo 16º que, ao nível dos condicionalismos à
edificação “a classificação e qualificação do solo definidas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares devem considerar a cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em
PMDFCI a integrar, obrigatoriamente, na planta de condicionantes dos planos municipais e intermunicipais
de ordenamento do território”. Nesse sentido “fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a
construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural
definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade.”
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Exceção feita para a “construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas,
pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam
reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes
condições:
a. Inexistência de alternativa adequada de localização;
b. Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de gestão de
100 metros;
c. Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos respetivos
acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo;
d. Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que
associados à exploração;
e. Existência de parecer favorável da CMDF.”
De modo a poder utilizar o regime de exceção previsto, o promotor solicitou parecer à Câmara Municipal
de Santiago do Cacém e à CMDF, os quais são apresentados no Anexo 4 do Volume 3.
Importa ainda salientar que, este local não foi percorrido por qualquer incêndio nos últimos 10 anos, e
também não sofreu, ao longos dos tempos alterações substâncias em termos de ocupação de solo, que
possam representar um aumento da ameaça em termos de perigosidade de incêndios. O local e sua
envolvente possuem as caraterísticas de solo rural, orientado para a produção de pastagem associada
à criação de gado bovino, ocupação essa que se tem mantido estável ao longo dos anos.
Acresce ainda que, a instalação de uma central fotovoltaica constitui uma forte barreira à propagação
dos incêndios, não só pela constante manutenção da sua rede interna de acessos, como também pela
vigilância em permanência do local, assim como pela permanente manutenção da vegetação existente
de modo a que esta tenha sempre um porte reduzido, contribuindo-se assim para a diminuição do risco
de incêndios.
Por consulta à cartografia do PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines, verifica-se que o Projeto interfere
pontualmente com elementos relacionados com a defesa da floresta contra incêndios existentes no
Município de Santiago do Cacém, nomeadamente com pontos de água e com a rede viária florestal (vd.
Figura 5.8
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Relativamente à rede viária florestal verifica-se que a área afeta à Central Fotovoltaica do Cercal
interfere com três vias de segunda ordem (intercetam a área afeta à Central Fotovoltaica a norte, e
sensivelmente a meio, com orientação noroeste/sudeste). Estas vias correspondem a estradas regionais e
nacional, nomeadamente a ER390, a ER389 (foi desclassificada) e a EN262, onde não poderá haver
condicionamento à normal circulação rodoviária e deverá ser assegurada a respetiva servidão. A
vedação da Central Fotovoltaica teve de ter este aspeto em consideração. Identifica-se ainda no extremo
sudeste da área de estudo uma via complementar que corresponde a um caminho de terra batida. Este
caminho inserido no recinto da Central Fotovoltaica, será em parte mantido (troço que se desenvolve ao
longo de uma linha de água) e interligado à rede de caminhos da Central Fotovoltaica.
Os pontos de água correspondem a 4 albufeiras que se localizam numa zona periférica da área de
estudo para a Central Fotovoltaica que estão referenciadas no PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines
de acordo com o seguinte: o ponto de água mais a norte é misto (terrestre e aéreo), e os ponto de água
mais a sul dois são terrestres e um é aéreo.
De acordo com o Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, que define as normas técnicas e funcionais
relativas à classificação, cadastro, construção e manutenção dos pontos de água, integrantes das Redes
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI), existem normas de proteção e acesso a este tipo de
pontos de água. Desta forma, dever-se-á ter em conta o determinado nos artigos 6.º e 7.º deste despacho.
O Artigo 6.º, estabelece regras de “Construção e manutenção”, e determina:
1 — A construção e a manutenção dos pontos de água subdividem-se em pontos de água para abastecimento
de meios aéreos e pontos de água para abastecimento de meios terrestres.
2 — Os pontos de água para abastecimento de meios aéreos devem atender às seguintes especificações
técnicas, exemplificadas no anexo III:
a) Possuir uma capacidade mínima de 120 m3 de água utilizável;
b) Possuir uma superfície de água acessível com um diâmetro superior a oito metros;
c) Possuir uma profundidade de água superior a 2,5 metros;
d) Possuir um desnível entre o rebordo superior da infraestrutura e o nível de água em pleno
armazenamento inferior a um metro;
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e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num raio mínimo
de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção dos planos de
água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de segurança, considerando-se
como tais os que garantam uma área livre de obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto
de abastecimento;
f) Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e de
saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de ventos
locais, com as dimensões e gabaritos constantes no anexo III.
3 — Os pontos de água para abastecimento de meios terrestres devem atender às seguintes
especificações técnicas:
a) Possuir uma capacidade mínima de 30 m3 de água utilizável;
b) Possuir boca de descarga normalizada;
c) Permitir a entrada de instrumentos de bombagem ou possuir um dispositivo normalizado que permita
um caudal de saída de 1000 litros por minuto na boca de descarga;
d) Possuir uma distância do nível da água à plataforma de aspiração não superior a seis metros;
e) Possuir uma plataforma de aspiração para veículos autotanques com dimensões mínimas de oito por
quatro metros e que, no mínimo, suporte um peso até 25 toneladas;
f) Possuir uma zona anexa de manobra e inversão de marcha com um raio mínimo de seis metros;
g) Possuir sempre que possível e utilizando a queda gravítica, um sistema de abastecimento que garanta
na boca de descarga uma pressão mínima de 1 kgf/cm2, equivalente a 0,98 bar, não devendo os
sistemas de controlo de nível estar instalados no interior do ponto de água;
h) Ter associada uma faixa de gestão de combustível integrada na rede secundária com uma largura
não inferior a 10 metros;
i) Podem ainda ser classificados como pontos de água terrestres, os pontos de água que não cumpram o
disposto nas alíneas b) e g), desde que se mostrem cumpridas as demais especificações técnicas
O Artigo 7.º estabelece a “Acessibilidade”, e determina:
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1 - Os pontos de água mistos de primeira ordem devem ter acessos por rede viária florestal fundamental, de
acordo com o regulamento que define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro,
construção e manutenção da rede viária florestal;
2 - Não é permitido vedar o acesso aos pontos de água de primeira ou segunda ordens, públicos ou privados,
que deve estar disponível aos agentes de DFCI.
Tendo em consideração o exposto, assumiu-se por segurança considerar um buffer de proteção de 30 m
em torno das albufeiras existentes na área de estudo. Para além disso a vedação da Central Fotovoltaica
foi concebida de modo a permitir acessibilidade as estas albufeiras em caso de incêndio, ou seja, a
albufeiras ficaram fora do recinto da Central Fotovoltaica, nos seus vários setores. As albufeiras vão
continuar a ser utilizadas pelos respetivos proprietários.
Uma vez que o PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines já tem alguns anos, foi ainda avaliada a previsão
futura no que à construção de pontos de água diz respeito. Para o efeito foi consultado o Mapa 1.10 do
PIMDFCI, tendo-se através dele constatado que não estava previsto mais nenhum ponto de água dentro
da área de estudo da Central Fotovoltaica.
Não existem postos de vigia e de estacionamento estratégico que possam de alguma forma ser
condicionados pelo Projeto (vd. Figura ).
De acordo com o mencionado no ponto 1 do Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro,
para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustível
envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos e infraestruturas, aos estratos
arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de
pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-se os critérios que se elencam no Quadro
22 abaixo.
Refira-se que os edifícios considerados no Projeto dizem respeito ao conjunto subestação/edifício de
comando/armazém. Os restantes elementos de projeto são equipamentos.
Importa referir também que na área afeta ao Projeto existem faixas de gestão de combustível, relativas
a linhas elétricas, de acordo com o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Santiago do Cacém e de Sines, aprovado pela respetiva Assembleia Municipal em 14 de novembro de
2019 e publicado pelo aviso n.º 1525/2020, de 29 de janeiro.
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Apresenta-se então no Quadro 5.1-A os critérios gerais para a gestão da faixa de combustíveis e sua
relação com o Projeto em análise.
Quadro 5.1-A
Critérios gerais para a gestão da faixa de combustíveis aplicáveis ao Projeto em análise.
Critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de
gestão de combustível*

Ações a implementar pelo Projeto

I. Envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos e infraestruturas, aos estratos arbóreos,
arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de pousio e de pastagens
permanentes, ou de jardim

a) No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo
de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar
desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da
qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo.

Na envolvente do conjunto
subestação/edifício de
comando/armazém apenas existem
culturas arvenses que no futuro darão
origem a matos, pelo que este critério
será cumprido

b) No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a
distância entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4 m e a
desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m,
altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do
solo.

Na envolvente do conjunto
subestação/edifício de
comando/armazém apenas existem
culturas arvenses que no futuro darão
origem a matos, pelo que que este
critério também será cumprido

c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50 cm.

A vegetação na envolvente do conjunto
subestação/edifício de
comando/armazém cingir-se-á à
presença de matos havendo sempre o
cuidado, durante a fase de
exploração, de proceder à
manutenção e limpeza da vegetação
envolvente.

d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 20
cm.

A vegetação na envolvente do conjunto
subestação/edifício de
comando/armazém cingir-se-á à
presença de matos, havendo sempre o
cuidado, durante a fase de
exploração, de proceder à
manutenção e limpeza da vegetação
envolvente

III. Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem ainda ser cumpridos, cumulativamente, os
seguintes critérios:

1 - As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m
da edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura do edifício.

O conjunto subestação/edifício de
comando/armazém ficará localizado
em zona de culturas arvenses, pelo que
não haverá interferência com as copas
das árvores e arbustos

2 - Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou
paisagístico pode admitir-se uma distância inferior a 5 m, desde que seja
reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis e garantida a
ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do edifício

O conjunto subestação/edifício de
comando/armazém ficará localizado
em zona de culturas arvenses, pelo que
não haverá interferência com arvoredo
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Ações a implementar pelo Projeto
de especial valor patrimonial ou
paisagístico.

3 - Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m
de largura, circundando todo o edifício.

O conjunto subestação/edifício de
comando/armazém ficará implantado
numa plataforma pavimentada, pelo
que este critério será cumprido

4 - Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como
lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de
outras substâncias altamente inflamáveis.

Este critério vai ser tido em
consideração pois existe uma medida
minimizadora a aplicar durante a fase
de exploração, de forma a ser
cumprido

* Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro.
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5.2.5 Instrumentos de planeamento local
Foi averiguado a possível existência de Instrumentos de Planeamento Florestal de âmbito local,
nomeadamente Perímetros Florestais e Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).
Na consulta efetuada ao site do ICNF, onde consta a identificação das ZIF's constituídas a nível nacional,
constatou-se que a área de estudo da Central Fotovoltaica se insere na ZIF Cercal do Alentejo (ZIF n.º
206, processo n.º 340/17-ICNF) (vd. Figura 5.10). A gestão desta ZIF é assegurada pela APIFLORAAssociação Agro Florestal, com sede em Ponte de Sor. Importa salientar a este respeito que apenas cerca
de 12,6 % (103 ha) da área de implantação do Projeto está a ser sujeita a exploração florestal.
Desconhece-se a existência de projetos florestais que tenham sido implementados na área onde se
pretende instalar a Central Fotovoltaica e que ainda estejam em curso.
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5.2.6 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
5.2.6.1 Enquadramento

No presente subcapítulo encontram-se coligidas as condicionantes retiradas das Plantas de
Condicionantes I e II do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém, sendo que algumas delas já
foram alvo de análise anteriormente.
A Planta de Condicionantes I inclui as condicionantes, servidões e restrições identificadas na zona em
resultado da aplicação do quadro legal em vigor, exceto AH, RAN, REN e RN2000. A Planta de
Condicionantes II inclui AH, RAN, REN e RN2000.
O enquadramento da área de estudo e do Projeto nas referidas Plantas de Condicionantes I e II
apresenta-se nos Desenhos 10 e 11 do Volume 2.2, respetivamente. Fez-se também o enquadramento do
Projeto na Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM de Santiago do Cacém (vd. Desenho 12 do
Volume 2.2).
Para além disso, teve-se também em consideração as indicações constantes nos pareceres emitidos pelas
várias entidades que foram consultadas cuja síntese da consulta se apresenta no Subcapítulo 2.2, e a
troca de correspondência no Anexo 4 do Volume 3.
A compilação de todas as condicionantes identificadas encontra-se no Desenho 1 do PAAO constante no
Anexo 10 do Volume 3. Esta cartografia contempla também o levantamento de sobreiros e das zonas de
montado efetuado em trabalho de campo, com vista à sua salvaguarda.
Por análise ao Desenho 10 do Volume 2.2 verifica-se que na área de estudo da Central Fotovoltaica
existem:
•

Linhas elétricas (de muito alta tensão integrada na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade
e de média tensão – 30 kV integradas na Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade;

•

Estradas;

•

Áreas de Sobro e Azinho com exploração em sistemas de montado; e

•

Áreas de perigosidade de incêndio alta.

Por análise ao Desenho 11 do Volume 2.2 verifica-se que na área de estudo da Central Fotovoltaica
existem:
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•

Zonas sujeitas ao regime da RAN; e

•

Zonas sujeitas ao regime da REN.
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Nos subcapítulos seguintes efetua-se o enquadramento do Projeto nas condicionantes identificadas, exceto
no que respeita às Áreas de perigosidade de incêndio alta pois foi assunto já analisado anteriormente
na verificação do enquadramento do Projeto no PIMDFCI de Santiago do Cacém e Sines.
Por análise ao Desenho 12 do Volume 2.2 identificaram-se na área de estudo da Central Fotovoltaica os
seguintes riscos:
•

Áreas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta - assunto já avaliado anteriormente;

•

Suscetibilidade de contaminação de águas superficiais - a natureza do Projeto não suscita
preocupação relativamente a este aspeto e como tal, o mesmo não foi considerado na Planta de
Condicionamentos; e

•

Áreas ameaçadas pelas cheias-ainda que o regime da REN não condicione, por questões de
segurança considerou-se como áreas interditas à instalação da Subestação/Edifício de
comando/Armazém. Optou-se também por não instalar qualquer elemento do Projeto nestas
zonas, ainda que este condicionamento para as restantes infraestruturas não venha indicado na
Planta de Condicionamentos.

Foram também identificadas outras condicionantes, servidões e restrições na zona de implantação da
Central Fotovoltaica em resultado da aplicação do quadro legal em vigor, cuja análise também se
apresenta nos subcapítulos seguintes.
5.2.6.2 Reserva Agrícola Nacional (RAN)

O atual regime jurídico da RAN, encontra-se consubstanciado no Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de
março, na sua atual redação (republicado no Anexo II (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 199/2015, de 16 de setembro), que revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho (com alterações
introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de
outubro).
Os terrenos afetos à RAN são considerados non aedificandi e são vocacionados para a prática da
agricultura.
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Contudo, o Artigo 22.º do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação, permite que
seja utilizada área de RAN para outros usos que não o agrícola, mediante determinadas condições, a
saber:
“1 - As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente,
não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável
fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural,
devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando
estejam em causa:
a) Obras com finalidade agrícola, quando integradas na gestão das explorações ligadas à atividade
agrícola, nomeadamente, obras de edificação, obras hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações, e
edificações para armazenamento ou comercialização;
b) Construção ou ampliação de habitação para residência própria e permanente de agricultores em
exploração agrícola;
c) Construção ou ampliação de habitação para residência própria e permanente dos proprietários e respetivos
agregados familiares, com os limites de área e tipologia estabelecidos no regime da habitação a custos
controlados em função da dimensão do agregado, quando se encontrem em situação de comprovada
insuficiência económica e não sejam proprietários de qualquer outro edifício ou fração para fins habitacionais,
desde que daí não resultem inconvenientes para os interesses tutelados pelo presente decreto-lei;
d) Instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis;
e) Prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio
à exploração, respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de recuperação
exigíveis;
f) Estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços complementares à atividade agrícola, tal como
identificados no regime de licenciamento de estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços aplicável;
g) Empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação, bem como empreendimentos
reconhecidos como turismo de natureza, complementares à atividade agrícola;
h) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural;
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i) Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe, com parecer favorável pelo Turismo
de Portugal, I. P., desde que não impliquem alterações irreversíveis na topografia do solo e não inviabilizem
a sua eventual reutilização pela atividade agrícola;
j) Obras e intervenções indispensáveis à salvaguarda do património cultural, designadamente de natureza
arqueológica, recuperação paisagística ou medidas de minimização determinados pelas autoridades
competentes na área do ambiente;
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias,
aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de
abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou
de serviço público;
m) Obras indispensáveis para a proteção civil;
n) Obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, desde que estas já se destinassem e
continuem a destinar-se a habitação própria;
o) Obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas;
p) Obras decorrentes de exigências legais supervenientes relativas à regularização de atividades económicas
previamente exercidas.”.
No caso da Central Fotovoltaica do Cercal será necessário recorrer a esta exceção pois conforme se
pode observar no Desenho 12 do Volume 2.2-Condicionantes II do Volume 2.2 e Desenho 1-Planta de
Condicionamentos do PAAO constante do Anexo 10 do Volume 3, onde se apresenta a implantação do
Projeto sobre cartografia onde estão indicadas as áreas sujeitas ao regime da RAN, foram em geral
salvaguardadas as áreas de RAN, conforme indicação constante na Planta de Condicionamentos, mas em
duas situações excecionais específicas de reabilitação de acessos existentes e instalação de cabos
subterrâneos foi necessário atravessar áreas de RAN, a saber:
•

Caminho a reabilitar com vala adjacente numa extensão de 66 m, e vala com desenvolvimento
em terreno natural numa extensão de 13 m; e

•

Caminho a reabilitar com vala adjacente numa extensão de 49 m, e vala com desenvolvimento
de 26 + 28 m em terreno natural.
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Considerando os critérios de afetação de áreas referidos no capítulo de avaliação de impactes (caminho
a reabilitar com vala adjacente: uma faixa de 4 m para cada lado; vala em terrenos natural: 1 m
largura da vala, 1 m para depósito de material e 3 m para circulação da máquina que abre a vala),
prevê-se a afetação da seguinte área de RAN:
Fase de construção:
•

115 m x 4 m (caminho existente a reabilitar com vala) = 460 m; e

•

67 m x 5 m (vala em terreno natural) = 335 m.

Prevê-se, portanto, a afetação total de uma área de RAN de 795 m2 na fase de construção, sendo que
essa afetação será provisória, ou seja, depois de instalados os cabos, as valas serão renaturalizadas,
ficando na fase de exploração apenas afetados 460 m2 de RAN. O promotor terá de solicitar
autorização para essas afetações.
5.2.6.3 Reserva Ecológica Nacional (REN)

O regime jurídico da REN rege-se pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação
(alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro, n.º 166/2008, 96/2013, de 19 de
junho, n.º 80/2015, de 14 de maio e n.º 124/2019, de 28 de agosto-este último república o DecretoLei n.º 166/2008, de 22 de agosto).
Segundo o Artigo 2º, a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pela
sensibilidade, função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são
objeto de proteção especial.
O regime das áreas integradas em REN é definido pelo Artigo 20.º, o qual refere serem interditos os
usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
•

Operações de loteamento;

•

Obras de urbanização, construção e ampliação;

•

Vias de comunicação;

•

Escavações e aterros;

153
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

•

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de
proteção fitossanitária previstas em legislação específica.

Excetuam-se, no entanto, deste regime os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. Deste
modo, consideram-se compatíveis com estes objetivos, os usos e ações que, cumulativamente, (i) não
coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I, e (ii) constem do anexo II
daquele diploma. É precisamente o que acontece com as infraestruturas de produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis que se encontram previstas no Anexo II do DecretoLei n.º 166/2008, de 22 de agosto (cfr. ponto II, alínea f).
O Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual redação (republicado no Anexo III do
Decreto-Lei 76/2019, de 3 de junho), dispensa implicitamente da necessidade de sujeitar a Procedimento
de Avaliação de Incidências Ambientais projetos que se localizem em áreas de REN, prevendo apenas
essa necessidade nos casos dos projetos que não se encontrem abrangidos pelo Regime Jurídico da
Avaliação de Impacte Ambiental e cuja localização esteja prevista em áreas da Rede Natura 2000.
Tendo em conta a existência de áreas de REN na área afeta à Central Fotovoltaica, foi consultada a
Planta de REN do Município de Santiago do Cacém disponibilizada pela CCDR Alentejo. De acordo com
a informação constante nessa Planta (vd. Desenho 13 do Volume 2.2), constata-se que estão em causa as
tipologias da REN referidas em seguida, e para os quais é indicado o nível de condicionamento de acordo
com o determinado na legislação relativa ao regime da REN, concretamente as indicações constantes no
Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (cfr. ponto II, alínea f):
- Áreas de Prevenção de Riscos Naturais:
•

Áreas de instabilidade de vertentes - não estando em causa uma escarpa, nesta categoria de
sistema da REN poderão ser instaladas as redes de cabos subterrâneos. Contudo, tendo em conta
a sua reduzida expressão na área afeta à Central Fotovoltaica considerou-se como área a
salvaguardar assinalada na Planta de Condicionamentos;

•

Zonas ameaçadas pelas cheias - de acordo com o regime não é condicionante, mas por questões
de segurança foram consideradas áreas interditas à instalação da Subestação/Edifício de
comando/Armazém. Por opção não foram instaladas nesta tipologia da REN todas as outras
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infraestruturas que constituem o Projeto da Central Fotovoltaica, exceto um pequeno troço de
vedação; e
- Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre:
•

Cursos de água e respetivos leitos e margens - de acordo com o regime não é condicionante, mas
deverá evitar-se interferir nesta categoria de sistema da REN, sendo que no leito das albufeiras
e margens não é possível fazer qualquer intervenção. Esta última situação já é condicionada
no âmbito do PIMDFCI, e foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto.

No Quadro 5.2 indicam-se as áreas de REN existentes na área de estudo da Central Fotovoltaica, bem
como as áreas que serão efetivamente afetadas pelo Projeto, diferenciadas pelas diferentes tipologias,
aplicando os critérios indicados no Subcapítulo 8.3.2.
A afetação da REN deve-se a travessias de linhas de água por valas de cabos quando não acompanham
acessos (414,44 m) e por caminhos (caminhos a beneficiar com vala adjacente 44,96 m-faixa de afetação
de 6 m; caminhos a beneficiar sem vala adjacente 1592,92 m-faixa de afetação de 4 m; caminhos novos
com vala adjacente 354,66 m- faixa de afetação de 15 m; caminhos novos sem vala adjacente 189,82
m- faixa de afetação de 13 m), afetação reduzida ao estritamente necessário. Na fase de exploração
considera-se que houve um acréscimo na largura de caminhos existentes de 2 m para cada lado.
Quadro 5.2
Sistema da REN existente na área estudada para implantação da Central Fotovoltaica
Área de estudo para implantação da Central Fotovoltaica (816 ha)

Sistemas da REN

Área de REN
Área afetada na fase de Área afetada na
construção
fase de exploração
existente na área de
estudo
(ha)

%

(m2)

% da área
de REN

(m2)

% da área
de REN

Áreas de instabilidade de
vertentes

1,11

0,14

0

0

0

0

Zonas ameaçadas pelas cheias

9,93

1,22

0

0

0

0

Cursos de água e respetivos
leitos e margens

38,52

4,72

15790,67

4,10

7711,42

2,00

Total de área de REN

49,56

6,08

15790,67

-

7711,42

-

Em relação à área total de REN existente na área de estudo da Central Fotovoltaica a afetação é 3,19%
na fase de construção e 1,56% na fase de exploração.
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5.2.6.4 Domínio Público Hídrico

De acordo com o documento Servidões e Restrições de Utilidade Pública da DGOTDU (setembro 2011),
o domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados de
uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um carácter especial aplicável a
qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos das águas do mar,
correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes a fim de os
proteger. Por outro lado, importa também salvaguardar os valores que se relacionam com as atividades
piscatórias e portuárias, bem como a defesa nacional.
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público
Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas
cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto.
Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira que limita o leito das águas. A
margem das águas navegáveis ou flutuáveis, não sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou
portuárias, tem a largura de 30 metros. A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis,
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 metros. A
largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito.
Na área de estudo da Central Fotovoltaica foram identificadas na Carta de REN várias linhas de água
classificadas como “Cursos de água e respetivos leitos e margens” (vd. Desenho 13 do Volume 2.2). Para
além dessas, na carta militar estão identificadas mais algumas linhas de água dentro da área de estudo,
que possuem regime torrencial/temporário. Para todas as linhas de água, identificadas na REN ou não,
caso venham a sofrer alguma intervenção, é necessário a requisição obrigatória de Título de Utilização
de Recursos Hídricos (TURH), que poderá ser provisório, ou definitivo, consoante o tipo de afetação
previsto.
De qualquer forma, para as linhas de água de maior dimensão e que estão sujeitas ao regime jurídico
da REN, foram definidas faixas de proteção de 6 m (3 m para cada lado), conforme se pode observar
na Planta de Condicionamentos (vd. Desenho 1 do PAAO constante no Anexo 10 do Volume 3). Na maioria
dessas linhas de água a faixa de proteção foi mais abrangente devido à existência de habitats. Nesse
caso, a faixa de proteção foi de forma a salvaguardar esses habitats. Para as restantes linhas de água,
de escoamento efémero, não foram definidas faixas de proteção, mas será imposto que o escoamento
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natural terá de ser assegurado, o que é compatível com a natureza do Projeto. O escoamento pode
processar-se sob os painéis, podendo eventualmente ser necessário pontualmente efetuar algum
ajustamento ao leito de algum curso de água caso alguma fundação da estrutura de suporte dos painéis
fique em cima do leito. É exceção o troço de montante da linha de água existente na área onde se prevê
a implantação do conjunto Subestação/Edifício de comando/Armazém. De qualquer forma, pela
implantação deste conjunto de infraestruturas será apenas afetado o troço de montante dessa linha de
água, a qual é de reduzida dimensão e com pouca expressão no terreno, e o escoamento natural será
assegurado, ou seja, os caudais das águas pluviais serão devidamente encaminhados para o troço de
jusante desse mesmo curso de água.
A reabilitação de alguns caminhos existentes e que se desenvolvem ao longo das linhas de água também
irá afetar o domínio hídrico.
Tem-se então que deverá evitar-se a afetação das linhas de água em geral, e nas faixas de proteção
de 3 metros para cada lado das linhas de água sujeitas ao regime jurídico da REN, ou nas faixas de
proteção das galerias ripícolas que correspondem a habitats, considerou-se que não era possível colocar
painéis, ou quaisquer outros elementos físicos do Projeto, exceto caminhos e valas de cabos.
A quantificação das áreas de domínio hídrico que serão afetadas, provisoriamente, ou em definitivo, será
efetuada no Subcapítulo 8.9 – Avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais.
5.2.6.5 Servidões Rodoviárias

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, revisto e atualizado pelo Decretolei n.º 222/98 de 17 de julho e Lei n.º 98/99 de 26 de julho), a estrutura viária é constituída por dois
tipos de redes de estradas:
•

A rede nacional fundamental que agrupa os itinerários principais (IP) responsáveis pela ligação
entre centros urbanos influentes a nível supradistrital, e os principais centros/locais de entrada e
saída nacional: portos, aeroportos e fronteiras. As autoestradas inserem-se na rede fundamental;

•

A rede nacional complementar, que inclui os itinerários complementares (IC) responsáveis pelas
ligações regionais mais importantes, incluindo as principais vias envolventes e de acesso às duas
grandes áreas metropolitanas nacionais - a de Lisboa e a do Porto. A rede complementar agrega
igualmente estradas nacionais e municipais, de acordo com a importância das ligações que
estabelecem.
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Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que estabelecem as ligações
dentro dos concelhos respetivos, com continuidades interconcelhias.

Enquanto consideradas como objeto de planeamento, as vias constituem canais de ligação privilegiados,
devendo por tal razão usufruir de medidas de proteção e enquadramento que não dificultem a sua
segurança e ao mesmo tempo garantam a possibilidade de expansões/alargamentos futuros das vias,
facultando a execução de obras de beneficiação e manutenção. Assim, estabelecem-se servidões
rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a hierarquia da via em questão e também com as
condições existentes em termos de ocupação marginal existente/espaço disponibilizável para
estabelecimento dessas servidões.
As faixas de terreno que constituem as zonas de servidão consideradas non aedificandi, são estabelecidas
pela Lei 34/2015 de 27 de abril, conforme o seguinte:
•

Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20
m da zona da estrada;

•

Para os IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de
visibilidade e nunca a menos de 20 m da zona da estrada;

•

Para os IC - 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de
visibilidade e nunca a menos de 15 m da zona da estrada;

•

EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da
estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da
estrada;

•

Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer
que seja a classificação destas para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 5 metros
da zona de estrada.

A área de estudo da Central Fotovoltaica é atravessada pelas estradas EN262, ER 390 e ER389.
Salienta-se que a estrada ER389 era nacional e foi, entretanto, desclassificada.
A estas vias foi assegurado um afastamento dos elementos que integram o Projeto de forma a
cumprir a respetiva servidão, sendo exceção a vedação, a qual foi implantada a 5 m das vias
referidas. Relativamente a esta situação da vedação, admite-se a sua instalação na faixa Non Aedificanti
de 20m das estradas nacionais, porque a sua servidão permite que numa faixa de 5m se construam
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vedações até 2,5m de altura, conforme determinado no Art.º 55.º (Edificações, vedações e obras de
contenção) da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, que define o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária
Nacional, a saber:
“1 - As servidões estabelecidas nos termos do presente Estatuto não prejudicam a possibilidade de, nas
respetivas zonas, construir ou implantar:
a) Edificações ao longo de estradas, nos troços que constituam ruas de zonas urbanas consolidadas, de
acordo com o alinhamento das edificações existentes e devidamente legalizadas;
b) Vedações de carácter definitivo e obras de contenção a uma distância mínima de 7 m do limite da zona
da estrada, no caso dos IP e dos IC, e de 5 m, no caso das EN, ou fora da servidão de visibilidade e da área
de proteção ao utilizador, desde que as mesmas não excedam a altura de 2,5 m, contada da conformação
natural do solo;”
A Infraestruturas de Portugal emitiu um parecer em resposta à consulta efetuada no âmbito do presente
EIA indicando as restrições e procedimentos que deverão ser tidos em consideração (vd. Informação
constante no Subcapítulo 2.2 e no Anexo 4 do Volume 3).
5.2.6.6 Servidões da Rede Elétrica

O Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de julho, e a sua nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 56/97, de
14 de março, no n.º 2 do artigo 16º, determina que a concessão da Rede Nacional de Transporte (RNT)
à Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) que é exercida em regime de Serviço Público, sendo as atividades
nesse âmbito consideradas, para todos os efeitos, de Utilidade Pública.
Por sua vez, o artigo 28º do mesmo diploma legal determina que o licenciamento das instalações da RNT
é realizado nos termos previstos no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (Decreto-Lei n.º
43 335, de 19 de novembro de 1960), o qual, em conjugação com o Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT, Decreto Regulamentar n.º 1/92), determina as servidões de
passagem, que se destinam a facilitar o estabelecimento das instalações da RNT e evitar que as linhas
sejam sujeitas a deslocações frequentes, em especial as de tensão superior ou igual a 60 kV.
Relativamente às linhas aéreas de média tensão, a EDP Distribuição considera que os corredores e zonas
de proteção existentes deverão ser preservados. Caso se verifique a necessidade da sua alteração por
abertura de novas vias de circulação ou construção de novas edificações, deverá ser solicitado
atempadamente parecer para a intervenção nessas faixas. As intervenções em causa deverão ser
enquadradas de acordo com o determinado no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960.
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Igualmente a implantação de novos edifícios ou novas vias de circulação automóvel deverão considerar
as distâncias de segurança impostas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro,
nomeadamente o n.º 1 dos Artigos 29º e 92º. As condições relativas ao estabelecimento de novas
infraestruturas elétricas deverão obedecer ao exposto na Portaria n.º 454/2001 – Contrato tipo de
Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão.
O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, estabelece as restrições básicas ou níveis de referência
referentes à exposição humana a campos eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e demais
equipamentos de alta e muito alta tensão, regulamentando a Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro.
A área de estudo da Central Fotovoltaica é atravessada por linhas elétricas de muito alta tensão
integrada na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e de média tensão – 30 kV integradas na
Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade, as quais estão devidamente identificadas. Esta situação
não incorre numa condicionante, contudo há condições que devem ser respeitadas.
A servidão de uma linha consiste na reserva de espaço necessário à manutenção das distâncias de
segurança designadamente ao solo, árvores, estradas, vias férreas e edifícios, nas condições previstas na
legislação em vigor, o que é compatível com a instalação dos painéis face à sua baixa altura. Assim, a
este respeito importa apenas salientar a obrigatoriedade de terem de ser cumpridos os requisitos
determinados no REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE LINHAS ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO,
especialmente no que respeitas a distâncias de segurança, e também os seguintes:
•

Permitir o acesso à faixa de servidão das pessoas e equipamento necessário à

instalação,

vigilância, manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado;
•

Criar todas as condições necessárias ao bom progresso dos trabalhos;

•

Cumprir e fazer cumprir as restrições de uso da sua propriedade;

•

Comunicar às autoridades públicas, aos representantes da REN, à DGEG a ocorrência de
quaisquer factos que sejam do seu conhecimento e que possam levar ao incumprimento da lei
sobre esta matéria;

•

Pedir a presença de um representante da REN sempre que tenha de fazer obras ou quaisquer
trabalhos na proximidade de linhas elétricas; e

•

Quando aplicável, permitir o acesso à sua propriedade para a execução de gestão

de

combustíveis, na faixa de proteção, nos termos da legislação em vigor.
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Neste caso em análise este último requisito não é aplicável face à natureza do Projeto, uma vez que
futuramente não haverá vegetação arbórea que seja um risco.
Relativamente às distâncias de segurança por questões relacionadas com a exposição aos campos
eletromagnéticos, importa referir que o edifício de comando funciona como posto de trabalho
pontualmente, e como tal, não deverá ser equiparado a infraestrutura sensível, conforme o definido na
alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, e consequentemente, não se
prevê a obrigatoriedade do mesmo não poder ficar sob as linhas elétricas, ou ter um afastamento
superior, devendo apenas ser cumpridos os afastamentos estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º
1/92, de 18 de fevereiro, por questões de segurança.
De qualquer forma, foi efetuada uma consulta à REN e à EDP a fim de identificarem eventuais
condicionantes ao Projeto, conforme apresentado no Subcapítulo 2.2.
O Projeto respeita as indicações constantes no parecer emitido pela EDP.
Até a data de conclusão do presente EIA a REN, S.A. não emitiu parecer. Contudo, da experiência
que se tem de situações semelhantes, considerou-se a necessidade de manter, para além das
necessárias distâncias de segurança, uma zona livre em redor de cada apoio para futuras ações de
manutenção, e a possibilidade de acesso ao local de cada apoio. O Projeto respeita estas indicações.
Apesar da REN não ter respondido à consulta efetuada, o promotor desenvolveu vários contactos com
esta entidade ao longo do desenvolvimento do Projeto, conforme explicado no Quadro 2.1 onde se
apresenta a síntese da consulta às entidades
5.2.6.7 Povoamentos florestais percorridos por incêndios

Num quadro em que a floresta portuguesa é encarada como uma efetiva prioridade nacional, importa
alterar profundamente a relação da sociedade com a floresta, agindo de forma concertada no sector
florestal e criando condições para a implementação de ações de natureza estrutural, cuja concretização
imediata se impõe, face à necessidade de dar primazia à gestão e preservação do património florestal
existente. Justifica-se, assim, a existência de um quadro jurídico de proteção especial da floresta, em
convergência harmónica com as políticas de desenvolvimento económico e de conservação da natureza.
O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se
regulamentado pelo Decreto-Lei 327/90, de 22 de outubro, na sua atual redação (republicado em anexo
ao Decreto-Lei 55/2007, de 12 de março).
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O Decreto-Lei 327/90, de 22 de outubro estabelece no Artigo 1.º que:
“1 - Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços
classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais,
ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes acções:
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;
...
4 - As proibições estabelecidas nos n.os 1 e 2 podem ser levantadas por despacho conjunto dos ministros
responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos
interessados ou da respectiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência
do incêndio.
5 - Tratando-se de uma acção de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral,
como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente
e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria,
o levantamento das proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o
tempo.
6 - Os requerimentos a que se referem os números anteriores são dirigidos ao membro do Governo
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território, devendo ser instruídos com planta de
localização à escala de 1:25000 com a área ardida devidamente demarcada e com documento emitido pelo
responsável máximo do posto da Guarda Nacional Republicana da área territorialmente competente
comprovativo de que o incêndio se ficou a dever a causas a que os interessados ou transmitentes, quando
haja alteração do titular de direitos sobre o imóvel após o incêndio, são alheios, bem como, sendo caso disso,
com uma justificação do interesse da acção”.
Neste sentido, e de forma a verificar a existência de povoamentos percorridos por incêndios, foi
consultado o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Segundo a informação disponível,
atualizada em 2019 (versão provisória), verifica-se que a área de incidência do Projeto não foi
percorrida por qualquer incêndio nos últimos 10 anos, e como tal, esta restrição não é aplicável a
este Projeto (vd. Figura 5.11).
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5.2.6.1 Povoamento de sobreiros ou azinheiras

Na área de estudo da Central Fotovoltaica existem áreas de montado de sobreiros, bem como alguns
exemplares isolados desta espécie.
Estas espécies encontram-se protegidas pela Lei de Proteção do Montado (Decreto-Lei n.º 169/2001 de
25 de maio e Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho), que regulamenta o seu corte e abate.
Tendo presente a importância da preservação destas espécies, foi feito um levantamento dos exemplares
de sobreiros observados no terreno, e foram também delimitadas as áreas de montado, com vista à sua
preservação. Nesse sentido, essa informação foi transposta para a Planta de Condicionamentos como
áreas/elementos a salvaguardar, tendo sido tida em consideração no desenvolvimento do Projeto.
Contudo, dada a facilidade de regeneração natural destas espécies, e à sua difícil identificação
exaustiva, poderá posteriormente vir a ocorrer a necessidade de corte de eventuais exemplares isolados
não identificados nesta fase de EIA/Projeto. Para o efeito será sempre necessário solicitar autorização
ao ICNF”.
5.2.6.2 Povoamento de oliveiras

Na área de estudo da Central Fotovoltaica existem três olivais.
De acordo com o Decreto-Lei 120/86, de 28 de maio, é necessário a obtenção de decisão favorável da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo para o corte de oliveiras.
O Artigo 2º refere que as autorizações de arranque ou de corte serão concedidas no caso de se
verificarem condições específicas. Entre elas é referido:
•

na alínea c) “Quando as densidades de povoamento forem inferiores a 45 árvores por hectare;”

•

na alínea j) “Quando o arranque seja efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica
agrícola, a vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional
e local, bem como a obras de defesa do património cultural, e como tal reconhecidos pelos
ministérios competentes.”

Face à sua reduzida dimensão, considerou-se que estes olivais deveriam ser salvaguardados e por
isso os mesmos foram assinalados na Planta de Condicionamentos. O Projeto cumpriu com este requisito,
não sendo, portanto, necessário obter qualquer autorização. Aliás, estes olivais inserem-se dentro dos
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buffers de proteção definidos pelos proprietários dos terrenos arrendados, onde não é previsto a
instalação de qualquer elemento do Projeto.
5.2.6.3 Outros povoamentos florestais

Na área de estudo da Central Fotovoltaica existem, para além do montado, núcleos com outro tipo de
árvores como é o caso do eucalipto.
Para o corte dos exemplares arbóreos referidos, é necessário preencher os respetivos manifestos,
disponibilizados no site do ICNF, e proceder de acordo com o determinado na seguinte legislação:
•

Para o corte da vegetação arbórea em geral: preencher o “Manifesto de Corte ou Arranque de
Árvores” e cumprir o Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio;

•

Para o corte de coníferas, entre as quais, o pinheiro: preencher o “Manifesto de Abate, Desramação
e Circulação de Madeiras de Coníferas” e cumprir o Decreto-Lei 95/2011, de 8 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei 123/2015, de 3 de julho.

O Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio institui a obrigatoriedade da declaração do corte e arranque
de árvores florestais que se destinem a venda ou autoconsumo para transformação industrial. O seu
objetivo é promover a informação estatística necessária que permita, por um lado, contribuir para
alcançar uma produção sustentada de matéria prima lenhosa no quadro do melhor ajustamento entre a
oferta e a procura e, por outro, uma maior eficiência da gestão de Matas públicas promovendo eventuais
intervenções no mercado com vista a corrigir desequilíbrios entre a oferta e a procura do material lenhoso.
O Decreto-Lei 95/2011, de 8 de agosto, estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitária
indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), procedendo à implementação
das medidas de proteção fitossanitária previstas. Tendo em consideração, a nova legislação comunitária,
que veio alargar o âmbito de aplicação das medidas relativas ao NMP a todos os Estados-Membros, por
se reconhecer existir o risco de que o NMP venha a propagar-se para outros territórios, e introduziu novas
abordagens de controlo e atualizou e complementou as medidas fitossanitárias a aplicar para o controlo
do NMP, foi necessária proceder pelo Decreto-Lei 123/2015, de 3 de julho à atualização do DecretoLei 95/2011, de 8 de agosto
5.2.6.4

Reservas de caça

A Central Fotovoltaica será em grande parte inserida dentro da reserva de caça associativa (ZCA)
Herdade das Abertas e Outras (vd. Figura 5.12).
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De acordo com o Regulamento da Lei de Bases Gerais da Caça [Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de
agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (Regulamenta a Lei n.º 173/99, de 21
de setembro - Lei de Bases Gerais da Caça)], Artigo 53.º, tem-se que:
“1 — Constituem áreas de protecção os locais seguintes:
b) Povoados numa faixa de protecção de 250 m;”.
Desta situação não decorre nenhuma condicionante para o Projeto, mas tendo em consideração que a
Subestação/Edifício de comando/Armazém é um conjunto de construções, este elemento tem uma zona
de proteção na sua envolvente de 250 m, onde não é permitido caçar. Contudo, face à sua posição
central na área afeta ao Projeto, esta limitação não extravasa os limites da área de implantação do
Projeto.
De qualquer forma, uma vez que a Central Fotovoltaica é uma infraestrutura vedada, ou seja, dentro do
recinto da Central Fotovoltaica deixará de ser possível caçar, os terrenos afetos à Central Fotovoltaica
terão de ser excluídos da reserva de caça em causa, devendo os proprietários dos terenos arrendados
efetuar as diligências necessárias nesse sentido.
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5.2.6.5 Marcos geodésicos

A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados - Vértices Geodésicos que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices, tradicionalmente designados por Marcos
Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamento
topográficos e devem ser protegidos, por forma a garantir a visibilidade entre eles.
De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril), são definidas áreas de
servidão circunjacentes aos marcos geodésicos construídos pelo Instituto Geográfico e Cadastral, atual
Instituto Geográfico Português, que têm as seguintes características:
•

os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que abrangem uma área
em redor do sinal com o raio mínimo de 15 metros. A extensão da zona de proteção é
determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído
e entre os diversos sinais;

•

os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de proteção, não podem fazer
plantações, construções ou outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções
constantes das minutas de triangulação;

•

os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não
podem ser licenciados sem prévia autorização do referido Instituto.

Segundo o referido diploma, é definida uma zona de salvaguarda circunjacente ao sinal (marco) nunca
inferior a 15 m. Ainda de acordo com o referido diploma, apenas poderá ser autorizada qualquer
intervenção desde que esta não prejudique a visibilidade do vértice.
Conforme se pode observar no Desenho 1 do Volume 2.2 e na Figura 5.13, junto ao limite sul da área
de estudo da Central Fotovoltaica existe um marco geodésico, MAROTEIRAS (à cota 162,85 m), e na
envolvente existem mais três, nomeadamente: CASTANHEIRA (à cota 205,82 m), CERCAL (à cota 177,53
m) e CHAPARRO (à cota 175,10 m). Contudo, o Projeto não impede a visibilidade das direções constantes
das minutas de triangulação dos referidos marcos geodésicos, tendo em conta as cotas de terreno, a
altura dos painéis e a sua área de distribuição, bem como as cotas dos marcos geodésicos.
Observa-se que a área de incidência do Projeto se desenvolve a cotas suficientemente mais baixas (a
que os referidos marcos geodésicos. De referir também que o Projeto se localiza suficientemente
afastado do marco geodésico MAROTEIRAS, cumprindo-se assim o afastamento dos 15 m determinados
na legislação em vigor.

168
T04419_2_ v1

-40000

-180000

ALQUEIVINHO

#

$

BARRANCO

MOITA 2

#

CABEÇA GORDA

#

#

POSSANCAS

PERIANES

PEDRA DA ATALAIA

#

#

LUZELOS

#

#

SANCHA

#

MONTE BRANCO

#

JOÃO VELHO

#

# #

OUTEIRÃO 2

#

#

#

BÊBEDA

#

MOITA 1SÃO BARTOLOMEU
DOURADOS

SANTIAGO DE CACÉM

#

ABELA

VALE RAINHA

#

#

FATEOTA

#

VALE DO GAVIÃO

#

#

SINES 2
SINES 1

#

#

#

!

Portalegre

Santarém

!

Évora
!

Santiago
do Cacém
!

!

Beja

!

CERRO GORDO

#

#

#

Castelo Branco

!

#

VALE CLARO
ESTEVEIRA

Leiria

Faro
CANGALHAS

CHÃOS

#

!

!

CRUZ DO CARRASQUEIRO

#

#

#

Guarda

Coimbra

Sines !

ALTURA

VALÕES
VALE DAS TRAVES

!

!

#

#

Viseu

!

MOINHO DO COELHO

CONVENTO
A DA VELHA

Aveiro

.
!
Setúbal

#

CAMARINHEIRAS

!

!

Lisboa
FATACA

VALE DE PORCAS

#

!

!

#

DOM PEL

Bragança

Vila Real
Porto

VALE DE PULGAS

#

#

Viana
do Castelo
Braga
!

!

Oceano

CARACOLA

Enquadramento Nacional

#

#

CABEÇO

Atlântico

-60000

CERRO DA CORTE

#

POCILGAIS

#

RODEIO

CASA VELHA 2

MARTINHANES

#

#

#

CASTANHEIRO

#

CALÇO

#

SÃO DOMINGOS

VINHA NOVA

#

#

SÃO TORPES

#

VALE DE ORJO

QUINTA

#

#

PANEIRO

#

#

VALE DE ÁGUA 2
VALE DE ÁGUA 1

MORGAVEL

#

ALDRAVA

#

#

VAQUEIROS

#

GARROCHEIRA

#

BURRINHO

#

QUEREIRAS

#

-200000

SONEGA
CHAMINÉ

#

#

VALE DE ÁGUA

#

MÓS

AMEIJOAFA

#

#

VALE VICENTE

VALE POCINHO

#

#

PORTO CÔVO

#

RATA

CANICEIRA

#

#

#

CASA VELHA

#

VALE DE PEREIROS

#

VIDIGAL

CORDEIRAS

#

#

JOÃO PAIS

#

CHAPARRO

#

TOCA DO MOCHO CERCAL 1

ADAÍL

#

#

CERCAL
CERCAL-PSE
CERCAL-PN

#

QUEIMADA

#

ALVAROTES

ARRUNHADA

#

#

CASTANHEIRA

#

#

MAROTEIRAS

CAMPO REDONDO

#

#

SALGADINHO

#

ZORRA

#

#

#

MALHADA DO VELHO

#

CASTELO DOS LADRÕES

COTOVIO

#

#

Fonte: Ex-Instituto Geográfico e Cadastral, atual DGT.

ALMARJÃO-P

SANTO ISIDORO

#

Vértice Geodésico

ALMARJÃO

#

HERA

#

Central Fotovoltaica do Cercal

ABUTREIRA

#

BARRADINHA

#

POUSADAS

BUGALHOS

#

Área de estudo

BUGALHOS-P

#

Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
SERPE
ARGAMASSA

#

#

COXO DO CÃO

#

Corredor de Estudo (envolvente a traçado de referência)

REGUENGO

#

SENHORA DA ESPERANÇA

CORISCAS

#

297 x 420 mmm (A3)

#

Corredor para análise preliminar
T04419_02_V0_Fig_5_13_rd_geod

Sistema de Coordenadas: PT-TM06/ETRS89. Elipsóide: GRS80. Projeção: Transversa de Mercator

0

1

2

ESCALA: 1/150000

4 km

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do
Cercal (abrange as centrais de Alvalade, Borreiro, Cercal,
Freixo e Vale das Éguas) e LMAT a 400 KV
Figura 5.13 - Rede geodésica existente na área de implantação
do Projeto e envolvente

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

5.3 ENQUADRAMENTO DO CORREDOR DA LINHA ELÉTRICA DE MUITO
ALTA TENSÃO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
5.3.1 Enquadramento geral
Sobre a área onde se prevê a implantação do Corredor da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (LMAT)
incidem os seguintes instrumentos de gestão territorial:
•

Instrumentos de âmbito nacional
o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
o Plano Rodoviário Nacional (PRN);
o Plano Nacional da Água (PNA);

•

Instrumentos de desenvolvimento territorial
o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo);
o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT);

•

Instrumentos de gestão sectorial
o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6);
o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Sado e Mira
(RH6);

•

Instrumentos de planeamento e gestão especial
o Plano de Ordenamento da Albufeira de Campilhas (POAC)

•

Instrumentos de planeamento e gestão municipal
o Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC);
o Plano Diretor Municipal de Sines (PDMS);
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o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) de Santiago do
Cacém e Sines;
•

Instrumentos de gestão e planeamento local

Tendo em conta a tipologia deste Projeto (linha elétrica a 400 kV), com intervenções muito localizadas, a
avaliação da conformidade com os instrumentos de gestão territorial assentou numa lógica de constituir
uma ferramenta de apoio à definição do layout do projeto da referida ligação, tendo em consideração
as condicionantes existentes num corredor envolvente a um traçado de referência, o qual já resultou de
uma avaliação ambiental preliminar. Nesse sentido, a análise visou identificar as condicionantes e as
servidões a respeitar no interior do corredor estudado que condicionassem a localização dos apoios da
ligação elétrica, tendo-se considerado dispensável o enquadramento nos instrumentos de gestão
territorial mais generalistas, como é o caso dos planos de âmbito nacional. Relativamente aos instrumentos
de desenvolvimento territorial, nomeadamente o PROT Alentejo e o PROF ALT, ainda que se tenha
efetuado o enquadramento cartográfico do corredor da LMAT nesses instrumentos (vd. Figuras 5.1 a 5.4),
entendeu-se que não se justificava fazer um enquadramento exaustivo como o efetuado para a zona da
Central Fotovoltaica. Apenas se salienta que as situações identificadas são semelhantes às encontradas
para a zona da Central Fotovoltaica, e que por isso entende-se que não há conflitos, apenas ressaltando
que o ponto de ligação se localiza numa zona referenciada no PROT Alentejo como Centros Urbanos
Regionais/Eixos urbanos, associado a Sines e Santiago do Cacém, mas na realidade o ponto de ligação
(subestação de Sines) localiza-se afastado desses dois centros urbanos, numa zona isolada, próximo da
via rápida.
Também tendo em consideração que está em causa a análise de uma LMAT se considerou que não se
justificava analisar o enquadramento do Projeto nos Instrumentos de gestão sectorial, nomeadamente o
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) e o Plano de Gestão de Riscos de
Inundações da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6). Não se anteveem quaisquer conflitos entre a
LMAT e os aspetos relacionados com estes planos, salientando-se que os apoios não serão instalados em
linhas de água, nem tão pouco na margem de albufeiras.
Neste caso em estudo a Linha Elétrica terá uma extensão de cerca de 25,6 km, com um traçado conforme
indicado nos Desenhos 1 e 2 do Volume 2.2. A área ocupada pelo corredor envolvente com 400 m de
largura é cerca de 1348,87 ha (alargado pontualmente em zonas especificas com mais condicionantes).
Conforme já explicado no Subcapítulo 1.6, houve uma avaliação preliminar mais abrangente em que se
considerou um corredor alargado tomando por referência as duas LMAT que passam na área onde se
pretende instalar a Central Fotovoltaica do Cercal e que estão ligadas ao mesmo ponto de interligação
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que se pretende utilizar para escoar a anergia elétrica deste Projeto. A partir de cada uma dessas linhas
definiram-se buffers de 400 m, para assim se ter mais margem de manobra na definição do traçado
inicial, baseado em pesquisa bibliográfica e fotointerpretação. Contudo, a análise que se segue incide
apenas no corredor de 400 m de largura envolvente ao traçado preliminar estabilizado, e tem também
em conta a implantação do Projeto, nomeadamente os apoios e os acessos ao local desses mesmos apoios.
A quantificação das áreas afetadas teve em consideração que em fase de obra a instalação de um
apoio afeta uma área de 400 m2, e que na fase de exploração essa área é reduzida para valores que
variam entre 32,5 e 127,5 m2, consoante o tipo de apoio e respetiva fundação a instalar. Em termos de
acessos provisórios para se chegar ao local de cada apoio, admite-se que os caminhos que venham a ser
abertos para se chegar ao local de cada apoio afetarão uma faixa com 3,5 m de largura, e no caso de
reabilitação, nalgumas situações haverá lugar apenas a regularização do pavimento e nesses casos não
se considera a afetação de áreas, e noutras considera-se uma afetação média de 2 m de largura,
independentemente da largura dos acessos a requalificar para utilizar em fase de obra. Para chegar ao
local de implantação dos apoios será apenas necessário abrir 10460 m de caminhos novos, e
intervencionar caminhos existentes numa extensão de 6465 m.
Conforme se pode observar no Desenho 1 do Volume 2.2 de enquadramento administrativo do Projeto,
a LMAT desenvolve-se fundamentalmente no concelho de Santiago do Cacém, mas também se desenvolve,
numa pequena parte do traçado, no concelho de Sines, e por isso, foi feito o enquadramento do corredor
da LMAT também neste concelho, nomeadamente na Planta de Ordenamento I – Planta Síntese do PDMS
(Figura 5.16).
Também por análise ao Desenho 1 do Volume 2.2 se verifica que a LMAT passa sobre a albufeira de
Campilhas e por isso foi necessário analisar o enquadramento do Projeto no plano especial que incide
sobre a faixa de 500 m envolvente a esta albufeira, nomeadamente o POAC.
As condicionantes decorrentes dos regimes aplicáveis às Áreas Florestais Percorridas por Incêndios e às
Áreas com Perigosidade de Incêndio Alta e Muito Alta não foram avaliadas uma vez que estes regimes
não são aplicáveis a LMAT.

5.3.2 Instrumentos de planeamento e gestão especial
5.3.2.1 Plano de Ordenamento da Albufeira de Capilhas (POAC)

Dentro do território do município de Santiago do Cacém, a LMAT, em cerca de 3,6 km, desenvolve-se em
área abrangida pelo POAC, estando por isso o Projeto sujeito ao regime determinado por este
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instrumento de gestão territorial.
O POAC foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 17/2007, de 5 de fevereiro.
Importa referir que este POAC é hierarquicamente superior ao PDMSC. De acordo com o n.º 2 da
Resolução do Conselho de Ministros 17/2007, “Nas situações em que o Plano Director Municipal de
Santiago do Cacém não se conforme com as disposições do POAC, deve o mesmo ser objecto de alteração,
a qual está sujeita a regime procedimental simplificado, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 97º do
Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº
310/2003, de 10 de Dezembro, e no prazo constante do nº 3 do mesmo artigo”.
De acordo com o determinado no Artigo 2º do Regulamento:
“1—Constituem objectivos do POAC a definição e a regulamentação dos usos preferenciais, condicionados
e interditos na área de intervenção, determinados por critérios de conservação da natureza e da
biodiversidade, e de salvaguarda da finalidade principal da barragem (rega) nos termos da legislação
vigente.
2—O POAC tem por objectivos gerais:
a) Definir regras de utilização do plano de água e zona envolvente da albufeira, de forma a salvaguardar
a defesa e a qualidade dos recursos, em particular da água;
b) Definir regras e medidas para uso e ocupação do solo que permitam a gestão da área abrangida pelo
Plano numa perspectiva dinâmica e interligada;
c) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da gestão dos recursos
hídricos quer do ponto de vista do ordenamento territorial;
d) Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira;
e) Garantir a articulação do POAC com os outros planos, estudos ou programas de interesse local, regional
e nacional existentes ou em curso;
f) Compatibilizar os diferentes usos e actividades existentes ou a criar com a protecção e valorização
ambiental e a finalidade principal para que foi criada a albufeira—rega;
g) Identificar, quer no plano de água quer na zona de protecção da albufeira, as áreas prioritárias para a
conservação da natureza e as áreas aptas para actividades recreativas e de lazer, salvaguardando as
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respectivas compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira”.
Tendo subjacente os objetivos referidos, foi definido o zonamento para o plano de água e para a zona
terrestre envolvente de proteção numa faixa de 500 m de largura, conforme indicado na Planta de
Síntese.
Conforme se pode observar na Figura 5.14, de enquadramento do Projeto em extrato da Planta Síntese
do POAC, o corredor da LMAT atravessa as seguintes classes de espaço:
Na Zona de Proteção (zona terrestre):
- Área de Montado de sobro e azinho;
- Área florestal e silvo-pastoril;
- Área agrícola complementar; e
- Área agrícola (RAN);
No Plano de Água:
- Zona de proteção ambiental.
De referir ainda que, em torno na albufeira existe uma faixa com 50 m de largura que corresponde a
“Zona reservada”.
De referir também que, à exceção da “Área de Montado de sobro e azinho”, que tem estatuto de proteção
próprio, conforme já apresentado na análise da Central Fotovoltaica, as restantes áreas terrestres
atravessadas estão sujeitas ao regime de “Proteção máxima”.
O Artigo 8º refere para a “Zona reservada” que:
“1—Na zona reservada da albufeira e sem prejuízo da legislação aplicável a cada caso, nomeadamente a
REN, só são permitidas construções que constituam infra-estruturas de apoio à utilização da albufeira nos
termos das propostas deste Plano e do presente Regulamento.
2—Deverão ser removidas todas as vedações localizadas no leito normal da albufeira e na zona reservada.
3—Na zona reservada é permitida, nos termos do presente Regulamento, a criação de zonas de recreio e
lazer associadas aos usos do plano de água e à fruição da paisagem, sujeitas aos condicionamentos previstos
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nos termos do presente Regulamento.
4—É interdita a abertura de novos acessos viários, não podendo ser ampliados os acessos viários já existentes
sobre as margens da albufeira”.
Tendo em consideração as limitações impostas nesta “Zona reservada”, o Projeto foi concebido de forma
a não ser necessário intervir nestas zonas, ou seja, não foi colocado nenhum apoio nesta categoria
de espaço.
Para a “Zona de Proteção Máxima” o Artigo 19.º refere:
“1—A zona de protecção máxima corresponde à área localizada na zona de protecção ambiental do plano
de água e assinalada na planta de síntese, devendo os usos do solo respeitar as classes de espaço definidas.
2—Nesta zona é proibida a construção afecta ao uso turístico.
3—Os usos de solo permitidos não poderão colocar em causa os objectivos de protecção ambiental definidos
para o plano de água”.
A “Zona de Proteção Máxima” corresponde à zona terrestre que confina com a área do plano de água
classificada como “Zona de protecção ambiental”, a qual segundo o Artigo 13.º apresenta muitas
condicionantes ao uso pois nessa zona preconiza-se a manutenção de condições de tranquilidades para
assegurar adequadas condições de reprodução, alimentação ou abrigo da fauna selvagem.
Tendo em consideração que o tipo de projeto em causa, depois de instalado, não provoca qualquer
perturbação, entende-se que é compatível com os objetivos de proteção determinados para esta zona,
sendo que na fase de construção, devem minimizar-se as intervenções e proceder à requalificação
ambiental das zonas intervencionadas, conforme recomendado nas medidas de minimização propostas
neste EIA. De qualquer forma, procurou-se no desenvolvimento do Projeto instalar o menor número de
apoios nestas áreas.
O Artigo 21.º (Áreas de montado de sobro e azinho) refere:
“Sem prejuízo no disposto na legislação em vigor, nas áreas de montado de sobro e azinho:
a) É proibido o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em criação ou adultos que não se encontrem
secos, doentes, decrépitos ou dominados;
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b) Apenas são permitidos cortes de conversão em povoamentos de sobreiro e azinheira quando visem a
posterior ocupação do solo com obras imprescindíveis de utilidade pública ou empreendimentos agrícolas
com relevante e sustentável interesse para a economia local, sem alternativas de localização;
c) Ficam vedadas quaisquer conversões naturais em povoamentos de sobreiro e azinheiras que tenham sido
percorridos por incêndios, nos termos da legislação aplicável”.
O Artigo 22.º (Áreas florestais e silvo-pastoris) refere:
“1—Os solos integrados no zonamento do Plano como áreas florestais e silvo-pastoris serão florestados à
base de espécies ecologicamente viáveis, tais como o sobreiro, a azinheira e o pinho.
2—A exploração nestes solos, de classe D e E, será florestal ou silvo-pastoril.
3—A florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido deve respeitar as seguintes
disposições:
a) É condicionada a florestação de solos da RAN sempre que a instabilidade, degradação ou sensibilidade
dos ecossistemas permita considerar que tal prática iria diminuir ou destruir as suas funções ou
potencialidades;
b) É proibida qualquer técnica de mobilização de solo que seja efectuada segundo as linhas de maior declive;
c) É permitida a caça nos termos da legislação em vigor.
4—As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração estão sujeitas às regras constantes do
artigo 29º do presente Regulamento”.
O Artigo 23º (Áreas agrícolas complementares) refere:
“1—Entende-se por áreas agrícolas complementares aquelas cujo uso dominante é agrícola.
2—Nestas áreas são admitidos o uso florestal e a caça, nos termos da legislação em vigor.
3—A edificação rege-se pelas disposições seguintes:
a) O afastamento mínimo dos edifícios, assim como quaisquer instalações de retenção ou depuração
de efluentes (fossas sépticas, etc.) aos limites da parcela, é de 15 m;
b) As construções de novos edifícios nas áreas rurais não poderão exceder um piso para a habitação
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e um piso para os anexos agrícolas;
c) Exceptuam-se desta última disposição os silos, depósitos de água e instalações especiais
tecnicamente justificadas;
d) Não serão permitidas novas construções para a habitação nas propriedades com área inferior a
2,50 ha;
e) Nas propriedades com áreas superiores ou iguais a 2,50 ha e inferiores ou iguais a 5 ha não
serão licenciadas novas habitações com mais de 100 m2 de construção nem edifícios de apoio às actividades
agrícolas ou agro-pastoris e silvícolas ou silvo-pastoris com mais de 100 m2 de construção, não sendo
contabilizáveis as áreas destinadas a estufas e a instalações agro-pecuárias;
f) O índice de construção para propriedades com áreas superiores a 5 ha é de 0,2% da área total
do prédio para edifícios destinados à habitação e de 0,2% da área total do prédio para edificações de
apoio às actividades agrícolas ou agro-pastoris e silvícolas ou silvo-pastoris, não sendo contabilizáveis as
áreas destinadas a estufas e a instalações agro-pecuárias
4—As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração estão sujeitas às regras constantes no
número anterior e do artigo 29.o do presente Regulamento.”
O Artigo 24º (Áreas agrícolas) refere:
“Estas áreas correspondem aos solos que integram a RAN, aos quais se aplicam as disposições decorrentes
da legislação em vigor”. Adianta-se desde já que este regime de RAN é compatível com a instalação de
LMAT conforme será apresentado adiante na análise das Servidões e restrições de utilidade pública.
Não se fez a análise do enquadramento do Projeto na Zona de proteção ambiental do Plano de Água
(albufeira de Campilhas) uma vez que seguramente não haverá qualquer intervenção nesta classe de
espaço, ainda que a mesma esteja quantificada no Quadro 5.3.
Tendo em consideração o determinado para as várias classes de espaço atravessadas, verifica-se
que não existe nada explicitamente que proíba a instalação de uma LMAT. O Artigo 7º refere as
várias atividades que são proibidas na faixa dos 500m correspondentes à “Zona de proteção”, não se
encontrando referido entre elas a instalação de linhas elétricas. Aliás, já existem duas LMAT a atravessar
esta “Zona de proteção”, havendo mesmo referência explicita no Artigo 5º (Servidões administrativas e
restrições de utilidade pública), a necessidade de se cumprir com as servidões associadas a linhas
elétricas.
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De qualquer forma, cientes da sensibilidade da zona, procurou-se implementar um Projeto com o mínimo
de intervenções possíveis, ou seja, procurou-se minimizar o número de apoios na faixa de 500 m
envolvente à albufeira de Campilhas.
No Quadro 5.3 apresentam-se as tipologias de espaço existentes no corredor da LMAT, indicando-se
também os apoios existentes em cada classe.
Quadro 5.3
Classes de espaço existentes no corredor da LMAT dentro da área abrangida pelo POAC e indicação dos apoios em
cada classe

Classe de espaço-ordenamento
Área de Montado de sobro e azinho

Apoio (nº)
11, 12, 14,
15, 16,17

Área florestal e silvo-pastoril

13, 18

Área agrícola complementar

-

Área agrícola (RAN)

-

Zona de proteção ambiental (albufeira de

-

Campilhas)

Relativamente aos regimes específicos, e de acordo com o constante na Planta de Condicionantes (vd.
Figura 5.15), tem-se que o corredor da linha elétrica atravessa áreas sujeitas aos seguintes regimes:
•

Montado de sobro e azinho;

•

Reserva Agrícola Nacional;

•

Reserva Ecológica Nacional:
-Área com risco de erosão
-Zona ameaçada por cheias;
- Albufeira e faixa de proteção (100 m);

•

Domínio Hídrico:
- Leito do curso de água e respetiva margem (faixa de 10 m); e
- Leito e albufeira e respetiva margem com 30 m contados a partir do NPA.

No que respeita aos regimes identificados, os mesmos são avaliados mais a diante no Subcapítulo 5.3.5,
salientando-se, desde já, que as áreas sujeitas ao regime da REN identificadas no POAC não
correspondem às constantes na Carta de REN publicada pela CCDR Alentejo, sendo esta última a
considerada como válida, e como tal, tomada como referência na análise deste Projeto.
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Salienta-se que não foram colocados apoios na faixa de 100 m de proteção à albufeira, nem em linhas
de água e respetivas margens.
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5.3.3 Instrumentos de planeamento e gestão municipal
5.3.3.1 Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC)

A maior parte do corredor da LMAT desenvolve-se no território do município de Santiago do Cacém
(cerca de 21,4 m).
A apresentação do PDMSC já foi efetuada anteriormente na avaliação à área de estudo da Central
Fotovoltaica, e por isso é agora dispensada.
Relativamente à área de incidência do POAC, o Artigo 10.º (Albufeiras de águas públicas) determina:
“1 — Estão identificadas na planta de ordenamento as albufeiras de águas públicas e a respetiva faixa de
proteção.
2 — Aplica-se a regulamentação de uso do solo constante no Plano de Ordenamento da Albufeira de
Campilhas, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2007, de 5 de fevereiro e Plano de
Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2007,
de 31 de janeiro”.
A análise efetuada anteriormente vai ao encontro do determinado no Artigo 10.º, e nesse sentido, na
análise que se segue não se considera a análise dessa área.
Do enquadramento do Projeto na Planta de Ordenamento verifica-se a existência no corredor da LMAT
das seguintes classes de espaço (vd. Desenho 5 do Volume 2.2):
•

Espaços Agrícolas ou Florestais;

•

Espaços de uso múltiplo agro-silvo-pastoril;

•

Albufeira (esta classe está integralmente inserida dentro da área abrangida pelo POAC e
por isso a sua análise já foi efetuada anteriormente); e

•

Charca de curso de água.

No entanto, de acordo com a implantação do Projeto, será necessário intervir apenas nas seguintes classes
de espaço:
•

Espaços Agrícolas ou Florestais; e

•

Espaços de uso múltiplo agro-silvo-pastoril.
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Conforme já referido anteriormente, optou-se na conceção do Projeto por não colocar apoios em áreas
sujeitas ao domínio hídrico, e por isso as classes “Albufeira” e “Charca de curso de água” serão
salvaguardadas de qualquer intervenção.
No Quadro 5.4 apresentam-se as tipologias de espaço existentes no corredor da LMAT, indicando-se
também os apoios que se localizam nas diferentes classes de espaço. Esta identificação não incluiu a área
abrangida pelo POAC, e consequentemente, os apoios que se localizam na área abrangida pelo POAC
uma vez que essa identificação já foi efetuada no Quadro 5.3, e é por isso que a classe “Albufeira” já
nem aparece referenciada.
Quadro 5.4
Classes de espaço existentes no corredor da LMAT fora da área abrangida pelo POAC

Classe de espaço-ordenamento

Apoio (nº)

Espaços Agrícolas ou Florestais

1 a 9, 13, 18 a 20, 24, 26, 34, 35, 39 e 40, 52, 56 a 64*, 67* e 69*

Espaços de uso múltiplo agrosilvo-pastoril

10 a12, 14 a 17, 21 a 23, 25, 27 a 33, 53 a 55, 65*, 66*, 68*

Charca de Curso de Água

-

*Apoios existentes

Os dois tipos de áreas a intervencionar incluem-se na categoria de uso do solo – Solo rural, e para esta
categoria o Artigo 27.º (Estatuto geral de ocupação do solo rural) refere:
1 — 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.
2 — 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.
Para os “Espaços agrícolas ou florestais” o Artigo 41.º (Identificação e regime de edificabilidade) refere:
“1 — Os espaços agrícolas ou florestais compreendem os espaços onde as atividades agrícolas, pecuárias
ou florestais correspondem aos usos dominantes, podendo corresponder a sistemas agrossilvopastoris ou
outros usos agrícolas e silvícolas.
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2 — A instalação de povoamentos ou espécimes isolados de espécies florestais obedece ao Regime Jurídico
Ações de Arborização e Rearborização com Recurso a Espécies Florestais.
3 — A manutenção do coberto vegetal, dos acessos rodoviários e dos pontos de abastecimento de água
tendo em vista a prevenção e combate dos incêndios florestais obedece ao disposto no PIMDFCI.
4 — A concretização das medidas previstas no PIMDFCI é assegurada por um Plano Operacional Municipal
da especialidade, elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal da autarquia em articulação com os serviços
técnicos da edilidade”.
Para os “Espaços de uso múltiplo agrossilvopastoril” o Artigo 42.º refere:
“1 — Os espaços de uso múltiplo agrossilvopastoril abrangem áreas que combinam elevada importância
biofísica e económica cuja ocupação dominante do solo — existente ou prevista — corresponde à atividade
florestal assente na exploração extensiva do sistema agrossilvopastoril dos montados e outros tipos de
floresta autóctone.
2 — As novas edificações nesta categoria de espaços ficam sujeitas às condições e aos parâmetros de
edificabilidade previstos nos artigos anteriores”.
Por análise às outras Plantas de Ordenamento, a saber:
•

Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Ln), à escala 1:25.000 (vd.
Desenho 6 do Volume 2.2);

•

Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Lden), à escala 1:25.000
(vd. Desenho 7 do Volume 2.2); e

•

Planta de Ordenamento — Património arqueológico e arquitetónico, à escala 1: 25.000 (vd.
Desenho 8 do Volume 2.2);

não foram identificadas situações que pudessem ser conflituosas com o Projeto, sendo que os aspetos
relacionados com as referidas plantas são analisados com detalhe no presente EIA em capítulo próprio
(descritores Ambiente sonoro e Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico).
Tendo em consideração o determinado para as classes de espaço atravessadas, verifica-se que não
existe nada explicitamente que proíba a instalação de uma LMAT. Antes pelo contrário, o Artigo 27.º
dá abertura para a colocação de linhas elétricas. Assim, considera-se que o Projeto da LMAT tem
enquadramento nas classes de espaço onde se insere, salientando-se que as zonas sujeitas ao
Domínio Hídrico, foram salvaguardadas.
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5.3.3.2 Plano Diretor Municipal de Sines (PDMS)

Um pequeno troço da LMAT (cerca de 4,2 km) atravessa território do município de Sines.
O Plano Diretor Municipal do concelho de Sines, teve a sua publicação pela Portaria n.º 623/90, de 4
de agosto, e foi sendo sujeito a alterações ao longo do tempo, nomeadamente pelos seguintes diplomas
legais:
•

1ª alteração por adaptação - Aviso 24325/2010, de 23 de novembro (república o
Regulamento);

•

2ª alteração - Aviso 4383/2014, de 31 de março; e

•

3ª alteração por adaptação - Aviso 8220/2017, de 20 de julho.

A cartografia deste PDM corresponde a um conjunto de Plantas de Ordenamento que são desdobradas
de I a VII, conforme a seguinte indicação constante no regulamento: "A Planta de Síntese passa a ter a
denominação de Planta de Ordenamento I e são introduzidas as seguintes peças desenhadas: Planta de
Ordenamento II — Áreas de intervenção dos planos especiais no concelho de Sines e faixas de proteção da
zona costeira; Planta de Ordenamento III — Planta de Síntese do POOC Sado- -Sines; Planta de
Ordenamento IV — Planta de Síntese do POOC Sines- -Burgau; Planta de Ordenamento V — Planta de
Síntese do POAP do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina; Planta de Ordenamento
VI — Planta de Síntese — Regimes de Proteção, referente ao POAP da Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha; Planta de Ordenamento VII — Planta de Síntese — Áreas de Intervenção
Específica, referente ao POAP da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha."
A área atravessada pelo corredor da LMAT não se encontra em nenhuma das zonas especiais e para as
quais foram elaboradas Plantas de Ordenamento específicas, tomando-se, portanto como referência
para análise apenas a Planta de Ordenamento I.
Assim, em relação ao disposto neste instrumento de gestão territorial, de acordo com a Planta de
Ordenamento I – Síntese (vd. Figura 5.16), verifica-se que o corredor da LMAT atravessa “Áreas Rurais”
classificadas como:
•

Áreas de Montado de Sobro;

•

Outras Áreas Agrícolas ou Agropastoris; e

•

Outras Áreas Florestais ou Silvo-Pastoris.
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No Quadro 5.5 apresentam-se as tipologias de espaço existentes no corredor da LMAT, indicando-se
também os apoios existentes em cada classe.
Quadro 5.5
Classes de espaço existentes no corredor da LMAT

Classe de espaço-ordenamento
Outras Áreas Agrícolas ou Agropastoris
Área de Montado de sobro e azinho
Outras Áreas Florestais ou Silvo-Pastoris

Apoio (nº)
36 a 38, 41 a 45
46 a 51
-

As “Outras Áreas Agrícolas ou Agropastoris” correspondem a áreas com alguma aptidão agrícola, mas
que não estão classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), e como tal, não são sujeitas aos
condicionamentos decorrentes da aplicação do regime da RAN.
O Artigo 86.º refere para a classe de espaço “Outras Áreas Agrícolas ou Agropastoris” que:
“Nas outras áreas agrícolas ou agropastoris, e além dos condicionamentos estabelecidos nos artigos 80.º-A
a 83.º, as construções obedecerão ainda às seguintes restrições:
a) Só são admitidas construções de apoio à atividade agrícola, agropecuária, indústria de transformação de
produtos agrícolas e residência própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola;
b) O abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por sistema autónomo, salvo
se o interessado custear a totalidade das despesas com a extensão das redes públicas;
c) O tratamento dos efluentes das unidades industriais deverá ser realizado por sistema próprio, antes de
serem lançados nas redes públicas ou nas linhas de drenagem natural”.
O Artigo 87.º refere para as “Áreas de Montado de Sobro” que:
“Nas áreas de montado de sobro, sem prejuízo de condicionamentos mais estritos decorrentes do seu
enquadramento na Reserva Ecológica Nacional, as construções obedecerão aos seguintes condicionamentos,
além dos já estabelecidos nos artigos 80-A.º a 83.º:
a) Só são admitidas construções de apoio à atividade agrícola e agropecuária, além das residências próprias
dos proprietários-agricultores de exploração agrícola”.
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O Artigo 88.º refere para as “Outras Áreas Florestais ou Silvo-Pastoris” que:
“Nas restantes Áreas Florestais ou Silvo-Pastoris, quando não integrados na Rede Ecológica Nacional ou em
áreas de intervenção de POOC ou POAP, as construções obedecerão aos seguintes condicionamentos, além
dos já estabelecidos nos artigos 80-A.º a 83.º:
a) Só são admitidas construções de apoio à actividade agrícola, florestal ou pecuária, além das residências
próprias do proprietários-agricultores de exploração agrícola;
b) O abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por sistemas autónomos, salvo
se o interessado custear a totalidade das despesas com a extensão das redes públicas”.
Tendo em consideração o determinado para as classes de espaço em causa, verifica-se que não existe
nada explicitamente que proíba a instalação de uma LMAT. Também se verifica que atualmente já
existem LMAT a atravessar estas classes de espaço. Assim, considera-se que o Projeto da LMAT tem
enquadramento nas classes de espaço onde se insere.
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5.3.4 Instrumentos de planeamento local
Foi averiguado a possível existência de Instrumentos de Planeamento Florestal de âmbito local,
nomeadamente Perímetros Florestais e Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).
Na consulta efetuada ao site do ICNF, onde consta a identificação das ZIF's constituídas a nível nacional
(informação atualizada em junho de 2019), constatou-se que cerca de metade do corredor da LMAT se
desenvolve na ZIF Cercal do Alentejo (ZIF n.º 206, processo n.º 340/17-ICNF) (vd. Figura 5.12). Conforme
referido, a gestão desta ZIF é assegurada pela APIFLORA-Associação Agro Florestal, com sede em Ponte
de Sor. O promotor do Projeto/Dono de Obra poderá contactar esta associação a fim de ser orientado
relativamente ao destino final do material lenhoso que resultar da criação e manutenção da faixa de
gestão de combustível que terá de ser implementada sob a LMAT. Contudo, salienta-se que no caso
específico desta LMAT não é previsível o corte de espécies de crescimento rápido como o eucalipto e
pinheiro bravo que justifiquem um tratamento especial.
Desconhece-se a existência de projetos florestais que tenham sido implementados na área atravessada
e que ainda estejam em curso.

5.3.5 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
5.3.5.1 Enquadramento

No presente subcapítulo encontram-se coligidas as condicionantes retiradas das Plantas de
Condicionantes I e II do PDMSC, e também da Planta de Ordenamento I do PDMS, pois conforme referido
anteriormente, o PDMS não tem Planta de Condicionantes. O enquadramento do corredor em estudo e
do Projeto nas referidas Plantas apresenta-se nos Desenhos 10 e 11 do Volume 2.2 e na Figura 5.16,
respetivamente. Fez-se também, tal como para a Central Fotovoltaica, o enquadramento do Projeto na
Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM de Santiago do Cacém (vd. Desenho 12 do Volume 2.2).
Para além disso, tal como já referido para a Central Fotovoltaica, teve-se também em consideração as
indicações constantes nos pareceres emitidos pelas várias entidades que foram consultadas cuja síntese
da consulta se apresenta no Subcapítulo 2.2, e a troca de correspondência no Anexo 4 do Volume 3.
5.3.5.2 Reserva Ecológica Nacional

A análise deste regime teve por base o enquadramento do Projeto nas Cartas de REN publicadas pela
CCDR Alentejo, para os municípios de Santiago do Cacém e de Sines (vd. Desenho 13 do Volume 2.2).
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Por análise ao referido desenho verifica-se que grande parte da zona atravessada está sujeita ao
regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (a área de REN é cerca de 58% da área total do
corredor da linha elétrica, o qual abrange uma área de 1348,87 ha). Desta situação não resulta
qualquer incompatibilidade, linhas elétricas são dos projetos referenciados no Anexo II do Decreto-Lei
n.º 239/2012, onde são listados os projetos que cumprem o requisito “Usos e ações compatíveis com os
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas na REN”, desde que não haja interferência com as linhas de água e albufeiras/charcas,
incluindo as respetivas margens. No desenvolvimento do Projeto teve-se em consideração este
requisito, tendo-se considerado as seguintes distâncias de salvaguarda na implantação dos apoios:
10 m nas linhas de água; 30 m nas charcas; e 100 m na albufeira de Campilhas.
De acordo com a Carta de REN do município de Santiago do Cacém o corredor em estudo incide sobre
“Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN”, “Áreas de instabilidade de
vertentes”, “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. Estão
ainda identificadas linhas de água referenciadas como “Cursos de água e respetivos leitos e margens”.
De acordo com a Carta de REN do município de Sines o Projeto incide sobre “Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. Estão ainda identificadas
algumas linhas de água.
Apresenta-se de seguida a correspondência dos sistemas da REN presentes na área de estudo, definidos
no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas
pelo novo regime jurídico da REN:
Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de
novembro)

Decreto-Lei n.º 93/90
Cursos de água e respetivos leitos e
margens; Linhas de água



Leitos e margens dos cursos de água

Albufeiras que contribuam para a
conectividade e coerência ecológica
da REN



Albufeira, leito, margem e zona de proteção

Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos



Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo



Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

Áreas de instabilidade de vertentes



Áreas de instabilidade de vertentes

Zonas ameaçadas pelas cheias



Zonas ameaçadas pelas cheias

190
T04419_2_ v1

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas)
e Linha de Muito Alta Tensão associada
Volume 1.1- Relatório Técnico (capítulos 1 a 5)
Cercal Power, S.A.

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

No Quadro 5.6 apresentam-se as tipologias de REN existentes no corredor da LMAT, tendo em
consideração as designações constantes na legislação em vigor, indicando-se também os apoios existentes
em cada classe, e a área prevista afetar nas fases de construção e de exploração devido à sua
implantação. Nos cálculos efetuados admite-se que na fase de construção se afetam 400 m2 em cada
apoio e na fase de exploração a afetação é de acordo com as indicações constantes no Quadro que se
apresenta no Anexo 5 do Volume 3 (depende do tipo de fundação).

Quadro 5.6
Áreas de REN existentes no corredor da LMAT e sua afetação
Área de REN no corredor em estudo para implantação da LMAT
(1348,87 ha)
Apoio (nº)
Sistema da REN

Área existente

Área afetada na fase Área afetada na fase
de construção
de exploração

(ha)

% no
corredor

(m2)

% da área
de REN do
corredor

(m2)

% da área
de REN do
corredor

-

35,87

2,66

0

0

0

0

-

42,69

3,16

0

0

0

0

457,97

33,95

7600

0,099

1015,05

0,013

17, 22, 25

34,74

2,58

1200

0,016

222,09

0,003

48, 49, 50,
51

101,93

7,56

1600

0,021

289,43

0,004

-

25,63

1,90

0

0

0

0

71,59

5,31

2400

0,031

365,73

0,005

770,42

57,12

12800,00

0,166

1892,30

0,025

Leitos e margens dos cursos
de água
Albufeira, leito, margem e zona
de proteção
Áreas

estratégicas

de 15, 16, 23,

26, 41, 42,

infiltração e de proteção e 44, 45, 52
a 56, 58 a
recarga de aquíferos

63
Áreas de instabilidade de
vertentes
Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo
Zonas ameaçadas pelas cheias
Áreas

estratégicas

de

infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos + Áreas 36, 37, 38,
de elevado risco de erosão

43, 46, 47

hídrica do solo

Total
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Relativamente aos caminhos de acesso, ainda que o Projeto esteja desenvolvido em fase de AnteProjeto
pelo facto de ainda não haver acordos com os proprietários, e por isso só em fase de Projeto de
Execução/RECAPE se apresentará o Plano de Acessibilidades definitivo, indica-se ainda assim em seguida
os comprimentos de acessos previstos construir de novo e previstos reabilitar que se desenvolvem em áreas
sujeitas ao regime jurídico da REN, indicando-se também as tipologias em causa, o que permite ter desde
já uma perceção das áreas de REN a serem afetadas:
Acessos a construir:
•

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos: 2848,2 m;

•

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de elevado risco
de erosão hídrica do solo: 983,4 m;

•

Zonas ameaçadas pelas cheias: 74,3 m;

•

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo: 336,5 m

•

Áreas de instabilidade de vertentes: 242,8 m;

•

Albufeira, leito, margem e zona de proteção: 641,7 m

•

Leitos e margens dos cursos de água: 28,8 m

Acessos a reabilitar:
•

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos: 1731,8 m;

•

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos + Áreas de elevado risco
de erosão hídrica do solo: 23,0 m;

•

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo: 225,1 m;

•

Áreas de instabilidade de vertentes: 185,6 m;

•

Albufeira, leito, margem e zona de proteção: 635,1 m

•

Leitos e margens dos cursos de água: 217,9 m
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Tendo em consideração os critérios adotados para quantificação das áreas afetas no âmbito da
avaliação de impactes (vd. Subcapítulo 8.3 do Volume 1.3) estimam-se que sejam afetadas as seguintes
áreas de REN: com acessos novos 18044,95 m2 (5155,7 m x 3,5 m); com acessos a reabilitar 6037,2 m2
(3018,6 m x 2 m).
5.3.5.3 Reserva Agrícola Nacional

A análise deste regime teve em consideração a informação relativa à RAN constante na Planta de
Condicionantes II do PDMSC. No território do município de Sines na área atravessada pelo corredor da
LMAT não existe RAN. A área de RAN existente no corredor da LMAT é 142,32 ha.
Procurou-se ao máximo não afetar áreas de RAN. Contudo, não foi possível evitar afetar a área de RAN
nas duas seguintes situações:
•

Apoio 13 – a sua posição foi condicionada pela impossibilidade de ser implantado na faixa de
100 m de proteção à albufeira de Campilhas; e

•

Apoio 24 - dada a extensão e configuração geográfica da mancha de RAN nesta zona.

De acordo com a implantação de apoios preconizada, tem-se a seguinte afetação de áreas de RAN:
•

Área de RAN afetada na fase de construção: 800 m2, que corresponde a 0,056% da área de
RAN existente no corredor envolvente à linha elétrica; e

•

Área de RAN afetada na fase de exploração: 165,29 m2, que corresponde a 0,012% da área
de RAN existente no corredor envolvente à linha elétrica.

Tal como já referido para a REN, ainda que o Projeto esteja desenvolvido em fase de AnteProjeto pelo
facto de ainda não haver acordos com os proprietários, e por isso só em fase de Projeto de
Execução/RECAPE se apresentará o Plano de Acessibilidades definitivo, indica-se em seguida os
comprimentos de acessos previstos construir de novo e previstos reabilitar que se desenvolvem em áreas
sujeitas ao regime jurídico da RAN tendo por base este plano provisório, sendo que em fase de Projeto
de Execução procurar-se-á minimizar ainda mais esta afetação. Tem-se então que para se chegar ao
local dos 2 apoios que se localizam em RAN, bem como a outros apoios que se localizam no limite de
áreas de RAN, estão previstas as seguintes afetações tendo por referência os critérios adotados para
quantificação das áreas afetas no âmbito da avaliação de impactes (vd. Subcapítulo 8.3 do Volume 1.3):
com acessos novos 2758 m2 (788,0 m x 3,5 m); com acessos a reabilitar 2117,2 m2 (1058,6 m x 2 m).
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O regime da RAN já foi apresentado anteriormente no âmbito da análise do enquadramento da Central
Fotovoltaica.
A este respeito salienta-se que o Artigo 22.º (Utilização de áreas da RAN para outros fins) do DecretoLei 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação, permite que seja utilizada área de RAN para
outros usos que não o agrícola, mediante determinadas condições, sendo uma delas a instalação de linhas
elétricas, conforme determinado na alínea l) do ponto 1, a saber:
“1 - As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente,
não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável
fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural,
devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando
estejam em causa: …
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias,
aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de
abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou
de serviço público;
O ponto 3 do mesmo Artigo 22.º refere “Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do
ordenamento do território, do desenvolvimento rural e da tutela respetiva aprovar, por portaria, os limites e
as condições a observar para a viabilização das utilizações referidas no n.º 1, após audição das entidades
regionais da RAN”.
Conforme se depreende do exposto, o regime da RAN não impossibilita a instalação de apoios em
áreas da RAN. Contudo, para a desafetação das Áreas de RAN em causa o promotor terá de promover
as diligências necessárias a fim de cumprir com o exposto anteriormente, para as situações
aplicáveis.
O Artigo 23.º (Parecer prévio) determina:
“1 - As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão,
aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio
vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 20 dias.
2 - O parecer a que se refere o número anterior é requerido junto das entidades regionais da RAN, nos
termos do artigo 1.º do anexo I da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, sem prejuízo do disposto no
artigo 13.º-A do regime jurídico da urbanização e edificação.
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3 - A entidade regional da RAN pode solicitar ao requerente ou à entidade competente, consoante o caso,
no prazo máximo de 10 dias a contar da data da receção do processo, sempre que tal se mostre necessário
e por uma única vez, elementos adicionais relevantes para a decisão, suspendendo-se o prazo para a emissão
do parecer referido no n.º 1.
4 - Nos casos em que o município é a entidade competente para a concessão, autorização, licença, aprovação
ou comunicação prévia, este deve ser ouvido nos termos do número anterior.
5 - Se o parecer não for emitido no prazo previsto no n.º 1, considera se o mesmo favorável.
6 - Os interessados dispõem de um prazo de um ano para apresentar o pedido de concessão, aprovação,
licença, autorização administrativa ou a comunicação prévia, relativos à utilização a que o parecer respeita,
findo o qual o mesmo caduca.
7 - Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte
ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende a
pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento.
8 - A emissão do parecer prévio vinculativo, nos termos do número anterior, tem lugar após o pagamento
da respetiva taxa pelo proponente”.
5.3.5.4 Servidões

Para além dos regimes específicos de REN e RAN aplicáveis à área atravessada pela linha elétrica,
importa também ter presente as servidões ou restrições de utilidade pública aplicáveis, bem como outros
regimes aplicáveis a elementos específicos como espécies protegidas, já refletidos nos IGT, como é o caso
do montado de sobro.
Dentro do corredor estudado, e tendo em consideração a informação apresentada nas Plantas de
Ordenamento e de Condicionantes dos PDM de Santiago do Cacém e de Sines, e ainda a informação
obtida em reconhecimentos no terreno, foram identificados os seguintes elementos/situações para os quais
terão de ser respeitadas as respetivas servidões ou distâncias de salvaguarda:
•

Vias rodoviárias – a linha elétrica cruza diversas estradas, sendo as de maior relevância a IP8
e as estradas nacionais EN262 e N120. A implantação dos apoios teve em atenção a necessidade
de cumprir com as servidões que cada uma destas vias tem associada, as quais dependem do
tipo de via, conforme apresentado anteriormente no âmbito da análise da Central Fotovoltaica.
A Infraestruturas de Portugal indicou no seu parecer os requisitos aplicáveis (vd. Subcapítulo 2.2);
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Via ferroviária - o troço final da linha elétrica atravessa a linha ferroviária do Sines (ligação do
porto de Sines à linha do Sul). Esta via tem associada uma servidão de acordo com o determinado
no Artigo nº 15 (Zonas non aedificandi) do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro,
nomeadamente:
“1 - Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou ramais ou de outras instalações
ferroviárias em relação às quais se justifique a aplicação do presente regime, nomeadamente as
subestações de tracção eléctrica, é proibido:
a) Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a distância
inferior a 10 m, sem prejuízo do disposto no n.º 2;
b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea, sem prejuízo
do disposto no n.º 3.
2 - Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou
árvores é superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma
da altura, real ou potencial, com o limite da alínea a).
3 - Quando a linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma
distância equivalente a uma vez e meia a altura do aterro;
em qualquer caso, quando a profundidade das escavações ultrapasse os 5 m de profundidade, a
distância a salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade com o limite da alínea b).
4 - Os limites dos nos 1, 2 e 3 do presente artigo podem, por ocasião da construção, ampliação ou
remodelação da infraestrutura ferroviária, ser alterados por meio de despacho do ministro da tutela,
precedendo parecer do INTF, por solicitação do gestor da infraestrutura ou do operador de
transporte ferroviário, com fundamento em questões de segurança do transporte ferroviário.
5 - Os limites dos nos 1, 2 e 3 do presente artigo serão estabelecidos pela mesma forma prevista no
número anterior, aquando da construção de linhas de velocidade elevada, igual ou superior a 220
km/h, ou da renovação de linhas existentes que permitam idênticas velocidades de circulação, nunca
podendo ser inferiores a 25 m para os casos das alíneas a) e b) do n.º 1, sem prejuízo da aplicação
dos nos 2 e 3”.
A Infraestruturas de Portugal indicou no seu parecer os requisitos aplicáveis (vd. Subcapítulo 2.2)
A distância dos apoios à linha ferroviária de Sines cumpre com o determinado na legislação
relativamente à servidão desta via;

•

Linhas elétricas – Existem linhas elétricas no corredor envolvente à LMAT em análise, destacandose as duas LMAT que a linha agora em análise procurou acompanhar no sentido da minimização
dos impactes. Às linhas elétricas existentes será necessário assegurar as necessárias distâncias de
segurança, e nesse sentido foram consultadas a EDP e a REN, S.A. O Projeto respeita as indicações
constantes no parecer emitido pela EDP. A REN, S.A. até à data de conclusão do presente EIA não
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emitiu parecer. Contudo, o promotor efetuou diligências junto da REN, S.A. no âmbito deste
Projeto, tendo inclusive conseguido a autorização desta entidade para utilizar os apoios de uma
linha de muito alta tensão existente, na chegada à subestação de Santiago do Cacém (os apoios
64 a 69 são existentes e correspondem aos apoios 165 a 170 da linha existente). O traçado da
LMAT teve também em consideração o afastamento obrigatório relativamente aos recetores
sensíveis, por questões relacionadas com a exposição aos campos eletromagnéticos, conforme
determinado no Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro (foi imposto por segurança um
buffer de 50m);
•

Marcos geodésicos – No corredor da LMAT existem três marcos geodésicos, nomeadamente
CHAPARRO, PANEIRO e CASA VELHA 2. Segundo a legislação em vigor já apresentada
anteriormente no âmbito da análise da Central Fotovoltaica, é definida uma zona de salvaguarda
circunjacente ao sinal (marco) nunca inferior a 15 m. Ainda de acordo com o referido diploma,
apenas poderá ser autorizada qualquer intervenção desde que esta não prejudique a
visibilidade do vértice. A localização dos apoios cumpriu com este afastamento obrigatório de
15 m relativamente aos três marcos geodésicos em causa e a natureza do Projeto não inviabiliza
a sua visibilidade. Em resposta à consulta efetuada, a Direção-Geral do Território (DGT) informou
sobre os requisitos a cumprir (vd. Subcapítulo 2.2 e Anexo 4 do Volume 3).

•

Linhas de água – dentro do corredor envolvente à LMAT existem várias linhas de água que estão
sujeitas ao domínio hídrico. No desenvolvimento do Projeto houve o cuidado na implantação dos
apoios de assegurar uma distância de salvaguarda de10 m relativamente a essas linhas de água.
Contudo, para se chegar ao local de alguns apoios haverá necessidade de cruzar algumas linhas
de água. Se for necessária alguma intervenção no seu leito, será necessário obter a necessária
autorização de utilização do Domínio Hídrico (título provisório para a fase de construção);

•

Albufeira/lago/lagoa/açude – Estas zonas sujeitas a Domínio Hídrico, conforme já apresentado
anteriormente, foram devidamente salvaguardadas. Assumiu-se salvaguardar a faixa de 100 m
em torno da albufeira de Campilhas, e a faixa de 30 m em torno de uma charca existente
próximo do final da linha;

•

Povoamento de sobreiros ou azinheiras – o corredor da LMAT atravessa zonas de montado de
sobro, de povoamento de sobreiros, mais ou menos dispersos, associados ou não a outras espécies
florestais, assim como zonas onde esta espécie aparece isolada. Os sobreiros e azinheiras são
espécies que se encontram protegidas pela Lei de Proteção do Montado (Decreto-Lei n.º
169/2001 de 25 de maio e Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho), a qual regulamenta o
corte e abate destas espécies. Estas espécies só poderão ser abatidas em condições excecionais.
Estas zonas aparecem em grandes manchas, não tendo sido possível evitar a passagem da LMAT
sobre elas. Contudo, procurou-se implantar os apoios de forma a evitar o abate/corte dos
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sobreiros. Salienta-se que a passagem da linha sobre sobreiros não obriga ao seu abate. Se
excecionalmente se verificar a necessidade de corte ou abate de qualquer exemplar de sobreiro,
será sempre necessário solicitar autorização ao ICNF;
•

Povoamento de oliveiras - o corredor da LMAT inclui zona de olival. Esta zona de olival é muito
localizada, e com o traçado preconizado não é expetável que haja qualquer interferência com
esta zona. Se por algum motivo excecional se verificar a necessidade de cortar alguma oliveira,
de acordo com o Decreto-Lei 120/86, de 28 de maio, é necessário a obtenção de decisão
favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (autorização para arranque
ou corte raso);

•

Outros povoamentos florestais – deverá como regra geral evitar-se o corte de qualquer
exemplar arbóreo. Em caso de necessidade, devidamente justificada, deverá ser cumprido o
determinado na legislação em vigor, seja para pedir autorização no caso de espécies protegidas,
seja para manifestar a intenção do abate, no caso das outras espécies arbóreas, conforme se
descreve em seguida:
✓ Para o corte da vegetação arbórea em geral: preencher o “Manifesto de Corte
ou Arranque de Árvores” e cumprir o Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio;
✓ Para o corte de coníferas, entre as quais, o pinheiro: preencher o “Manifesto de
Abate, Desramação e Circulação de Madeiras de Coníferas” e cumprir o DecretoLei 95/2011, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 123/2015, de 3 de
julho.

Refere-se por último que o Projeto não colide com os elementos integrados na rede da defesa da floresta
contra incêndios, nomeadamente rede viária florestal, pontos de água, postos de vigia e locais de
estacionamento estratégico, de acordo com a informação constante no PIMDFCI. Foi identificada uma
charca que corresponde a ponto de água misto, e em relação à qual se estabeleceu uma distância de
salvaguarda de 30 m. A distância de salvaguarda determinada na legislação para os meios aéreos é
bastante superior aos 30 m devido à necessidade de ter que se garantir um cone de aproximação em
condições de segurança. Contudo, salienta-se que sobre esta charca, atualmente já passa uma LMAT, que
é propriedade da REN, e por isso foi apenas considerada a faixa de proteção em relação aos meios
terrestres. De qualquer forma, a traçado da LMAT em análise está bastante afastado desta charca, o
qual se afastou do corredor inicial devido à possibilidade de serem utilizados apoios existentes na
chegada à subestação de Santiago do Cacém.
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Em síntese conclusiva, considera-se que com a implantação preconizada são cumpridos os requisitos
impostos nos IGT, bem como os decorrentes das condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública identificados, os quais foram refletidos na Planta de Condicionamentos e nas medidas de
minimização propostas neste EIA. Deve, no entanto, o promotor efetuar as diligências que se
revelaram necessárias para as situações identificadas.

São Domingos de Rana, 11 de março de 2021

Margarida Fonseca

Nuno Ferreira Matos
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