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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto da “Central Solar de Vialonga”, em fase de projeto de execução, sendo emitido pela 
Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, 
I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo à “Central Solar de 
Vialonga”, cujo proponente é a Parrotcircle - Unipessoal, Lda. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual por corresponder a 
uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas a produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não 
incluídos no anexo I)”; 

E por, em resultado de uma análise caso a caso, se ter concluído pelo seu enquadramento na alínea b), 
do n.º 3 do artigo 1º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. O projeto não se localiza em área sensível. 

A Autoridade de AIA entendeu assim, que o projeto deveria ser sujeito a procedimento de AIA apesar da 
potência instalada não superar o limiar de potência fixado para o caso geral (de 50 MW).  

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou reunidas as condições necessárias à correta 
instrução do procedimento de AIA, tendo então nomeado a seguinte Comissão de Avaliação (CA):  

 APA (coordenação) - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques (por cessação de funções, a 
coordenação passou a ser assumida, desde 01/10/2021, pela Eng.ª Sara Sacadura Cabral) 

 APA (consulta pública) - Dr.ª Rita Cardoso 

 APA (recursos hídricos) – Eng.ª Carla Guerreiro  

 ICNF (sistemas ecológicos) – Dr.ª Ana Borges 

 DGPC (património cultural) - Dr. José Luís Monteiro 

 LNEG (geologia e geomorfologia) - Dr.ª Susana Machado 

 CCDR LVT (socioeconomia, solo e usos do solo, ordenamento do território) – Dr.ª Helena Silva 

 DGEG (aspetos técnicos do projeto) – Eng.º José Couto (por cessação de funções, a 
representação da DGEG passou posteriormente a ser assumida pela Eng.ª Ana Isabel Costa) 

 ARS LVT (saúde humana) - Eng.ª Patrícia Pacheco 

 ISA/CEABN (paisagem) - Arq.ª Pais. Francisca Aguiar Pinto 

Inicialmente a APA foi ainda nomeada para assegurar a análise dos fatores Alterações Climáticas e 
Ruído. No entanto, os departamentos competentes indicaram não se justificar a sua integração na CA, 
apesar de ter sido emitido parecer, designadamente, no que às Alterações Climáticas. 

O EIA objeto da presente análise, datado de julho de 2021, foi elaborado pela Matos, Fonseca & 
Associados, Lda (MF&A), no período decorrido entre os meses de agosto de 2020 e fevereiro de 2021. É 
composto pelos seguintes volumes: 1 - Relatório Técnico, 2 - Peças Desenhadas do EIA, 3 - Anexos e 4 -
 Resumo Não Técnico. 

O EIA foi acompanhado pelos projetos da central e das linhas elétricas a 30 kV e a 60 kV, em fase de 
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projeto de execução. 

Na fase de Aditamento, e por solicitação da Autoridade de AIA, foi apresentada toda a documentação 
reformulada, acompanhada do Volume 5 – Elementos Adicionais 

Pretende-se com este Parecer, apresentar os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao 
projeto em causa. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES DE AIA 

A Central Fotovoltaica será instalada ao abrigo do leilão de energia solar lançado pelo Governo 
Português em junho de 2019 em resultado do qual foi atribuído ao promotor título de reserva de 
capacidade associado (TRC) do Lote n.º 13 do Procedimento Concorrencial para a Atribuição de Reserva 
de Capacidade para Injeção de Energia na Rede, cujos prazos de licenciamento e de instalação definidos 
nestes procedimento são muito exigentes (18 meses para obtenção da Licença de Produção a contar da 
data de emissão do TRC). 

Após terem sido efetuados diversos estudos de localização, identificação e contratação de terrenos, o 
projeto foi sujeito em março de 2020 a Apreciação Prévia e Decisão de Sujeição a Avaliação de Impacte 
Ambiental. Em 15 de maio de 2020 foi emitido parecer pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
(Autoridade de AIA), onde considera que o projeto tem enquadramento na alínea b), do n.º 3 do artigo 
1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-
B/2017, de 11 de dezembro, ficando sujeito a procedimento de AIA. 

Entendeu-se no referido parecer, que o projeto é suscetível de provocar impactes negativos 
significativos no ambiente, devido a afetação de “áreas sensíveis” (alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei 
151-B/2013), nomeadamente no enquadramento paisagístico na envolvente imediata ao bem imóvel 
classificado como Monumento Nacional (MN): Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa – contígua 
ao principal núcleo da Central Fotovoltaica (Núcleo Norte), e que integra o conjunto classificado como 
MN das “1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também conhecidas 
como “Linhas de Torres” – Decreto n.º 10/2019, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, de 27 
de março de 2019, que constituem parte dos dispositivos de defesa contra as invasões napoleónicas. 

Neste sentido, em julho e setembro de 2020, foram celebradas reuniões com a APA e DGPC de modo a 
apresentar o projeto e no sentido de esclarecer detalhes relacionados com o referido parecer da APA. 

2.2. ANTECEDENTES DE PROJETO 

O promotor deste projeto, tendo em conta o ponto de interligação disponibilizado no Lote n.º 13 do 
Procedimento Concorrencial, procurou terrenos com características adequadas à sua concretização, o 
mais próximo possível do ponto de interligação tendo em conta os benefícios económicos e ambientais 
que essa proximidade induz. A dimensão das áreas necessárias para a instalação desta tipologia de 
projetos, bem como o grande número de condicionamentos associados limitou desde logo a escolha de 
áreas, tanto mais que a Subestação de Fanhões se integra dentro de uma área relativamente sensível do 
ponto de vista geológico e arqueológico, e com alguma pressão urbanística. 

Após uma busca incessante por terrenos com características adequadas à instalação do projeto, nas 
imediações da Subestação de Fanhões, sendo a maior exigência técnica a exposição solar, 
nomeadamente relativamente ao declive e a orientação e exposição dos terrenos predominantemente a 
sul, o promotor chegou a acordo com os proprietários das várias parcelas de terreno afetas à Central 
Fotovoltaica, tendo para o efeito celebrado contratos de arrendamento, com eficácia real, com duração 
de 30 anos, tendo os mesmos sido presentes à Entidade Licenciadora, DGEG, conforme disposto no 
Procedimento Concorrencial. 

Tendo o património sido considerado um fator crítico no desenvolvimento do projeto, na fase posterior 
à apreciação prévia com enquadramento na análise caso a caso prevista no regime de AIA, para 
determinação das áreas de utilização interdita e de utilização condicionada, privilegiou-se a informação 
em formato digital cedida pela DGPC em finais de setembro de 2020, as recomendações apresentadas 
nas consultas à DGPC e aos Municípios, bem como os valores arqueológicos inventariados nos Planos 
Diretores Municipais (PDM) de Loures e Vila Franca de Xira. 
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Decorrente do exposto na Declaração da Autoridade de AIA acerca da aplicabilidade do regime jurídico 
de AIA, com base no parecer da DGPC, o projeto anteriormente submetido a apreciação prévia foi 
sujeito a alterações. 

As áreas de estudo da Central, repartida pelo Núcleo Norte e Núcleo Sul, mantiveram-se idênticas, uma 
vez que coincidem com os limites dos terrenos contratados, mas o layout da Central Fotovoltaica 
propriamente dita foi completamente alterado, sofrendo alterações profundas de modo a acomodar 
todas os condicionalismos identificados e todas as recomendações decorrentes da consulta efetuada 
junto dos diferentes organismos oficiais. 

O corredor de estudo do projeto associado da Linha Elétrica a 60 kV de ligação à rede pública manteve-
se inalterado em relação ao projeto sujeito, em março de 2020, a Apreciação Prévia e Decisão de 
Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental. Não obstante, o projeto da Linha Elétrica foi ajustado de 
modo a salvaguardar os locais de ocorrências patrimoniais identificadas, a considerar a existência de 
diversas linhas elétricas com diferentes tensões que atravessam o território e o parque eólico aí 
instalado. 

O corredor da Linha Elétrica Interna a 30 kV de interligação entre os dois núcleos considerado na fase de 
Apreciação Prévia e Decisão de Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental (março 2020) foi abandonado 
como alternativa, após se terem identificado grandes condicionantes que limitavam o uso do território, 
bem como a informação recebida por parte da DGEG, na qual informa o promotor, da intenção da 
entidade que explora as Pedreiras existentes nas imediações dos terrenos da central, a Bucelbritas – Ind. 
de Britas de Bucelas, Lda., de alargamento das duas pedreiras (Casal das Gralhas n.º 2 e Santa Olaia) 
para terrenos onde inicialmente se previa esta interligação. Também a empresa concessionária das duas 
pedreiras contatou o promotor no sentido de confirmar esta intenção de alargamento das pedreiras, 
manifestando a sua oposição à passagem da linha elétrica no local inicialmente previsto, pelas 
condicionantes que colocaria ao alargamento das pedreiras concessionadas. 

O licenciamento de pesquisa e exploração de massas minerais obriga a que nas zonas de terrenos que 
circundam determinados elementos, nomeadamente postes elétricos de média e alta tensão, seja 
assegurada uma zona de defesa de 30 m para cada lado destes elementos. Uma vez que a Bucelbritas é 
proprietária dos terrenos em redor das pedreiras, a passagem da Linha Elétrica Interna a 30 kV, estaria 
sempre dependente da sua autorização. Efetuou-se então, já durante a elaboração do EIA, numa 
envolvente bastante mais alargada, uma análise de condicionantes com base em diferentes critérios, da 
qual resultou uma matriz de condicionamentos e uma planta de condicionamentos. Desta análise 
resultou a definição de um corredor com 400 m de largura onde foi definido o traçado e os respetivos 
apoios, que teve em conta diferentes condicionantes como a existência de um gasoduto, a servidão de 
linhas elétricas existentes e a intenção de ampliação das pedreiras existentes, entre outros.  

Tanto a zona onde se prevê instalar a Central Fotovoltaica de Vialonga como a área atravessada pelas 
linhas elétricas, estão repletas de servidões e restrições de utilidade pública. Por esse facto, considerou-
se extremamente relevante efetuar uma consulta preliminar às entidades que de alguma forma têm 
relação com a área onde se insere o projeto.  

A localização e disposição do projeto e equipamentos que o compõem, é condicionada por um conjunto 
de fatores, entre outros, ambientais e de ordem técnica. A área disponível para a instalação da Central 
está limitada àquela representada na Figura 1, não havendo disponibilidade para a inclusão de áreas 
adicionais, devido também à intenção de alargamento das pedreiras existentes nos terrenos da 
envolvente, propriedade da Bucelbritas. Foram ainda desenvolvidos, um estudo hidrológico e outro 
geológico-geotécnico, especificamente para este projeto. 
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Figura 1. Localização e Enquadramento Administrativo, extrato. Fonte: Aditamento, RT 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga 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 de Vialonga estima-se que serão 
produzidos cerca de 62 492 MWh/ano. 

O projeto da Linha Elétrica Interna a 30 kV e projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV surgem da 
necessidade de interligação entre os núcleos de produção e da necessidade de se ter de escoar a energia 
produzida, respetivamente. O objetivo deste projeto é transportar a energia produzida até ao ponto de 
entrega da rede elétrica de serviço público (RESP), que é na Subestação de Fanhões. A Linha Elétrica 
Interna a 30 kV é uma estrutura integrante da Central Fotovoltaica. Já a Linha Elétrica a 60 kV é um 
projeto associado ao projeto da Central Fotovoltaica, imprescindível para o projeto global. 

O projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga (como referido no subcapítulo 2.2) enquadra-se no leilão 
solar lançado pelo Despacho do Secretário de Estado da Energia, com o n.º 5532-B/2019, publicado no 
Diário da República, 2ª série, n.º 109, de 6 de junho, e em conformidade com o disposto na alínea c), do 
n.º 1 do art.º 5º-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual versão. No decorrer do 
procedimento concorrencial para a atribuição de reserva de capacidade para injeção de energia na rede, 
por ofício da DGEG 1216/DSEE/2019, de 04 de setembro de 2019, foi atribuído o Título de Reserva de 
Capacidade (TRC) referente ao Lote n.º 13 do leilão solar à empresa Parrotcircle – Unipessoal, Lda. para 
a instalação de uma potência de ligação de 29,00 MVA, com ligação a 60 kV na Subestação de Fanhões 
pertencente à EDP Distribuição. 

3.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica de Vialonga será localizada em dois núcleos de produção, Norte e Sudoeste, a 
cerca de 2,2 km da localidade Vialonga (freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, distrito 
de Lisboa) e a 1,6 km de São Julião do Tojal (União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
concelho de Loures, distrito de Lisboa), respetivamente (ver Anexo 1). Enquadra-se numa região 
marcada por vales e colinas. Predominam prados secos seminaturais e matos pouco densos, 
encontrando-se numa zona relativamente alterada próxima de zonas urbanizadas e de áreas de 
indústria extrativa. 

A alternativa de traçado da Linha Elétrica Interna a 30 kV de interligação entre os dois núcleos, 
considerado com projeto integrante da Central, que foi selecionado como o mais favorável em resultado 
da análise ambiental preliminar efetuada, desenvolve-se ao longo das freguesias de Vialonga (concelho 
de Vila Franca de Xira) e União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal (concelho de Loures). 

No corredor de estudo predominam os prados secos seminaturais. Desenvolve-se numa zona alterada e 
degradada, na envolvente de explorações de massas minerais, de um núcleo habitacional (Santa Cruz) e 
infraestruturas energéticas (outra Central Fotovoltaica). 

O projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV de ligação à rede pública que escoará a energia produzida 
nesta Central irá desenvolver-se num percurso que atravessará as freguesias de Fanhões e União das 
freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal (concelho de Loures) e na freguesia de Bucelas (concelho 
de Loures), permitindo a ligação à Subestação de Fanhões (da EDP). O Corredor em estudo encontra-se 
numa área alterada e degradada, na proximidade de indústrias e zonas urbanas, onde predominam as 
áreas de matos. Refere-se ainda a presença da vegetação ribeirinha que se desenvolve ao longo do vale 
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encaixado rio Trancão, que atravessa perpendicularmente o corredor em estudo. O projeto da Linha 
Elétrica Associada a 60 kV é considerado como projeto associado. 

O projeto não se localiza em áreas classificadas como “Áreas Sensíveis”, 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).  

3.3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica de Vialonga será composta por dois núcleos separados entre si, o Núcleo Norte e 
o Núcleo Sul, que ocuparão no total uma área vedada de 59,1 ha. A Central Fotovoltaica será 
constituída, no seu essencial, pelos seguintes elementos (ver Anexo 2): 

• 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 elevam de Baixa Tensão para Média Tensão); 

• Conjunto Subestação, Edifício de comando e Posto de Corte e Seccionamento que recebe os 
vários ramais subterrâneos vindos dos dois núcleos produtivos da Central Fotovoltaica, faz a 
elevação da tensão interna da central (30kV) para a tensão de 60 kV, tensão de ligação à rede 
elétrica nacional; 

• Os Sistemas Auxiliares; 

• Instalação elétrica de média tensão (30 kV); 

• Caminhos e vedação; 

• Ramal interno a 30kV, de interligação entre os dois núcleos produtivos, Norte e Sul. 

A Central Fotovoltaica de Vialonga será constituída por 63 168 módulos fotovoltaicos, 158 Inversores de 
String, 7 Postos de Transformação e 1 Posto de Corte e Seccionamento, 1 Subestação e 1 Edifício de 
Comando distribuídos pelos dois núcleos de produção que constituem a Central Fotovoltaica, 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 (PT’s) serão instalados em edifícios pré-fabricados, distribuídos pelos dois 
núcleos produtivos que constituem a central, serão ligados entre si e depois interligados aos Posto de 
Corte e Seccionamento, situado junto à Subestação e Edifício de Comando através de uma rede 
subterrânea de média tensão (30 kV), constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

A Central Fotovoltaica, repartida por dois núcleos produtivos, terá uma potência total instalada de 
36,006 MWp. Os dois Núcleos de produção fotovoltaica aproveitam a energia solar, através de 
tecnologia fotovoltaica tradicional, com módulos fotovoltaicos monofaciais de 570 W de potência 
unitária, sobre estrutura metálica, com inversores string fixos instalados junto às mesas de painéis. 

No Núcleo Norte, está previsto vir a ser instalada uma potência de pico de 27 195,84 kWp, os módulos 
fotovoltaicos monofaciais serão instalados sobre estruturas fixas metálicas. Estas estruturas fixas serão 
montadas recorrendo a uniões aparafusadas. Os parafusos e acessórios utilizados serão fabricados em 
aço com tratamento anti corrosão. As pinças de suporte dos módulos serão fabricadas em alumínio 
extrudido. 

O método de fixação das estruturas metálicas ao solo será através de estaca metálica, sendo que as 
estacas serão diretamente batidas no solo ou com recurso a pré-furo e caso seja necessário o 
preenchimento do vazio entre estaca e solo em betão, em função dos resultados dos ensaios realizados 
no local. 
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Figura 2. Estrutura fixa (biposte a 25º com 2 módulos em portrait),  
núcleo Norte. Fonte: Aditamento, RT 

 

No caso do Núcleo Sul, está prevista a instalação de uma potência de pico de 8 099,20kWp. Devido à 
orografia da área, com declives mais suaves, os módulos fotovoltaicos estarão instalados em seguidores 
solares horizontais de um eixo, e que seguirão o movimento do sol (nascente-poente) através de um 
algoritmo implementado nos respetivos controladores, acompanhando a inclinação natural do terreno. 
Serão montadas recorrendo a uniões aparafusadas. Serão constituídas por pilares, vigas e madres e 
serão fabricadas em aço. O aço da estrutura será galvanizado a quente e/ou Magnelis. Os parafusos e 
acessórios utilizados serão fabricados em aço com tratamento anti corrosão. Os módulos serão fixados 
através de pinças fabricadas em alumínio extrudido ou através de rebites. O método de fixação das 
estruturas metálicas ao solo será através de estacas cravadas no solo ou com recurso a pré-furo e caso 
seja necessário o preenchimento do vazio entre estaca e o solo em betão em função dos resultados dos 
ensaios realizados no local. 

 

Figura 3. Estrutura com Seguidor Solar de 1 Eixo (Corte – Estrutura Seguidor 1 Eixo), 
núcleo Sul. Fonte: Aditamento, RT 

 

As estruturas que suportam os painéis (estrutura fixa no Núcleo Norte e estrutura com seguidor de um 
eixo no Núcleo Sul), prevê-se que venham a ser fixas ao solo através de estacas metálicas cravadas 
diretamente no solo, apenas com recurso a pré-furo e utilização, caso necessário, de betão para 
colmatar o vazio entre a estaca e o solo, sempre e quando não seja possível cravar diretamente no solo, 
por questões geotécnicas e de segurança da própria estrutura. 

Os dois núcleos produtivos que constituem a Central Fotovoltaica estarão interligados entre si, por uma 
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linha elétrica interna a 30 kV com cerca de 2 165,48 m de comprimento, a qual faz parte integrante das 
estruturas da Central Fotovoltaica. Este ramal interno de ligação terá a mesma tensão interna da central 
e partirá aérea do Núcleo Norte durante 1 765,48 m, com a colocação de 10 apoios. Já próximo da 
chegada ao Núcleo Sul, passará a subterrânea, em vala enterrada no caminho público existente, numa 
extensão de 400 m até entrar em terrenos contratados da Central Fotovoltaica e daí seguirá em vala 
paralela aos caminhos da central até chegar ao Posto de Corte e Seccionamento. 

O conjunto de Subestação e Edifício de Comando e Controlo, do qual fazem parte ainda o Posto de Corte 
e Seccionamento, estão previstos para o Núcleo Sul da Central Fotovoltaica, dada a sua proximidade à 
Subestação de Fanhões onde irá ligar a central. 

O Posto de Corte e Seccionamento será um edifício em betão pré-fabricado e albergará as celas de 
média tensão que recebem toda a rede de cabos subterrânea de 30 kV provenientes dos diferentes 
postos de transformação distribuídos pela área da central. Fará ainda a interligação com o 
transformador MT/AT situado na Subestação exterior. O edifício para comando e controlo também ele 
será um edifício pré-fabricado ou modular, albergará o posto do operador e comando da central, bem 
como os sistemas de deteção de intrusão, deteção de incêndio e quadro de telecomunicações. 

No parque exterior, estará a Subestação a 60 kV, com um transformador de potência (TP) 30/60 kV, que 
fará a transformação da tensão interna da central, de 30 kV para 60 kV, tensão de ligação à Subestação 
de Fanhões. A subestação compreenderá ainda um painel de saída de linha 60 kV, que interligará a 
subestação da Central Fotovoltaica com à Rede de Distribuição de Energia. Esta interligação será feita 
por linha elétrica aérea a 60 kV, numa extensão de cerca de 2,2 km, entre o painel de saída de linha 
situado na Subestação da Central Fotovoltaica de Vialonga e o painel da Subestação de Fanhões da EDP 
Distribuição. 

Os dois núcleos de implantação da Central Fotovoltaica de Vialonga terão um perímetro delimitado por 
uma vedação em rede galvanizada, com cerca de 2 metros de altura. A vedação será construída com 
recurso a uma vedação de rede de dupla torção, cor verde escuro, fixada a postes de 3000x48x1.2mm 
pintados à mesma cor da rede, com um afastamento entre si de cerca de 3-4m, instalados em fundação 
cilíndrica com 30 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade em betão C16/20, conforme detalhe abaixo. 

Haverá portão de acesso ao interior de cada um dos núcleos que compõem a central, normalmente 
fechado, em estrutura e enchimento com o mesmo material da vedação. Estes portões darão acesso aos 
caminhos internos, exclusivos da central, para operação e manutenção da mesma, apenas acessível a 
funcionários autorizados. A vedação terá ainda contraventamento dos postes a cada 20 m e nas 
mudanças de direção. 

3.4. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

Prevê-se que a Central Fotovoltaica de Vialonga, bem como a linha interna a 30 kV e a linha elétrica a 
60 kV, sejam construídas em 12 meses.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para a Central Fotovoltaica de Vialonga é de 30 anos. 

No caso da Linha Elétrica a 60 kV, uma vez que esta linha depois de construída passara a ser explorada 
pela EDP Distribuição, prevê-se que a mesma tenha um tempo de vida útil igual ao do centro 
electroprodutor que serve, não se conseguindo prever a data para a sua eventual desativação, uma vez 
que a mesma depois de construída passará a ser explorada por parte da EDP Distribuição, estando 
previsto que esta entidade proceda as alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 
evolução tecnológica aconselhem. 

3.5. INTERVENÇÕES PREVISTAS  

3.5.1. CENTRAL FOTOVOLTAICA 

A obra de construção da Central Fotovoltaica de Vialonga consistirá em: 
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 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, Subestação/Edifício de Comando e ao Posto de Corte/Seccionamento; 

 Instalação da vedação; 

 Preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja permitido, ou seja, 
respeitando as condicionantes identificadas no 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/Posto de Corte e 
Seccionamento; e 

 Execução dos Postos de Transformação. 

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 uma média de 200 trabalhadores no pico da construção, compartilhados entre as obras da 
Subestação, do sistema fotovoltaico e das linhas elétricas de interligação. Este número pode aumentar 
em alturas da empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de obra. 

Estão ainda previstas as seguintes atividades: 

 Instalação do estaleiro 

 Preparação do terreno/movimentação de terras 

 Recuperação paisagística de áreas intervencionadas 

As operações levadas a cabo durante a exploração do projeto serão as de monitorização da produção da 
Central Fotovoltaica, manutenção preventiva e manutenção corretiva. 

As atividades inerentes a esta fase dizem respeito a 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). 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o mesmo 
pode ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo 
período de vida útil, ou pode ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, 
face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

3.5.2. LINHAS ELÉTRICAS 

A intervenção prevista 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 (partilhados com a empreitada da Central 
Fotovoltaica); 

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

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



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3416 

 
“Central Solar de Vialonga”, projeto de execução 

11 

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 a desmatação numa área 
envolvente a cada apoio e cuja área será variável dependendo da tipologia de apoio (em betão 
ou metálico), e posteriormente a abertura da cova, a qual e realizada com o auxilio de uma 
retroescavadora de pequeno porte. 

 Betonagem e arvoramento dos apoios. A esta fase corresponde a colocação e nivelamento da 
base dos apoios dentro das covas, procedendo-se de imediato a 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 e coberta com o material resultante da escavação necessária para a 
execução das fundações. No final e coberta com a terra vegetal que resultou da decapagem do 
terreno executada previamente as 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 das linhas, tal como para a Central Fotovoltaica, será necessário criar uma zona para 
Estaleiro e parque de materiais, conforme anteriormente referido. Numa obra de construção de uma 
linha é efetuado um rigoroso planeamento, de modo 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. O estaleiro das linhas elétricas está previsto fica ao junto ao estaleiro da central, nas 
imediações da Subestação. 

O estaleiro de construção das linhas elétricas 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, entre outros; 

 O parqueamento de veículos e equipamentos (essencialmente pequenas retroescavadoras e 
equipamentos para manobra de cabos) utilizados nas diversas fases de montagem das linhas. 

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; 
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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; 

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 distancias livres asseguradas sob 
os condutores; 

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

5) Condução das linhas integradas na RND, o que envolve deteção, registo e eliminação de 
incidentes. 

Adicionalmente serão ainda realizadas as ações de monitorização dos dispositivos de sinalização da 
linha. 
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4. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No EIA, para além da verificação da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial, 
os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais (ordem apresentada no 
EIA): Clima e alterações climáticas; Geologia, geomorfologia, neotectónica e sismicidade; Hidrogeologia; 
Recursos Hídricos Superficiais; Solos e Ocupação do Solo; Ecologia (flora, vegetação e habitats); Ecologia 
(Fauna); Qualidade do Ar; Gestão de Resíduos; Socioeconomia; Paisagem; Ambiente Sonoro; Património 
arqueológico, arquitetónico e etnográfico; e Saúde Humana. 

No âmbito da presente avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação 
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes os seguintes: Património e Paisagem. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território, no subcapítulo referente ao Ordenamento do Território. 

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

4.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 
2020). E incluiu também os documentos estratégicos mais recentes relacionados com a vertente de 
mitigação das AC como: 

a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 
de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, 
identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários 
setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, 
a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais; 

b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de 
julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes 
renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do 
país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As 
linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE 
devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 
minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

c. De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 
2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho e o Plano Nacional de Ação para as 
Energias Renováveis (PNAER), também referido no EIA, aprovado pela RCM nº 20/2013, de 10 
de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

Importa salientar, relativamente à vertente de adaptação às AC, que o Programa de Ação para a 
Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, 
complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu 
segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas 
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integradas em nove linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, 
proteção contra inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma 
de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial 
para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em 
função da tipologia do projeto. 

4.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Quanto à vertente mitigação das AC é de referir o seguinte: 

 A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a aia prende-se com a necessidade de 
calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto 
(construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de 
mitigação das AC. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem 
para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de 
sumidouro, se aplicável. 

 De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser 
utilizadas sempre que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, poder 
calorífico inferior (pci)) e as metodologias de cálculo constantes do relatório nacional de 
inventários (nir - national inventory report) que pode ser encontrado no portal da apa em: 
https://www.apambiente.pt/_zdata/inventario/20210421atualiza/nir2021_april15.pdf. Mais se 
acrescenta que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve o 
proponente apresentar a justificação dessa opção.  

 Um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o aumento das emissões de GEE, 
sobretudo na fase de construção, associados ao funcionamento dos motores dos veículos 
pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação da central 
fotovoltaica, à utilização de equipamentos de apoio às atividades de construção e resultantes do 
consumo energético e da manufatura do cimento utilizado no betão a aplicar em obra. O EIA 
considerou o seu impacte negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo. Outro impacte 
identificado, apesar de não ser significativo, prende-se com a desmatação/decapagem das áreas 
a intervencionar. Posto isto não é correto afirmar que o impacte resultante da operação referida 
anteriormente tem magnitude “nula”. 

 Ao produzir anualmente cerca de 62,5 gwh, o projeto central solar de Vialonga irá contribuir 
para evitar a emissão de 49 973 toneladas de CO2 para a atmosfera, considerando que o 
combustível utilizado seria o carvão. Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões de 
CO2 evitadas com a implementação do projeto, não foram calculadas as estimativas de GEE 
emitidos direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. 

 Outro impacte identificado no eia é a emissão de hexafluoreto de enxofre (sf6) que pode ocorrer 
em caso de acidente. O proponente demonstrou preocupação com as referidas emissões 
resultantes de danos nos disjuntores durante as operações de exploração e manutenção da 
central fotovoltaica e considerou como medida a implementação dos planos de manutenção e 
de gestão ambiental, incluindo procedimentos para emergências. 

 A adoção do plano de recuperação das áreas intervencionadas é uma medida relevante para a 
recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à 
desmatação/decapagem das áreas a intervencionar. 

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte: 

 No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto 
às AC, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis 
para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam 
a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o 
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estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os 
registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do 
projeto. 

 A caracterização do clima da região onde se insere o projeto teve por base a informação que 
consta no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH RH5, 2012) e os dados das 
estações meteorológica e udométrica (1970-1990) de Sacavém e de S. Julião do Tojal, 
respetivamente. Para além da análise dos registos históricos, o EIA recorreu ao portal do Clima, 
em http://portaldoclima.pt, que disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas 
(temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de referência de 
1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são 
apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários 
de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

 As principais alterações projetadas para a região e para 2100, são o aumento da temperatura 
média anual, em especial das máximas, a diminuição da precipitação média anual, a diminuição 
do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação. Sendo os 
principais riscos identificados para a zona em estudo, essencialmente associados às ondas de 
calor mais frequentes, ao aumento da frequência e intensidade de secas, à maior probabilidade 
de ocorrência de incêndios e ao aumento do risco de cheias e inundações devido aos fenómenos 
extremos de precipitação. 

 Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos o proponente indicou 
estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos, tais como: 

a. Implementação de técnicas de estabilização dos solos nas zonas que apresentem riscos de 
erosão e controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem 
naturais adequadas às condições do terreno que permitam um escoamento que responda 
a fortes eventos de precipitação; 

b. Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não seja afetado em todas as 
fases de desenvolvimento da obra; 

c. Considerar as conclusões e adotar as recomendações do Estudo Hidrológico desenvolvido 
especificamente para este projeto para minimizar o risco de inundação; 

d. Manter e gerir adequadamente as faixas de gestão de combustíveis na faixa de servidão 
da linha, de acordo com a legislação em vigor e o estipulado no Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Franca de Xira e de Loures; 

e. Concretização do Plano de Integração Paisagística como medida de redução da ação 
erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto. Deve ser privilegiado o uso de 
espécies autóctones. 

4.2.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

O projeto enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativa à 
promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos 
compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. A concretização 
deste projeto contribuirá para alcançar as metas relativamente à produção de eletricidade a partir de 
fontes renováveis de energia e à redução de emissão de GEE. 

Apesar da implementação do projeto ter impactes no aumento das emissões de GEE, ao produzir 
anualmente cerca de 62,5 GWh, e com base nas estimativas apresentadas pelo proponente, o mesmo 
irá contribuir para evitar a emissão de CO2eq para a atmosfera comparativamente à mesma produção 
considerando que o combustível utilizado seria o carvão. 

Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo o EIA apresentou os 
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principais riscos identificados para a zona em estudo e como forma de reduzir os riscos associados a 
estes fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, 
minimizam estes riscos, o que se considera positivo. 

Considera-se pertinente aludir que, na fase de desativação, os materiais a remover deverão ser 
transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para 
que os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, dado que a transformação de 
resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução 
das emissões de GEE. 

4.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.3.1.1 GEOMORFOLOGIA 

A área de implantação do projeto situa-se no topo de uma das denominadas “costeiras” que constituem 
relevos dissimétricos ligados a uma estrutura geológica simples, monoclinal, com alternância de 
camadas resistentes à erosão e de camadas brandas, das quais as mais importantes e mais 
representativas do país são a de Lousa-Bucelas e a de Odivelas-Vialonga. 

Na área de estudo, a estrutura tabular das costeiras inclina ligeiramente (cerca de 10 a 15 graus) para 
SSE e constitui um relevo originado pelo contraste de dureza entre os calcários compactos da Formação 
de Caneças, que constitui a cornija da costeira e as restantes formações detríticas, mais brandas, 
cretácicas, do Jurássico Superior (Formação do Freixial) e do Complexo Vulcânico de Lisboa. Na área de 
estudo, a cornija culmina a uma cota de 278 m (V. G. Bucelas) de altitude, diminuindo progressivamente 
ao longo do reverso da costeira, no sentido sul, até cotas da ordem dos 100 m. O rio Trancão é a 
principal linha de água da região, escoando na direção sul até ao rio Tejo e em cuja bacia hidrográfica se 
implanta toda a rede de drenagem desta área. 

4.3.1.2 GEOLOGIA 

O local de implantação do projeto da CSV situa-se na Bacia Lusitânica, de idade mesozoica, cuja génese 
está relacionada com a abertura do Atlântico, a partir do Triássico. Aquela abertura foi desenvolvida em 
várias fases de rifting, com a área ocupada pela referida bacia a ser ocupada maioritariamente por 
ambientes de sedimentação marinhos carbonatados, ou pouco profundos, até ao Cretácico e com uma 
fase vulcânica no Cretácico Superior, de que é testemunha o Complexo Vulcânico de Lisboa, aflorante na 
área de estudo. 

Em termos litostratigráficos, na área do projeto afloram, da base para o topo: 

 Formacões de Galé e de Caneças indiferenciadas: do Albiano superior ao Cenomaniano inferior 
(Cretácico Inferior a Superior), são constituídas por alternâncias de calcário amarelo, com juntas 
de estratificação onduladas (“apinhoados”), localmente dolomítico, com calcários margosos, 
margo-calcários e margas e também, por vezes, com arenitos calcários avermelhados, com 
grande diversidade de bivalves (frequentemente ostreídeos), polipeiros, foraminíferos, raros 
rudistas, vertebrados, Equinídeos, ostracodos, briozoários e serpúlideos; 

 Formação da Bica: do Cenomaniano (Cretácico Superior) formada por um membro inferior 
constituído por calcários margosos bioclásticos, compactos ou marcadamente nodulosos, 
brancos ou avermelhados que incluem abundantes foraminíferos, raros ostracodos, espículas de 
esponjas, algas, gastrópodes, bivalves, equinídeos, amonóides, nautilóides e polipeiros isolados. 
A abundância do foraminífero Praealveolina cretacea tenuis Reichel é típica deste membro. O 
membro superior é constituído por calcários com bioconstruções de rudistas (caprínulas e 
radiolitídeos), frequentemente compactos e de coloração rosa a avermelhada, encontrando 
frequentemente carsificado. Contém equinídeos, gastrópodes, bivalves e microfauna diversa. Os 
rudistas edificam frequentemente grandes biostromas, por vezes coalescentes. 
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 Complexo Vulcânico de Lisboa: do Cretácico Superior, compreende diversos tipos de estruturas 
(chaminés, escoadas, soleiras, diques, formações piroclásticas, etc.) e rochas (basaltos, 
traquitos, riolitos). Na área de implantação do projeto predominam largamente as escoadas de 
basaltos, que, sob um manto de alteração pouco espesso, se encontram sob forma compacta. 
Noutros locais ocorrem vulcanitos sucessivamente mais diferenciados e escassos (traquitos e 
riolitos) e tipos petrográficos granulares (gabros, doleritos, essexitos). 

 Aluviões: compostos por areias e argilas de idade holocénica, ocorrem no vale do rio Trancão. 

A estrutura local desta zona da Bacia Lusitânica é feita por um monoclinal que inclina cerca de 10 a 15 
graus para SSE, que acolhe o extremo NE da Bacia de Loures de idade cenozoica e faz a costeira acima 
referida. Esta estrutura está cortada por falhas certas e prováveis de orientação geral NW-SE. 

Em termos de sismotectónica, a área de estudo situa-se na zona de intensidade IX (Carta de Isossistas de 
Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956). No que concerne ao 
zonamento sísmico, definido no Anexo Nacional ao Eurocódigo 8, o local de implantação do presente 
projeto encontra-se dentro nas zonas 1.3 e 2.3 para a sismicidade interplaca e intraplaca, 
respetivamente. Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP, 1983), a área de implantação do projeto está na zona A correspondente à de maior risco 
sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. 

Em termos de Património Geológico, apesar da formação da Bica ter um modelado cársico que pode dar 
originem a estruturas endo ou exocarsicas com valor científico e/ou didático de interesse 
conservacionista, não são conhecidas ocorrências que justifiquem a sua classificação como geossítio. 
Outro tipo de valor geológico não é conhecido na área do projeto. 

4.3.1.3 RECURSOS MINERAIS 

Na área da CSV ocorrem indústrias extrativas e transformadoras, nomeadamente a Pedreira “Casal das 
Gralhas n.º 2” e a Pedreira “Santa Olaia” onde são explorados calcários para construção civil e obras 
públicas e calcários para indústria química, respetivamente. Estas pedreiras encontram-se, 
maioritariamente, a explorar os calcários compactos com Rudistas da formação da Bica (Cenomaniano). 
Segundo o relatório de EIA estão asseguradas todas as condições, incluindo distâncias de salvaguarda, 
para que a laboração destas pedreiras continue de forma regular. 

A área de implantação, bem como a de estudo, tem potencialidades para exploração de vários tipos de 
recursos geológicos, em particular calcários, basaltos, areias e argilas, testemunhados por antigas áreas 
de exploração que, entretanto, foram sendo encerradas. 

4.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes a considerar, em termos do fator geomorfologia, são os associados a alterações da 
morfologia do relevo que podem ocorrer decorrentes das atividades de adequação de irregularidades 
topográficas pontuais, na regularização e pequenas correções para execução dos acessos. Estas 
atividades envolverão uma movimentação de terras aparentemente diminuta, cujo volume foi indicado 
no relatório de EIA como sendo de 3 512 m3 de terras sobrantes no que se refere à abertura de novos 
acessos, beneficiação de acessos existentes e abertura de valas elétricas. Dado o diminuto volume de 
terras envolvido e o facto de estar previsto a sua utilização na atenuação de depressões no traçado 
longitudinal das vias internas da Central, considera-se que, em termos de geomorfologia, se criará um 
impacte pouco significativo. 

Relativamente aos impactes na Geologia, considera-se que as atividades de furação do substrato 
rochoso para implementação dos painéis, bem como a implementação dos apoios das linhas elétricas, 
dão origem a impactes pouco significativos na geologia. 

Os impactes nos Recursos Minerais refletem-se na afetação dos mesmos. Uma vez que na área do 
projeto ocorrem recursos geológicos muito comuns no país e com reduzido valor económico, e que as 
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explorações que laboram na área próxima ao projeto não irão ser afetadas, considera-se que o impacte 
nos recursos minerais é pouco significativo. 

4.3.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento 
das disposições constantes do capítulo final do presente parecer. 

 

4.4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos hídricos superficiais 

A área de implantação do projeto está inserida na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, 
encontrando-se integrada na totalidade, na massa de água superficial PT05TEJ095 – Rio Trancão. 
Segundo o PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste (2º Ciclo), o estado global da massa de água corresponde a 
Mau. 

Atendendo ao extrato da Carta Militar à escala 1:25 000 (folha n.º 403), relativamente à rede 
hidrográfica (figura 1), verifica-se que o núcleo Norte é atravessado por três linhas de água 
cartografadas na Carta Militar 1/25 000, no sentido N-S, sendo a estrema noroeste deste Núcleo 
confinante com a ribeira da Fonte Santa, sendo esta classificada em REN. A ribeira da Fonte Santa aflui à 
ribeira de Alpriate que, por sua vez aflui à margem esquerda do rio Trancão. 

 

 

Figura 4. Área de implantação do projeto (Imagem extraída do ArcGis) 
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O núcleo Sul não é atravessado por linhas de água, de acordo com a Carta Militar, o que é corroborado 
pelo Estudo Hidrológico e Hidráulico (EHH) que integra o EIA (Anexo 5 do Volume 3), o qual salienta que 
nenhuma linha de água foi identificada naquela área aquando das visitas de campo efetuados (pagina 10 
do EHH). É de referir que o extremo poente do núcleo Sul é contíguo com o troço inicial da ribeira de 
Casal da Serra, linha de água com sentido de escoamento norte-sul, que aflui à ribeira de Alpriate.  

Segundo o EIA, na área de estudo da CF Vialonga não foram identificadas linhas de água com caudal 
permanente. As linhas de água cartografadas na Carta Militar, incluindo as classificadas em REN, 
possuem em geral regime temporário. 

Ainda de acordo com o EIA, especificamente do constante no EHH, as linhas de água existentes no 
interior do parque solar (núcleo Norte) possuem uma secção naturalizada, com vegetação, e sem sinais 
de erosão natural. 

Relativamente ao núcleo Sul da CF Vialonga, “(…) nenhuma linha de água foi identificada. De acordo com 
o levantamento topográfico, a drenagem natural do terreno deve ocorrer através de linhas de drenagem 
preferenciais existentes (i.e. pontos baixos)” – pagina 10 do EHH. 

O corredor da linha elétrica a 30 kV, no troço aéreo, é atravessado por algumas linhas de água, não 
interferindo com o seu leito normal e margens, exceto no que respeita ao troço entre os apoios 2 e 5, 
aproximadamente paralelo à ribeira da Fonte Santa, o qual incumpre a margem estabelecida de 30 m no 
Regulamento do PDM do concelho de Vila Franca de Xira. 

O apoio de linha 8 também se localiza na proximidade da cabeceira de uma linha de água, verificando-se 
que respeita a faixa de proteção de 10m, conforme a figura seguinte. 

 

Figura 5. Implantação do Apoio 8 da linha elétrica a 30 kV (Imagem extraída do ArcGis)  

O traçado da linha elétrica a 30 kV, em troço enterrado, desde o seu Apoio 10 até ao Posto de 
Transformação do Núcleo Sul, a sul, faz-se em vala em caminho público existente conforme a 
implantação do projeto sobre ortofotomapa representado na Figura seguinte (extrato do Desenho 1 do 
Volume 2 do EIA). Neste troço verifica-se o atravessamento de uma linha de água (pré-existente) que, 
embora não apresente expressão no terreno, encontra-se cartografada na Carta Militar (Fonte SIG, 
APA), conforme Figura 6. 

Figura 6. Traçado da linha elétrica a 30kV, atravessamento de linha de água cartografada  
na Carta Militar (Imagem extraída do ArcGis) 
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Relativamente à linha elétrica a 60kV, apesar daquela infraestrutura cruzar com linhas de água, 
nomeadamente com o rio Trancão e com a cabeceira de um afluente do rio Trancão, o EIA refere que a 
implantação dos respetivos apoios de linha asseguram a faixa de servidão dos cursos de água em 
presença.  

No que se refere à qualidade das águas superficiais, o EIA menciona que as principais pressões sobre a 
qualidade da massa de água onde se encontra integrada a área de implantação do projeto estão 
relacionadas com o sector industrial (presença, na sua envolvente (5 km), de um aterro em exploração, 
duas lixeiras encerradas, indústrias transformadoras em exploração e indústrias alimentares e do vinho 
em exploração, três infraestruturas portuárias, duas ETAR) e setor da pecuária (presença de gado 
disperso pela área do projeto). 

Recursos hídricos subterrâneos 

A área de estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental (Orla Mesocenozóica Ocidental), 
sendo que as principais formações aquíferas desta unidade hidrogeológica são constituídas por rochas 
detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, entre outros); arenitos e 
calcários cretácicos; e calcários do Jurássico. 

Segundo o EIA, de maneira geral, o núcleo Norte e uma parte do corredor da linha elétrica a 30 kV de 
interligação entre os núcleos de produção, desenvolve-se em formações sedimentares 
predominantemente carbonatadas do Cretácico Superior.  

As formações sedimentares predominantemente carbonatadas do Cretácico Superior, suportam 
aquíferos multicamada com comportamento cársico/fissurado e por vezes apresentam produtividades 
hídricas muito interessantes. Este tipo de aquífero apresenta um comportamento hidrogeológico muito 
característico, nomeadamente caudais superficiais reduzidos, de circulação subterrânea rápida a muito 
rápida, com variações de níveis e por vezes com caudais muito acentuadas. Regionalmente, e como o 
que normalmente ocorre no calcário, os poços de água são principalmente improdutivos, uma vez que a 
água circula essencialmente por galerias cársicas profundas, por vezes com elevada dimensão.  

O EIA refere ainda que, os aquíferos instalados em meios fissurados e carsificados, como aqueles onde 
se insere a área de estudo, constituem meios de sensibilidade à poluição, facilitando a chegada de 
qualquer poluente à zona saturada. Desta forma, considera-se que este meio tem uma vulnerabilidade 
grande à poluição. De referir, no âmbito do estudo geológico especificamente desenvolvido para o 
projeto, nas sondagens efetuadas, que foram realizadas até aos 2,80 m, não foi detetado o nível 
freático. 

No núcleo Sul e na maior área dos corredores das linhas elétricas (interna – 30 kV e projeto Associado – 
linha a 60 kV), predomina o maciço rochoso vulcânico do Complexo Vulcânico de Lisboa. Este maciço 
rochoso, moderadamente intemperizado e altamente fraturado, é caracterizado por uma 
permeabilidade típica dos ambientes fissurados. O escoamento e o armazenamento são 
predominantemente de acordo com planos de fratura, o que significa que a condutividade hidráulica é 
fortemente condicionada pelas características da fratura, ou seja, a abertura, enchimento, continuidade 
e conectividade. Em geral, apresentam baixa produtividade aquífera, funcionando essencialmente como 
aquitardos, podendo ser considerados intrinsecamente impermeáveis. Estes mantos do Complexo 
Vulcânico de Lisboa são suprajacentes às formações carbonatadas, cuja drenância deve contribuir para a 
recarga das formações subjacentes. A permeabilidade vertical na zona vadosa neste tipo de formação é 
baixa. Nesta formação, o EIA considera que a vulnerabilidade à poluição é baixa a intermédia. Tal como 
sucedeu no núcleo Norte, no âmbito do estudo geológico especificamente desenvolvido para o projeto, 
nas sondagens efetuadas, que foram realizadas até aos 2,20 m, não foi detetado o nível freático. 

Contudo, no que respeita ao nível freático, o EIA refere que da consulta ao Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), através do link https://snirh.apambiente.pt/ em 14 de julho 
de 2021, foi verificado que o ponto de água com informação, localizado mais próximo da área de estudo, 
a uma distância de cerca de 15km, sentido sudoeste, tem uma profundidade média de 8,96m 
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(apresentando uma profundidade de 8,54m em águas altas - março, e uma profundidade de 9,59m em 
águas baixas - setembro). 

No que diz respeito aos usos da água subterrânea, designadamente aos usos privados, foram 
identificadas duas captações no corredor do projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV de ligação à 
rede pública. As referidas captações subterrâneas privadas, correspondem a um furo localizado em Casal 
da Serra que tem uma profundidade de 100m e cuja finalidade é a rega. O segundo furo encontra-se 
localizado na subestação de Fanhões, tem uma profundidade de 209,5m e a sua finalidade é a produção 
de água para consumo humano e rega. 

Segundo o EIA, tendo em conta as características da área, as pedreiras existentes adjacentes à Central e 
a profundidade de captação das captações existentes pode inferir-se que o nível freático estará a 
profundidades de cerca de 100 metros. 

A área do projeto enquadra-se na massa de água subterrânea Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 
Tejo (PTO01RH5A). Trata-se de uma região hidrogeologicamente variável, dividida em diferentes 
sectores admissivelmente com funcionamentos hidrogeológicos distintos, maioritariamente livre e 
poroso, com uma área de 1 371,85 km2. 

Quanto à classificação da massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo (PTO01RH5A), 
esta possui um estado químico e um estado quantitativo classificados de Bom e um estado global 
classificado como Bom. 

4.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

4.4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Recursos hídricos superficiais 

As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de 
drenagem do terreno. No entanto, considerando a implementação das medidas de minimização 
previstas no EIA, estas ações serão executadas apenas nas áreas estritamente necessárias sendo, no 
final da fase de construção, recuperadas e repostas as condições de drenagem através da 
implementação de um projeto de drenagem a aprovar em fase prévia à execução do projeto. 

O EIA prevê assegurar a manutenção do escoamento das linhas de água existentes, recorrendo, se 
necessário, ao seu restabelecimento através da instalação de passagens hidráulicas (PH). Neste sentido, 
salienta-se que as referidas intervenções carecem de TURH assim como outras que se venham a realizar 
na faixa de servidão das linhas de água. 

Na implantação do projeto foi tida em consideração a rede hidrográfica cartografada na Carta Militar à 
escala 1/25 000 tendo sido assegurada a respetiva faixa de servidão, à exceção da vedação a instalar no 
lado poente do núcleo Norte que não salvaguarda a faixa de servidão da linha de água REN (30 m) 
(ribeira da Fonte Santa), pelo que a implantação da vedação terá que ser ajustada. De referir que a 
ribeira da Fonte Santa (localizada a poente do Núcleo Norte), classificada em REN, apresenta servidão de 
30 m (margem), de acordo o n.º6 do artigo 13º do Regulamento do PDM do concelho de Vila Franca de 
Xira. Também a vedação prevista instalar no lado poente do núcleo sul deve assegurar a faixa de 
servidão da linha de água REN (ribeira Casal da Serra) – 10 m. Refere-se ainda que a colocação dos 
postes de vedação, no atravessamento das linhas de água, deve acautelar a altura e extensão do 
escoamento previsto no EHH para o período de retorno de 100 anos. 

No que diz respeito à implantação dos apoios da linha elétrica de 30 kV e da linha elétrica de 60 kV, o EIA 
prevê a salvaguarda da faixa de servidão das linhas de água cartografadas na carta Militar, à escala 1/25 
000, à exceção do troço aéreo da linha elétrica a 30 kV, nomeadamente o troço entre o apoio de linha 2 
e o apoio de linha 5 Assim, a implantação dos apoios de linha 2, 3, 4 e 5 da linha elétrica a 30 kV devem 
ser revistos de forma a assegurar a faixa de servidão da ribeira da Fonte Santa. 

No que respeita às águas residuais domésticas com origem nas instalações sanitárias do estaleiro, 
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segundo o EIA, serão encaminhados para uma fossa estanque ou, em alternativa, serão utilizadas 
instalações sanitárias amovíveis. No caso do armazenamento das águas residuais domésticas em fossa 
estanque, os impactes resultantes serão negativos pouco significativos, desde que seja garantido o 
esvaziamento da fossa estanque com uma frequência adequada à sua utilização e que as águas residuais 
sejam encaminhadas por entidade habilitada para o efeito, para tratamento em destino adequado. No 
caso de serem utilizadas instalações sanitárias amovíveis, os impactes resultantes serão negativos pouco 
significativos desde que as águas residuais sejam encaminhadas para operador licenciado. 

Quanto às águas de lavagem das betoneiras deverão ser devidamente acondicionadas e encaminhadas 
para operador licenciado, pelo que o impacte negativo será pouco significativo. 

Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo, sendo a 
respetiva significância dependente da sua extensão assim como do tempo de resposta ao acidente. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a realizar, e perante as áreas unitárias de 
ocupação dos apoios, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, não são expectáveis 
alterações relevantes na circulação subterrânea e na infiltração natural da água, nem é expectável a 
interseção do nível freático. De acordo com o EIA, o nível freático estará a profundidades de cerca de 
100 m e as escavações a realizar no âmbito do projeto não ultrapassarão os 4 m de profundidade.  

De salientar também a reduzida área de impermeabilização do projeto, a qual se traduz em 276 m2 para 
a subestação e em áreas reduzidas para os apoios de linha, valas e acessos.  

Consideram-se os eventuais impactes como negativos, diretos, de magnitude reduzida, pouco 
significativos, temporários, reversíveis e localizados. Mediante a aplicação das medidas preventivas e de 
minimização, estes impactes potenciais serão reduzidos ou mesmo anulados. 

Salienta-se que a implantação das fiadas das estruturas de suporte (mesas) com os painéis fotovoltaicos 
não provocam qualquer impermeabilização do solo. Apesar dos painéis serem aplicados justapostos, 
sobre as estruturas de suporte, as juntas entre painéis contíguos, não são vedadas ou 
impermeabilizadas, o que permite que, ao longo dos bordos de cada painel a água da chuva possa 
escorrer livremente para o solo, para infiltração e recarga do aquífero. 

Importa salientar que se considera necessário acautelar, como medida de minimização, que, caso se 
verifique que os trabalhos de implantação das linhas elétricas venham a causar um desvio do fluxo das 
águas de recarga afluentes a captações existentes, contribuindo para uma diminuição dos caudais 
disponíveis para exploração nas mesmas, o proponente deve assegurar a restituição/disponibilização 
dos caudais suprimidos, aos titulares daquelas captações. 

No que diz respeito aos impactes na qualidade das águas subterrâneas, considera-se que os materiais a 
ser implantados e/ou enterrados são constituídos por substâncias inertes (betão, plástico, metais, etc.), 
com pouca ou nenhuma capacidade reativa e por isso, não resultarão águas contaminadas, a partir do 
seu contacto com a água da precipitação (recarga), logo não haverá geração de águas pluviais 
contaminadas por esta via. 

Pode haver impactes na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos devido a derrames acidentais de 
substâncias perigosas, associadas à sua utilização direta nas atividades de construção ou pela sua 
utilização nas máquinas e equipamentos necessários à obra. A adoção das medidas de minimização 
propostas no presente parecer permite prevenir e reduzir significativamente a probabilidade de 
ocorrência destas situações, pelo que se classificam estes impactes como, negativos, reversíveis, 
mitigáveis, reduzidos e pouco significativos. 

4.4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Recursos hídricos superficiais 

Embora os painéis sobrelevados relativamente ao solo permitam a normal escorrência e infiltração de 
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águas à superfície, ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas que ficam a 
descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, potenciando 
o aumento da velocidade de escoamento e a erosão hídrica do solo. Contudo, concorda-se com o 
mencionado no EIA que refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza este impacte. É de 
referir que no núcleo Sul, este impacte far-se-á sentir com menor intensidade, pois serão usadas 
estruturas com seguidor de um eixo, dissipando o efeito da concentração das águas pluviais. 

Quanto à lavagem dos painéis, o EIA prevê a utilização de água de qualidade controlada, que se irá 
infiltrar naturalmente no solo, pelo que se considera que o impacte induzido é negativo e pouco 
significativo. No entanto, antes da obra, deve ser indicada a origem da água a utilizar na lavagem dos 
painéis. 

As águas residuais domésticas serão armazenadas numa fossa estanque, pelo que, sendo a limpeza da 
mesma assegurada por entidades habilitadas para o efeito, as referidas águas serão encaminhadas para 
destino final adequado, considerando-se assim que o impacte induzido será negativo e pouco 
significativo.  

Acrescenta-se ainda que, quanto ao valor estimado no EIA referente à produção de águas residuais de 
40 l/dia (foi considerado um consumo diário de água de 50 l/dia e um fator de afluência de 0,8), importa 
referir que a produção de águas residuais deve ser coerente com o consumo de água, pelo que o cálculo 
deve ter em consideração o valor correspondente ao consumo de água (100 l/dia). A estimativa do 
número de limpezas indicada está subavaliada face à estimativa apresentada para a água para consumo 
humano, resultando que o número de limpezas expetáveis seja superior a três por ano. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Não se preveem impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos para a fase de exploração. 

4.4.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Recursos hídricos superficiais 

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 
semelhantes aos indicados para a fase de construção. 

Recursos hídricos subterrâneos 

A remoção de todos os equipamentos instalados e a naturalização dos terrenos determinará impactes 
semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de movimentação de terras e de 
resíduos de demolição, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um 
impacte positivo. 

4.4.3. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN) e de acordo com o extrato da Carta de REN de Vila 
Franca de Xira, a área do projeto, núcleo Norte, sobrepõe-se às tipologias “Áreas com Risco de Erosão 
(atualmente designadas por Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo)” e “Cabeceiras das Linhas 
de Água (que correspondem atualmente a Áreas Estratégicas e Infiltração de Proteção e Recarga de 
Aquíferos)”. A área de intervenção é ainda confinante com ribeira da Fonte Santa, a qual respeita à 
tipologia “Outros Cursos de Água (atualmente designadas por Cursos de Água Leitos e Margens)”.  

Considerando o extrato da carta de REN do concelho de Loures, as intervenções adstritas ao núcleo Sul e 
às linhas elétricas de 30 kV e de 60 kV, interferem com as tipologias “Área de Máxima Infiltração 
(AEPRA)”, “Áreas com Risco de Erosão (Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo)”, “Leitos de 
cursos de água a integrar na REN (Cursos de Água Leitos e Margens)”, “Escarpas e respetivas faixas de 
proteção” e “Áreas de elevada suscetibilidade geológica”. A ribeira do Casal da Serra corresponde à 
tipologia “CALM (cursos de água, leitos e margens)”. 

Relativamente à tipologia de “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, o EIA prevê que as linhas 
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de água em causa serão salvaguardadas aquando da implementação do projeto, sendo assegurado o 
escoamento nas linhas de água, assim como a drenagem da área de implantação. Assim, considera-se 
que as funções associadas a esta tipologia não serão colocadas em causa. 

Quanto às “Áreas de elevado risco de erosão hídrica”, a sua afetação ocorre na fase de construção, 
temporariamente, porquanto na fase de exploração há que considerar que dada a tipologia de projeto e 
a reduzida área impermeabilizada associada, a vegetação daquelas áreas irá regenerando naturalmente 
em toda a envolvente dos elementos de projeto e da zona central (exceto na área correspondente aos 
PT), fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão, nomeadamente o arrastamento de sólidos para o 
meio hídrico o qual pode provocar impactes negativos nas linhas de água na área do projeto e a jusante. 
Deste modo, um ano após a conclusão da obra, deve ser apresentado um relatório de monitorização que 
evidencie a recuperação da vegetação autóctone em toda a área do projeto, e que, face aos resultados 
da avaliação, integre eventuais medidas adicionais, nomeadamente plantação/sementeira da referida 
vegetação caso esta não tenha ocorrido de forma espontânea ou tenha sido interferida pela ação de 
infestantes. 

No que respeita às “Áreas de Máxima Infiltração e Cabeceiras de Linhas de Água (que correspondem 
atualmente a Áreas Estratégicas de Infiltração e Recarga de Aquíferos)”, conforme referido no EIA, serão 
repostas as condições de drenagem da área de implantação do projeto, são respeitadas as faixas de 
servidão das linhas de água e não há afetação dos recursos hídricos subterrâneos (quantidade e 
qualidade), pelo que se encontram salvaguardadas as funções desta tipologia de REN. 

No corredor do projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, nas vertentes do rio Trancão existem 
extensas áreas de escarpas, tendo sido garantido que os apoios não se localizam em nenhuma zona de 
REN dessa natureza, como mencionado no EIA. 

4.4.4. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado à concretização 
das disposições constantes do capítulo final do presente parecer. 

 

4.5. SOCIOECONOMIA 

A Central Fotovoltaica de Vialonga, envolve uma área de 62,3 ha de área vedada, com dois núcleos de 
produção, situados nos concelhos de Vila Franca de Xira e Loures e respetiva linha, com ligação à 
subestação da EDP de Fanhões. 

A zona é caracterizada por ocupação dispersa e desordenada, algumas infraestruturas – parque eólico, 
parque solar e linhas aéreas, prados secos seminaturais e matos, contribuindo assim para o reforço de 
uma paisagem e um uso do solo pouco apto para o desenvolvimento de outras atividades. 

Prevê-se um período de 12 meses para a respetiva construção, recorrendo para o efeito à contratação, 
em situação de pico de obra, de cerca de 300 trabalhadores. O impacto para a economia local resultante 
da deslocação destes trabalhadores, sobretudo no comércio alimentar e alojamento será direto e 
temporário. 

Na fase de exploração as necessidades de contratação de mão-de-obra são bastante diminutas, 
cifrando-se em 2 trabalhadores.  

Durante a fase de construção releva-se o impacte negativo gerado pelo volume de tráfego de viaturas 
pesadas para transporte de materiais – módulos, estruturas e cabos (230 unidades), betoneira e inertes 
(140 unidades), e ligeiros (20 a 25 unidades/dia), que se movimentarão na proximidade das povoações 
de Junqueira, e S. Julião do Tojal, junto ao Núcleo Sul da Central, Fonte Santa e Vila do Rei na 
proximidade do Núcleo Norte, e mais fortemente, junto aos aglomerados de Zambujal, Santa Cruz, Stª 
Eulália e Mogos. 
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Nestas localidades os impactes serão negativos e relevantes durante a fase de construção, devendo ser 
tomadas medidas de minimização dos incómodos causados – pó, ruído, insegurança, volume de tráfego, 
nomeadamente através do planeamento das operações de abastecimento de materiais e equipamento à 
obra, de forma a restringir as movimentações ao período diurno e assegurar a prestação prévia de 
informação à população afetada. 

Deve ainda ser assegurada a circulação controlada dos veículos e máquinas, preferencialmente dentro 
de corredores balizados e com limitação de velocidade, privilegiando-se os caminhos já existentes. 
Devem ser praticadas a colocação de sinalética de informação e segurança na via e a lavagem de 
pavimento e ainda, proceder à reparação do piso eventualmente danificado, em resultado dessa 
utilização. 

4.5.1. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, e quanto à Socioeconomia, considera-se que pode ser emitido parecer favorável 
condicionado à Central Solar de Vialonga, desde que sejam cumpridas as disposições elencadas no final 
do presente parecer. 

 

4.6. SOLOS E USOS DO SOLO 

4.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Central Fotovoltaica 

A Área da Central Fotovoltaica totaliza 63,05 ha, sendo que a ordem de solos com maior 
representatividade corresponde a solos Calcários Pardos dos Climas de Regime Xérico (≃71%). No 
entanto, o núcleo Sul é constituído apenas por solos Litólicos. Estas ordens de solo são ambas pouco 
evoluídas. 

Relativamente à capacidade de uso do solo observa-se a presença de solos de classe “B”, “D” e “E”, com 
predominância da classe “E”. A Classe E caracteriza-se por limitações muito severas. 

Refere o EIA que, relativamente à ocupação do uso do solo e de um modo geral, sendo a área de estudo 
composta pelos dois Núcleos em estudo, no total, a representatividade das classes explorações agrícolas 
e espaços naturais e seminaturais, são os que apresentam maior representatividade, efetivamente com 
51,58% e 47,23% da área total. A subclasse mais expressiva das explorações agrícolas é o Prado com 
50,55% e a subclasse mais expressiva dos espaços naturais e seminaturais é Carrascal com 32,35%. 

Corredor da Linha Elétrica (Interna a 30 kV e projeto associado a 60 kV) 

A área dos dois corredores totaliza 188,14 ha, existindo maior variedade de solos, comparando com a 
área da central fotovoltaica, e também maior dispersão. Constata-se, no entanto, que a ordem de solos 
dominante nos dois corredores são os solos Litólicos com aproximadamente 43% da área total dos dois 
corredores (52,72 ha no corredor interno e 28,18 ha no corredor do projeto associado). 

Relativamente à capacidade de uso do solo observa-se a presença de solos de classe “B”, “D” e “E”, com 
predominância da classe “E”. 

Refere o EIA que, relativamente à ocupação do uso do solo e de um modo geral, no total dos dois 
Corredores, domina a classe “Áreas naturais ou seminaturais”, com cerca de 60,16% da área. Em termos 
de subclasse, domina o espargueiral, seguindo do carrascal, efetivamente com 44,53% e 12,79% da área 
total dos Corredores. 

4.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As principais atividades geradoras de impacte ambiental no solo e no uso do solo ocorrem 
essencialmente na fase de construção, já que na fase de exploração não existe a necessidade de 
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intervencionar quaisquer novas áreas, nem de circular ou efetuar qualquer outro tipo de operações fora 
dos acessos estabelecidos durante a fase de construção. 

O EIA refere que, nesta fase, as movimentações de terras serão sempre muito pontuais devido ao facto 
de a tecnologia utilizada permitir que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a 
morfologia do terreno, sem que seja necessário esse tipo de trabalhos. 

Refere o EIA que apenas estão previstos trabalhos de movimentação de terra nos acessos e aberturas de 
valas de cabos. Prevê-se que o balanço entre terras de escavação e terras de aterro, decorrente da 
abertura de novos acessos, beneficiação de acessos existentes e abertura de valas elétricas seja de um 
volume sobrante de 3.512 m3. As terras sobrantes de movimentos deverão ser usadas para atenuação 
de depressões no traçado longitudinal das vias internas da Central. 

Os trabalhos de desmatação/decapagem e limpeza das áreas a intervencionar, movimentação de terras, 
tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo acentuar ou determinar 
processos de erosão, arrastamento de solos, contaminação e a compactação de solos decorrente da 
passagem e manobra de máquinas afetas à obra. 

Durante esta fase os principais impactes nos solos são negativos e de âmbito local, resultam 
principalmente da ocupação do solo com uma afetação muito reduzida, decorrentes da instalação dos 
elementos definitivos da Central Fotovoltaica. 

Os solos dominantes afetados pelo projeto são da classe E. Embora existam solos da classe B, não têm 
expressão quantitativa nem relativa. Considera-se a ocupação do solo na área do projeto um impacte 
negativo pouco significativo, certo e de âmbito local. 

Durante a fase de exploração verificar-se-á uma ligeira redução na área afetada na fase de construção 
que corresponde a aproximadamente 20%, ou seja, as áreas utilizadas pelas valas de cabos, áreas 
envolventes das infraestruturas definitivas, a área de estaleiro e a área de apoio. 

Não se prevê a necessidade de intervencionar novas áreas no local destinado à construção de 
infraestruturas, nem de utilizar espaços de circulação que não sejam aqueles definidos no projeto.  

Refere o EIA que a vegetação arbustiva e herbácea que se desenvolva nesta fase será mantida, 
prevendo-se apenas o seu corte de forma a não interferir com o normal funcionamento das 
infraestruturas. Serão mantidas as raízes no substrato que evitarão os efeitos corrosivos sobre o solo. 

Decorrente das ações de manutenção das infraestruturas podem ocorrer derrames de óleos e 
combustíveis que podem contaminar os solos. Este impacte pode também ocorrer com maior 
magnitude na manutenção de cada transformador. Contudo a frequência da manutenção e a existência 
de uma fossa estanque com volume igual ao existente nos transformadores minimizarão o impacte. 

4.6.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Embora haja uma variedade de tipos de solos, são todos pouco evoluídos, dominando os Calcários 
Pardos dos Climas de Regime Xérico na central fotovoltaica e os solos Litólicos nos corredores. O projeto 
afetará na maioria solos da classe E, com limitações muito severas. A alteração da ocupação do solo será 
principalmente à custa das explorações agrícolas e dos espaços naturais e seminaturais. 

Globalmente, os principais impactes na ocupação do solo serão negativos e de âmbito local, resultam 
principalmente da afetação de áreas de explorações agrícolas e dos espaços naturais e seminaturais. As 
atividades geradoras de impactes prendem-se por um lado à instalação dos elementos definitivos do 
projeto e por outro, à presença e circulação de elementos temporários, tais como, maquinaria, locais de 
depósito de terras e materiais, e a abertura de valas. A requalificação e construção de caminhos são 
também uma parte expressiva das atividades geradoras de impactes. A contaminação dos solos é 
também um impacte identificado, embora face às medidas de minimização previstas no EIA, 
consideram-se que é pouco significativo, de magnitude reduzida e de âmbito local.  
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A fase de exploração herdará alguns impactes da fase anterior que se manterão ao longo do 
projeto. São expectáveis os impactes positivos do restabelecimento de alguma vegetação e a 
recuperação parcial dos solos. 

Em conclusão, considera-se que, do ponto de vista do Solo e Uso do Solo, e face à situação de referência 
descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos da 
implementação do projeto. 

4.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.7.1. ÁREAS CLASSIFICADAS 

Nenhuma das componentes do projeto interfere com Área Classificada, de acordo com o DL nº 
142/2008, de 24 julho, alterado e republicado pelo DL nº 242/2015 de 15 de outubro. 

4.7.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

Na área que será ocupada pelos painéis (núcleos de produção) é de destacar a presença de:  

 Bosques de azinheira: Trata-se de um habitat com características compatíveis com o habitat 
9340pt2 – Bosque de Quercus rotundifolia sobre calcários, constante no Anexo I da Diretiva 
Habitats. A espécie em questão tem também estatuto de proteção legal através do Decreto-Lei 
nº 169/2001 de 25 de maio alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de Junho). De acordo 
com o EIA estas áreas serão salvaguardadas.  

 Vegetação ribeirinha associada às linhas de água: apresenta-se muito degradada, ocorrendo 
fundamentalmente espécies de carácter terrestre e um silvado de Rubus ulmifolius. É de 
salientar que o plano de integração paisagística prevê a requalificação e manutenção da 
vegetação ribeirinha, o que se considera poder vir a contribuir para a manutenção da 
conectividade ecológica.  

 Mosaico agrícola que inclui, entre outras ocupações, prados: Trata-se de um habitat onde 
antigamente se fazia a cultura de cereais e que é atualmente submetido a uma elevada carga de 
pastoreio. De salientar a ocorrência de espécies da família orchidaceae, característica que 
classifica este habitat como compatível com o habitat prioritário 6210* - arrelvados vivazes 
calcícolas e xerófilos, frequentemente ricos em orquídeas.  

 É de salientar que o plano de integração paisagística prevê que a área de implantação de painéis 
seja alvo de gestão no sentido de incentivar o estabelecimento de uma comunidade herbácea 
vivaz, habitat de um elenco rico em espécies com maior valor de conservação (por exemplo da 
família orchidaceae). Esta gestão consistirá na remoção da parte aérea das plantas existentes 
(apenas quando estas interfiram com a eficiência fotovoltaica), através de roça, preservando o 
sistema radicular. 

Relativamente aos habitats que ocorrem no corredor das linhas elétricas, verifica-se que a maioria dos 
apoios afetará matos de carrasco – Quercus coccifera, habitat ecologicamente relevante, mas bastante 
comum.  

No que diz respeito à flora, verifica-se que o inventário florístico apresenta uma reduzida diversidade, 
sendo de destacar a presença de Ulex airensis - espécie endémica de Portugal, cujo estatuto de ameaça, 
de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, é pouco preocupante.  

Considera-se que os impactes negativos na flora e vegetação podem ser minimizados se forem 
corretamente implementadas as ações previstas no plano de integração paisagista, a saber: a 
requalificação e manutenção da vegetação ribeirinha e a recuperação das áreas de prados compatíveis 
com o habitat prioritário 6210* da Diretiva Habitats (maioria da área afeta ao núcleo norte).  
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No que diz respeito à monitorização, o plano de integração paisagística prevê que seja monitorizado o 
sucesso da recuperação/ manutenção destas unidades de vegetação, devendo estas medidas de 
monitorização constar da DIA. 

4.7.3. FAUNA 

Tendo em conta o grau de artificialização e degradação da área onde será instalada a central, a 
diversidade faunística não é favorecida, pelo que a maioria das espécies com maior probabilidade de 
ocorrência estão adaptadas a habitats humanizados e não possuem estatuto de conservação 
desfavorável.  

No que diz respeito às duas linhas elétricas, tendo em conta a elevada probabilidade da presença de 
águia de Bonelli na zona, o seu estatuto de conservação (em perigo), o seu risco de eletrocussão elevado 
e risco de colisão intermédio, deverão ser adotadas medidas de minimização associadas à diminuição da 
probabilidade de eletrocussão e colisão. As medidas a aplicar deverão ser as previstas para as áreas 
críticas no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia elétrica” (ICNF, 2019). 

 

4.7.4. FLORESTAS 

A área de intervenção da central fotovoltaica e das linhas elétricas não interfere com áreas submetidas 
ao Regime Florestal, com áreas de povoamentos florestais percorridos por incêndios, nem com árvores 
classificadas de interesse público.  

Em termos de Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) a área de intervenção está inserida 
no PROF-LVT, na Sub-Região Homogénea (SRH) “Região Saloia” que tem como principais funções a 
produção, a proteção e a silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores.  

Toda a área proposta para implementação do projeto da central fotovoltaica e linhas elétricas está 
inserida em área classificada como corredor ecológico pelo PROF-LVT. Os corredores ecológicos 
considerados no PROF visam estabelecer a continuidade ecológica entre espaços florestais e reduzir os 
efeitos da fragmentação dos ecossistemas. Para que a sua função seja preservada, as intervenções 
nestas áreas devem acautelar sempre as normas indicadas no Capítulo E do Documento Estratégico do 
PROF e referenciadas no anexo I do seu regulamento. 

As linhas de água que confinam ou se sobrepõem com as áreas propostas para a instalação dos painéis, 
deverão ter função de compartimentação, aplicando-se a estas as normas respeitantes às funções de 
proteção e conservação previstas no PROF, devendo ser efetuada a recuperação/promoção das galerias 
ripícolas com espécies arbóreas e/ou arbustivas autóctones, privilegiando as espécies previstas para a 
SRH onde a área se insere. 

Se houver lugar a (re)arborizações na zona da Faixa de Gestão de Combustível das linhas elétricas, 
deverão ser privilegiadas as espécies florestais previstas para a SRH onde a área se insere, 
nomeadamente folhosas autóctones, e ser dado cumprimento ao Decreto-lei n.º 96/2013 de 19 de 
julho, na sua redação atual. 

Para todas as espécies florestais deve ser dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º 31/2020 de 30 de junho, 
que estabelece a obrigatoriedade de declaração de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de 
árvores. 

No caso dos pinheiros, para além do cumprimento do diploma indicado no parágrafo anterior, deve 
ainda ser dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º 95/2011 de 8 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 123/2015 de 3 de julho, com a Declaração de Retificação n.º 38/2015 de 1 de setembro, 
que estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controle do 
nemátodo da madeira do pinheiro. 
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Quanto ao enquadramento do projeto no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio alterado pelo 
Decreto-lei n.º 155/2004 de 30 de junho, que estabelece o Regime de Proteção do Sobreiro e Azinheira, 
de acordo com a cartografia apresentada quer em formato PDF quer em formato shapefile, bem como 
com a descrição que é apresentada nos vários documentos verifica-se que na área de intervenção 
proposta para a implantação da Central Fotovoltaica: 

 Existem áreas de povoamento e áreas com exemplares de azinheiras dispersas.  

 Existem azinheiras que não estão identificadas para abate mas a proposta de 
implantação dos painéis apresentada colide com a localização destes exemplares.  

Na área de intervenção proposta para a implementação das linhas elétricas:  

 Existem áreas de povoamento e áreas com exemplares de sobreiro/azinheira dispersos.  

 Verifica-se que um dos apoios incide sobre área de povoamento de sobreiro.  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2º do Decreto – Lei n.º 169/2001 de 25 de maio 
alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004 de 30 de junho, não são permitidas conversões em 
povoamentos de sobreiro/azinheira, com exceção das condições admitidas no n.º 2 do artigo2º, 
do referido diploma legal, a saber:  

 Empreendimentos de imprescindível utilidade pública;  

 Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia 
local, com as condicionantes constantes no n.º 6 do artigo 3.º e no artigo 6.º;  

 Alteração do regime referido no artigo 10.º do presente diploma.  

Qualquer corte de sobreiros ou de azinheiras, carece sempre de autorização prévia no âmbito 
do estipulado no n.º 1 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, devendo ser 
apresentados o(s) requerimentos(s) para o corte tipificado para o efeito e que pode ser obtido 
através do link http://www2.icnf.pt/portal/icnf/serv/formularios/sobr-azinh, acompanhado(s) 
dos documentos exigidos.  

Atendendo a que não são permitidas conversões em povoamentos de sobreiro/azinheira de 
acordo com o estabelecido na legislação em vigor, e que o projeto da central fotovoltaica não 
constitui exceção ao estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º do referido diploma legal, a 
implantação do projeto deve ser desenvolvida de forma a não interferir com a área de 
povoamento de azinheiras. Acresce referir que na delimitação da área a intervir deverão ser 
tidas em conta todas as árvores que inevitavelmente possam vir a sofrer, danos no seu sistema 
radicular, tronco ou copa, nomeadamente por escavações, movimentação de terras e 
circulação de viaturas. 

A Central Fotovoltaica está parcialmente inserida na Zona de Caça Municipal (ZCM) Santo Antão do 
Tojal. Os troços previstos para as linhas elétricas atravessam três Zonas de Caça Municipais: ZCM de 
Fanhões, ZCM da Granja e ZCM Santo Antão do Tojal. 

A área de intervenção não se insere em Zona de Intervenção Florestal (ZIF). 

4.7.5. CONCLUSÃO SETORIAL 

Em conformidade com o exposto atrás, considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao 
cumprimento das disposições constantes no capítulo final do presente documento. 
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4.8. AMBIENTE SONORO 

4.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Relativamente à caracterização do ambiente afetado pelo projeto, na situação atual, verifica-se que o 
ambiente sonoro característico do local é influenciado, para além, de fontes naturais, por fontes de 
natureza antrópica, designadamente, o tráfego rodoviário que circula nas vias municipais e na 
Autoestrada n.º 9 (A9), fontes industriais (indústrias extrativas Pedreira n.º 5130 “Casal das Gralhas n.º 
2” e a Pedreira n.º 701 “Santa Olaia”) e o Parque Eólico de Vila Franca de Xira. Estas fontes sonoras 
conjugadas com uma distribuição de recetores sensíveis caracterizados por pequenos aglomerados 
populacionais, nomeadamente as localidades de Zambujal, Santa Cruz e Santa Eulália, e recetores 
dispersos, ou isolados, sobretudo os mais próximos da área do projeto, configuram um contexto de 
ocupação rural fortemente artificializada. 

Ao recetores sensíveis encontram-se dispersos das localidades, ou isolados.  

A caracterização acústica da situação atual foi efetuada junto a cinco recetores sensíveis potencialmente 
mais exposto ao ruido gerado pelo projeto, nomeadamente: recetor R1, localizado a 55 metros a 
sudoeste da futura Central Fotovoltaica (núcleo localizado a sul); R2 localizado 290m a norte da futura 
Central Fotovoltaica (núcleo localizado a sul); R3 localizado a 45 metros a oeste da futura Central 
Fotovoltaica (núcleo localizado a norte); R4 localizado a 25 metros a sul da futura Central Fotovoltaica 
(núcleo localizado a norte); e, R5 localizado a 25 metros a este da futura Central Fotovoltaica (núcleo 
localizado a norte). De notar, que o fator saúde humana constante no EIA mencionada 6 recetores 
sensível, crendo-se tratar de um lapso, que deve ser eventualmente esclarecido pela CA. 

A caracterização acústica foi efetuada através de ensaios acústicos (por entidade acreditada para o 
efeito). 

Os valores registados para os indicadores de ruído de longa duração, Lden e Ln, determinados nos 
recetores sensíveis atrás mencionados foram inferiores aos valores mais restritivos, determinados pelo 
RGR – Zonas Sensíveis, cujo Lden ≤ 55 dB(A) Ln ≤ 45 dB(A): No caso concreto, os níveis sonoros 
registados situaram-se entre 50 e 52 dB(A) para o indicador Lden e entre 41 e 43 dB(A) para o indicador 
Ln.  

Adicionalmente, a equipa do EIA avaliou os mapas municipais de ruido (Vila Franca de Xira e Loures) com 
incidência na área do projeto, tendo concluído que os valores obtidos na avaliação experimental são 
mais elevados do que os constantes no mapeamento, sobretudo no município de Loures ensaios, o que 
seria de esperar, uma vez que os mapas foram elaborados para a totalidade do concelho, tendo por isso 
considerado grandes fontes sonoras relevante para uma avaliação à macro escala. A avaliação 
experimental teve obviamente a influência de fontes mais locais, como as pedreiras e o parque eólico 
existentes no local. Portanto, os mapas são instrumentos de avaliação e gestão de ruído, que servem 
numa primeira fase, para preparar a metodologia de caracterização e previsão de impactes. Assim, o 
presente parecer considera apenas a avaliação decorrente da avaliação experimental. 

4.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que respeita à identificação, previsão e avaliação de impactes no domínio do ruído, foram utilizadas 
técnicas e métodos de previsão e geração de mapeamento de ruido adequado para o efeito, 
designadamente o Software IMMI. 

Para a fase de construção do projeto da central (núcleos norte e sul) e Linhas Elétricas, as ações mais 
impactantes do ponto de vista do ruido são a desmatação, a movimentação de terras, a reabilitação e 
construção de acessos, a instalação de postos de transformação, a subestação e sistema de produção 
fototático.  

De acordo com a previsão dos níveis sonoros das atividades associadas a esta fase, com base em modelo 
de previsão já referido, a modelação assumiu, como condições e pressupostos da avaliação, considerar 
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três fontes de ruído com uma potência sonora de 100 dB(A) - valor típico para equipamentos de 
construção a utilizar - na área da central fotovoltaica mais próxima de cada recetor sensível 
caracterizado na situação de referência, assumindo-se um funcionamento em continuo e durante o 
período diurno, o que corresponderá ao cenário mais crítico e mais gravoso para os recetores expostos. 

Os resultados da modelação efetuada correspondem aos valores de ruído particular, tendo os valores de 
ruído ambiente sido calculados a partir da soma logarítmica dos níveis sonoros correspondentes à 
situação atual (determinado por medições de ruído) com os níveis sonoros correspondentes ao ruído 
particular (determinado por modelação). 

 

Quadro 1 - Valores de ruído ambiente 

Recetores 
LAeq, RR diurno 

(medido) 
LAeq, RP (modelado) LAeq RA (calculado) 

R1 46,6 46,8 49,7 

R2 50,5 41,4 51,0 

R3 46,0 54,4 55,0 

R4 49,4 59,9 60,3 

R5 46,8 57,5 57,9 

 

Face aos resultados obtidos, não é previsível que os níveis sonoros influenciem de forma significativa os 
recetores sensíveis, tendo em consideração que o trabalho será temporário e os níveis sonoros 
resultantes serão reduzidos mesmo considerando um cenário, pouco provável, de todas as obras de 
construção decorrerem em simultâneo na proximidade dos recetores sensíveis afetados pelas obras de 
construção. Portanto, é expectável que as emissões sonoras afetem negativamente os recetores 
sensíveis mais próximos, no entanto, o impacte deve ser pouco significativo, visto que, de acordo com as 
previsões de níveis sonoros, os recetores sensíveis mais próximos não irão sofrer alterações 
significativas, na medida em que ocorrerão em um período curto de intervenção. 

No que respeita à fase de exploração, esta é caracterizada pelo normal funcionamento da Central 
Fotovoltaica. As fontes de ruído estarão associadas aos equipamentos instalados, nomeadamente, ao 
transformador de potência da subestação, aos transformadores dos postos de transformação e aos 
inversores. Para este último equipamento, foi utilizado no exercício previsional dos níveis sonoros, uma 
potência sonora (LW) de 76 dB; para os restantes equipamentos (transformadores), a Lw utilizada na 
modelação foi de 87 dB.  

Os resultados da previsão registados junto dos recetores sensíveis caracterizados na situação atual, 
foram de valores de LAeq para o ruido particular que variaram entre 28,3 dB(A) e os 35,1 dB(A), 
conforme tabela baixo. 

 

Quadro 2 - Valores de ruído, previsão junto dos recetores sensíveis 

Recetores 
LAeq, RR diurno 

(medido) 
LAeq, RP diurno 

(modelado) 
LAeq RA diurno RA 

(calculado) 
R1 46,6 32,3 46,8 

R2 50,5 28,3 50,5 

R3 46,0 35,1 46,3 

R4 49,4 32,1 49,5 

R5 46,8 31,7 46,9 

 

Atendendo aos resultados obtidos e apresentados no EIA, é previsível que o funcionamento da Central 
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Fotovoltaica de Vialonga venha a gerar um impacte negativo pouco significativo, na medida em que o 
indicador de ruido global de longa duração, Lden, registará um acréscimo de cerca de 0,1 dB(A) no 
recetores R3 a R5; nos restantes recetores (R1 e R2). Relativamente ao indicador de longa duração de 
ruído no período noturno, este manter-se-á inalterado, uma vez que a central não funcionará nesse 
período. 

Relativamente ao critério de incomodidade sonora, o valor limite de 5 dB(A, é largamente cumprido, 
verificando-se diferenciais entre o nível de avaliação (LAr), que compreende o nível sonoro continuo 
equivalente do ruido particular (funcionamento da central) ponderadas as características tonais e/ou 
impulsivas, e o ruido residual (obtido na ausência da central), que variam ente 0.1 a 0,3 dB(A). 

Relativamente ao funcionamento das Linhas Elétricas (Interna – 30 kV e projeto Associado – 60 kV), o 
ruído é principalmente causado pelo fenómeno conhecido como efeito coroa, que ocorre na superfície 
dos condutores. As linhas que assistirão ao funcionamento da Central Fotovoltaica, serão de Baixa 
Tensão (LBT) e de Média Tensão (LMT), pelo que o efeito de Coroa não é provável. Ou seja, o efeito de 
coroa é tanto maior quanto maior for a tensão usada, assumindo, assim, maior significado na emissão de 
ruído nas linhas de muito alta tensão (LMAT), o que não é o caso em avaliação.  

Nestas condições, decorre da avaliação no domínio do ruido, que os impactes do projeto da Central 
Fotovoltaica de Vialonga, embora de sinal negativo, terão pouca significância, podendo mesmo ser 
considerados praticamente nulos. 

Em termos de impactes cumulativos, naturalmente, a Central Fotovoltaica de Vialonga e as Linhas 
Elétricas não terão expressão em termos de incremento dos níveis sonoros localizados na envolvente 
próxima do projeto, até porque trata-se de uma área com características rurais, embora já 
artificializadas, cujas fontes sonoras existentes têm maior expressão do ponto de vista das emissões, do 
que as emissões do projeto em avaliação. 

4.8.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Da análise efetuada ao EIA, considera-se que o projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga e projeto 
Associado (Linha Elétrica – 60 kV), não terá, nas várias fases de implementação, impactes negativos 
significativos no ambiente sonoro. 

 

4.9. PAISAGEM 

4.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.9.1.1 ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com 
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida nos Grandes Grupos de Paisagem: L – 
Estremadura – Oeste (UP 72: Oeste Interior: Bucelas- Alenquer), M – Área Metropolitana de Lisboa – 
Norte (UP74: Terra Saloia) e O – Ribatejo (UP85: Vale do Tejo – Lezíria), que se descrevem de seguida: 

• Unidade de Paisagem 72 – “Oeste Interior: Bucelas - Alenquer” 

Localizada na zona norte da Área de Estudo, caracteriza-se por associar um elevado conteúdo histórico-
cultural a uma morfologia que contrasta com a envolvente. É visível o abandono de áreas rurais e a 
expansão dos centros urbanos com a presença de edifícios dispersos e infraestruturas viárias. 
Excetuando a deficiente expansão dos centros urbanos e uso agrícola em áreas sensíveis, os usos de solo 
são coerentes e adequados ao local. Esta unidade apresenta, no geral, baixa riqueza biológica e uma 
enorme pressão cinegética. No entanto, podem encontrar-se significativas áreas de matos e manchas 
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isoladas com Q. suber e Q. faginea. 

• Unidade de Paisagem 74 – “Terra Saloia” 

Abrange a maior parte da Área de Estudo, zona centro e sul. O exercício de Cancela d’Abreu subdivide 
esta unidade em três, sendo que o caso presente se encontra na subunidade 74a – Baixa de Loures e 
Encostas Envolventes. Esta é caraterizada por uma expansão urbano-industrial que vai crescendo pelas 
encostas e várzea. Com uma identidade suburbana apresenta vários problemas ecológicos com fraca 
riqueza biológica e disfuncionalidades urbanas. Pontualmente surgem em locais mais recônditos áreas 
harmoniosas e de amenidade. 

• Unidade 85 – “Vale do Tejo – Lezíria” 

É a unidade com maior identidade menor expressão na Área de Estudo, localiza-se a sudeste. 
Compreende os solos ricos da lezíria, onde se pratica agricultura onde, por vezes, se verificam 
degradações resultantes da intensificação dos modelos de produção. Esta unidade apresenta uma 
elevada riqueza biológica, com especial destaque para a avifauna. Cancela d’Abreu identifica ainda a 
subunidade 85a – Linha de Vila Franca de Xira, que faz a transição dos grupos de unidades de paisagem 
M (Área Metropolitana de Lisboa -Norte) e O (Ribatejo). 

Na subunidade de paisagem 85a dominam espaços urbanos e industriais desqualificados atravessados 
por infraestruturas lineares como linhas elétricas e vias de comunicação. À semelhança do que acontece 
em outras áreas suburbanas apresenta uma pobreza biológica. 

O estudo em avaliação faz uma análise da paisagem a uma escala mais próxima do projeto onde 
identificou sete subunidades homogéneas de paisagem: 

 SHP1 – Cumeadas de Fanhões e Mosqueiro: onde se localiza a subestação onde será entregue a 
energia produzida e consequentemente o final da linha elétrica de 60kV de ligação à rede 
pública. Carateriza-se por uma reduzida presença de aglomerados urbanos, no entanto 
apresenta várias infraestruturas de produção e distribuição elétrica nomeadamente as 
subestações da REN, EDP o Parque Eólico de Fanhões e uma Central Fotovoltaica. 

 SHP2 – Cumeadas de Bucela, Serve e Moita Ladra: abrange a maior parte do núcleo Norte da 
central e parcialmente a norte do núclo Sul. É constituída pelo conjunto de cumeadas que 
correspondem aos marcos geodésicos de Zambujal, Bucela, Serves e Moita Ladra onde se 
destaca o Parque Eólico de Vila Franca de Xira. 

 SHP3 – Linha de Vila Franca de Xira: localizada a sudeste da área de estudo, compreende a área 
urbana densa e contínua de Santa Iria da Azóia e Póvoa de Santa Iria. 

 SHP4 – Linha de Loures: abrange parcialmente o corredor de estudo para a instalação da linha 
elétrica de ligação entre os dois núcleos, a 30kV. Apresenta declives suaves e encostas voltadas 
a sul-sudeste com forte presença industrial e uma rede viária densa onde sobressai a 
autoestrada A9. 

 SHP5 – Vale do Trancão e Alpriate: atravessa o corredor em estudo para a instalçao da linha 
elétrica de ligação à rede pública a 60kV. Carateriza-se por apresentar, no geral, declives suaves 
dos vales abertos do Rio Trancão e da Ribeira de Apriate. 

 SHP6 – Encostas Íngremes: faz a transição entre o vale do Rio Trancão e a Ribeira de Alpriate 
com a cota superior, com declives muito acentuados ocupados por matos e povoamentos de 
resinosas. Abrange pontualmente o corredor da linha de ligação à rede pública em estudo. 

 SHP7 – Encostas de Transição: inclui as componentes a maior parte do núcleo Sul e parcialmente 
o núcleo Norte, bem como os corredores das linhas elétricas em estudo. Apresenta declives 
moderados a suaves ocupados por povoamentos florestais, matos e vinhas e alguns elementos 
dissonantes como vias de comunicação, pedreiras e uma central fotovoltaica. 
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4.9.1.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 km. No que 
respeita a esta análise, a Área de Estudo define-se da seguinte forma: 

Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, Qualidade Visual “Elevada”, representando cerca de 
74% desta, onde se podem encontrar várias tipologias de áreas agrícolas (culturas temporárias em 
Várzeas, olivais, pastagens e áreas agrícolas heterogéneas), espaços florestais (de folhosas, pinheiro 
manso e carvalhos), áreas urbanas (núcleo antigo e parques e jardins) e áreas naturais e seminaturais 
(matos associados a afloramentos rochosos, margens e vertentes rochosas escarpadas no vale do Rio 
Trancão; pauis, e elementos de água). A classe de Qualidade Visual “Elevada” localiza-se a norte, na 
envolvente à N116, autoestrada A9 e nas várzeas, a sul, na envolvente ao Rio Trancão e Ribeira de 
Alpriate. 

Destaca-se, dentro desta classe, o “Escarpamento de Serves (2.ª linha defensiva)” que constitui parte 
desta paisagem cultural e histórica. 

As classes “Baixa” e “Média/Baixa” compreendem cerca de 30% da área de estudo e abrangem áreas 
artificializadas, nomeadamente: tecido urbano, instalações desportivas, rede viária e espaços 
associados, áreas de extração de inertes e de deposição de resíduos, indústria e infraestruturas de 
produção de energia como parques eólicos, a central solar e subestações. Estas classes de qualidade 
visual da paisagem distribuem-se por toda a área de estudo, com particular incidência na zona central 
junto às povoações de Vialonga e Zambujal. 

Relativamente às componentes do projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Núcleo Norte – maioritariamente “Média”, pontuada por uma área de “Elevada”, 
correspondente a olival e por pequenas extensões de qualidade visual “Baixa”; 

 Núcleo Sul – maioritariamente “Média”, pontuada por áreas da classe de “Elevada” associada a 
povoamento de Sobreiros e Azinheiras; 

 Corredor da linha elétrica interna a 30kV – maioritariamente “Média” intercetada por áreas de 
“Elevada” (povoamentos florestais de sobreiro, azinheira e pinheiro manso) e “Baixa” associada 
à central fotovoltaica existente; O troço subterrâneo desenvolve-se, maioritariamente, em área 
da classe de “Baixa” e, pontualmente, na classe de “Média”. 

 Corredor da linha elétrica a 60kV – maioritariamente “Média” e por áreas de dimensão ainda 
significativa da classe de “Elevada” associada à presença de vertentes rochosas escarpadas no 
vale do Rio Trancão, sensivelmente, entre o apoio 5 e o apoio 6, e aos matos que as recobrem 
assim como à elevação do “Alto do Mosqueiro”, junto à Subestação de Fanhões.  

Capacidade de Absorção Visual  

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, predominantemente, na classe de maior Capacidade de 
Absorção Visual “Elevada”, representado esta cerca de 46% desta, seguida das classes de “Média” e 
“Baixa”. 

Relativamente às componentes do projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Núcleo Norte – maioritariamente “Elevada”, pontuada por áreas de “Muito Elevada”, “Média” e 
“Baixa”; 

 Núcleo Sul – maioritariamente “Baixa”, pontuada por áreas de “Média” e “Elevada”; 
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 Corredor da linha elétrica interna, a 30kV – troço inicial, junto ao núcleo Norte, 
maioritariamente com “Elevada” capacidade de absorção visual, pontuado por áreas das classes 
de “Média” e de “Muito Elevada”. A restante área do corredor, com desenvolvimento para 
poente, carateriza-se por se situar, maioritariamente, na classe de “Baixa”, e em algumas áreas 
de “Média”. Mais pontualmente, ocorrem áreas das classes de “Elevada” e “Muito Elevada”; O 
troço subterrâneo desenvolve-se em área da classe de “Baixa” e, pontualmente de “Média”. 

 Corredor da linha elétrica a 60kV – atravessa áreas das classes de “Elevada” e de “Média”, 
ambas ligeiramente dominantes, seguida da classe de “Baixa”. A classe de “Muito Elevada”, 
ocorre, maioritariamente, na zona das margens e vertentes rochosas escarpadas no vale do Rio 
Trancão e em muito menor expressão espacial na área de implantação da subestação de 
Fanhões.  

Sensibilidade Visual  

A Sensibilidade Visual da Paisagem da Área de Estudo é, predominantemente, “Elevada”, representando 
cerca de 55%, com áreas de “Muito Elevada”, “Média” e “Baixa”. 

Relativamente às componentes do projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Núcleo Norte – “Média”, pontuada por áreas de “Elevada”; 

 Núcleo Sul – “Elevada”, pontuada por áreas de “Baixa” e “Muito Elevada”; 

 Corredor da linha elétrica interna, a 30kV – “Média” em cerca de metade da extensão, até ao 
apoio 7 e “Elevada” na restante metade, até ao último apoio do troço aéreo (apoio 10). O troço 
subterrâneo desenvolve-se em área da classe de “Média”. 

 Corredor da linha elétrica a 60kV – maioritariamente “Elevada” e “Média” na envolvente do Rio 
Trancão e da N115 e na envolvente da subestação de Fanhões e “Baixa” na área de implantação 
desta subestação e da CREL/IC18. A classe de “Muito Elevada” surge muito localizada e pontual 
apenas na encosta da elevação “Alto do Mosqueteiro”. 

4.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a 
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no 
território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera 
intrusão visual, do projeto ou de uma das suas componentes que por si só se destaque, ou pode, em 
simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, 
sempre que as mesmas se revistam de um impacte visual.  

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 
seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com 
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem. 

4.9.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Impactes estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro e zonas de apoio (1500 m2), 
caminhos (490 m a melhorar e 1 734 m a construir), painéis fotovoltaicos, plataforma da subestação, 
valas de cabos, postos de transformação, posto de corte e seccionamento, vedação e áreas de 
implantação dos apoios das linhas elétricas. Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual 
impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação. 

Centrais Fotovoltaicas, Subestações, Estaleiros, Áreas de Armazenamento 
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• Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo para implantação de painéis, subestação, 
valas de cabos, e postos de corte, transformação e de seccionamento, apoios e faixas de servidão 
legal das linhas elétricas, estaleiro e zonas de apoio. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, áreas de apoio e armazenagem de 
materiais e acessos temporários e existentes a desativar) a permanente (acessos permanentes; 
área de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; postos diversos e faixas de 
proteção/servidão legal das linhas), reversível (estaleiro, áreas de apoio e armazenagem de 
materiais e acessos temporários e existentes a desativar) a parcialmente reversível (faixas de 
proteção/servidão legal das linhas) a irreversível (acessos permanentes; área de implantação de 
painéis; valas de cabos; subestação; postos diversos e faixas de proteção/servidão legal das linhas 
– troços aéreo e subterrâneo), média a elevada (áreas de implantação de painéis do núcleo Sul) 
magnitude e pouco significativo (faixa de servidão legal das linhas elétricas aéreas e troço 
subterrâneo e núcleo Norte) Significativo (áreas de implantação de painéis do núcleo Sul - 
carrascal). 

• Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, áreas de apoio e armazenagem de 
materiais e acessos temporários e existentes a desativar) a permanente (acessos permanentes; 
área de implantação de painéis; valas de cabos; subestação; postos diversos e faixas de 
proteção/servidão legal das linhas, sobretudo, na extensão do troço subterrâneo da linha a 30kV), 
reversível a parcialmente reversível (faixas de proteção/servidão legal das linhas) a irreversível 
(acessos permanentes; área de implantação de painéis; valas de cabos, subestação e faixa de 
proteção das linhas, sobretudo, na extensão do troço subterrâneo, a 30Kv), baixa magnitude e 
pouco significativo.  

• Alteração da Morfologia Natural – compreende as ações de aterro e escavação necessárias para a 
instalação de componentes do projeto tais como: estaleiro; áreas de apoio e armazenagem de 
materiais; acessos a construir e a beneficiar internos à central e às áreas de implantação dos 
apoios das linhas; áreas de implantação de painéis; valas de cabos; as plataformas da subestação 
e dos edifícios de comando e do posto de corte e seccionamento; áreas de implantação dos 
apoios e troços subterrâneos das linhas elétricas aéreas, a 30kV e a 60kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (acessos permanentes; área de implantação 
de painéis; plataformas dos postos de transformação e da subestação e áreas de implantação dos 
apoios das linhas), reversível (área de apoio e armazenagem de materiais) parcialmente reversível 
(estaleiro, vala de cabos, áreas de implantação dos apoios das linhas e troços subterrâneos das 
linhas aéreas, a 30kV e a 60kV) a irreversível (acessos permanentes; postos de transformação; 
subestação e área de implantação dos painéis), baixa (as componentes de forma individualizada) a 
média magnitude e pouco significativo (as componentes de forma individualizada) a Significativo 
(o projeto no seu todo). 

Impactes Visuais 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a 
Área de Estudo, são consideradas as Bacias Visuais. Estas traduzem o impacte visual potencial final das 
componentes mais relevantes do projeto, e serão objeto de maior detalhe na Fase de Exploração, à qual 
corresponde a situação final, de maior artificialidade determinada pelo projeto. Na fase de construção, 
as alterações físicas são introduzidas gradualmente e, consequentemente, os impactes visuais, delas 
decorrentes, têm uma expressão mais localizada. 

Ao nível dos impactes visuais consideram-se como impactes: a expressão visual do desenvolvimento das 
diversas ações que vão decorrendo de forma dispersa pelas diversas áreas de intervenção, durante a 
Fase de Construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, sobrepondo-se temporalmente, e que, 
no seu conjunto, se expressam num impacte visual que se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste 
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destacam-se sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na 
diminuição da visibilidade localmente, e a montagem das estruturas, que, no caso particular dos apoios 
da linha elétrica aérea, este impacte é ainda reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em 
altura, também esta percecionada a maiores distâncias. 

• Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 
desmatação e, sobretudo, de movimento de terras - escavação e aterros - e circulação de veículos 
ligeiros e pesados. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude, pouco 
significativo (Áreas com Qualidade Visual “Elevada”) a Significativo (“Observadores Permanentes”: 
Núcleo Norte sobre a frente edificada das povoações de Fonte Santa (frente de habitações da Av. 
da Liberdade), Santa Eulália (cerca de 280m), Santa Cruz (habitações da rua Principal); Núcleo Sul 
sobre a frente edificada norte da povoação do Zambujal (S. Julião do Tojal) a cerca de 250m. 
“Observadores Temporários”: Núcleo Norte sobre Av. da Liberdade da povoação de Fonte Santa, 
Rua 25 de Abril e Rua Principal da povoação de Santa Cruz e sobre povoação de Santa Eulália. a 
Muito Significativo (trabalhadores em obra). 

• Montagem das Estruturas e Infraestruturas: Presença (movimento/construção) em obra de um 
conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: estaleiro, 
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada (gruas) envolvidos quer no transporte de 
equipamento/materiais/resíduos quer na montagem dos painéis, subestações, postos de 
transformação/seccionamento, vedações e apoios e troços subterrâneos das linhas elétricas 
aéreas, assim como na execução da desmatação, da desflorestação e movimentos de terras 
(aterros e escavações e terraplenos) - abertura e beneficiação de caminhos, abertura de valas, 
nivelamentos/terraplenos. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de 
qualidade cénica do local. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude, pouco 
significativo (Observadores Permanentes: Núcleo Norte sobre a povoação de Santa Eulália; Núcleo 
Sul sobre a frente edificada norte da povoação do Zambujal a cerca de 250m; Subestação e Linha, 
a 60kV (apoios 5 e 6) sobre A9/IC18/CREL e N115). Observadores Temporários: Núcleo Norte 
sobre Monte do Alto do Mosqueiro e Alto das Tomadas (Sistema de Vistas) e Núcleo Sul sobre o 
Alto do Mosqueiro e encosta poente/SO do Monte Serves e respetivo miradouro; Subestação. 
Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Núcleo Norte sobre a parte agrícola e florestal a oeste/SO 
de Bucelas) a Significativo (“Observadores Permanentes”: Núcleo Norte sobre a frente edificada 
das povoações de Fonte Santa (frente de habitações da Av. da Liberdade e encosta voltada a 
poente/SO), Santa Cruz (habitações da rua Principal); Núcleo Sul sobre a povoação da Quinta das 
Hortas; Linha, a 30kV sobre Santa Cruz (apoios 1,2 e 3). “Observadores Temporários”: Núcleo 
Norte sobre Av. da Liberdade da povoação de Fonte Santa, Rua 25 de Abril e Rua Principal da 
povoação de Santa Cruz e miradouro de Monte Serves (Sistema de Vistas); Linha, a 30kV (apoios 
1,2 e 3) sobre Av. da Liberdade (Santa Cruz). Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Núcleo Norte: 
áreas adjacentes e próximas e encosta poente do Monte Serves e respetivo miradouro e Núcleo 
Sul sobre áreas adjacentes). 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si acima referidas, mas do resultado final 
delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da destruição de 
valores visuais naturais e culturais que constituem uma marca identitária da Paisagem. São valores 
visuais naturais e culturais/patrimoniais subtraídos à Paisagem pelo projeto, de forma permanente e 
irreversível. 

• Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (áreas de implantação de 
painéis do Núcleo Norte - carrascal e afloramentos rochosos) média (Núcleo Norte e Sul) 
magnitude, pouco significativo (áreas de implantação de painéis do Núcleo Norte - carrascal e 
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afloramentos rochosos) Significativo (áreas de implantação de painéis do Núcleo Sul – carrascal e 
afloramentos rochosos). 

4.9.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A implantação do projeto traduz-se, por um lado, na destruição irreversível de valores/atributos visuais 
existentes, neste caso, naturais – vegetação de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo - que deixam de 
estar presentes na Fase de Exploração, e, em seu lugar e por substituição, passam a existir quer as 
componentes do projeto, em si mesmas geradoras de impacte visual, a par também da expressão visual 
da degradação infligida aos referidos valores/atributos naturais e visuais da Paisagem. 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 
serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do 
projeto bem como as próprias. A afetação cénica local é relevante, na área direta da sua implantação, 
assim como na envolvente, mais distante, definida pela Área de Estudo, onde se destacam as áreas com 
Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, assim como 
as povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – “Observadores Temporários”. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da Fase de 
Construção, as áreas sobre as quais se projetam os impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude 
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível na sua forma final. 

Da análise da cartografia verifica-se que, potencialmente, algumas projetam-se sobre uma parte muito 
significativa do território definido pela Área de Estudo e da seguinte forma: 

• “Núcleo Norte” – O impacte visual negativo, potencial, faz-se sentir, mais consistentemente, na 
própria área de implantação e, de forma mais descontínua, sobre a zona a oeste da Área de 
Estudo. Faz-se sentir, sobretudo, sobre “Observadores Permanentes” de Fonte Santa, Santa Cruz, 
Santa Eulália e sobre ”Observadores Temporários” associados ao Caminho das Costeiras (PP2), 
mas também sobre as áreas com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, moderada magnitude e pouco 
Significativo (“Observadores Permanentes”: Bucelas. Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: área 
agrícola e florestal a oeste/SO de Bucelas e várzea do rio Trancão e ribeira de Alpriate), 
Significativo (”Observadores Temporários”: Sistema de Vistas constituído pelos miradouros 
naturais Monte de Serves-Monte Alto do Mosqueiro-Alto das Tomadas) a Muito Significativo 
(“Observadores Permanentes”: frente edificada das povoações de Fonte Santa (frente de 
habitações da Av. da Liberdade e encosta voltada a poente/SO) e Santa Cruz. ”Observadores 
Temporários”: Monte de Serves e respetivo miradouro). 

• “Núcleo Sul” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir, em particular, a sul da Área de 
Estudo, sobretudo, sobre “Observadores Permanentes” associados às povoações de Zambujal 
(parcialmente), São Julião do Tojal, Granja, Alpriate, Junqueira e São Julião do Tojal, e sobre 
“Observadores Temporários” associados às estradas municipal M501-1, nacional N115-5 e 
autoestrada A1 e sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média (áreas com Qualidade 
Visual “Elevada”: várzea do rio Trancão e ribeira de Alpriate) magnitude, pouco significativo (Áreas 
com Qualidade Visual “Elevada”: várzea do rio Trancão e ribeira de Alpriate) Significativo 
(Observadores Temporários”: Sistema de Vistas constituído pelos miradouros naturais Monte de 
Serves-Monte Alto do Mosqueiro-Alto das Tomadas) e Significativo a Muito Significativo 
(”Observadores Permanentes”: Zambujal – parte sul – e sobre a povoação da Quinta das Hortas). 

• “Subestação Interna” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir sobre a mesma área do 
núcleo sul mas em menor extensão. As povoações a partir das quais a subestação pode ser 
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percecionada são, potencialmente: São Julião do Tojal, Granja, Alpriate e Junqueira. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco 
significativo (quer sobre Observadores Permanentes quer Temporários assim como sobre áreas da 
classe de Qualidade Visual “Elevada”). 

• “Troço aéreo de interligação dos núcleos, a 30kV” – O impacte visual negativo potencial faz-se 
sentir sobretudo a sul. As povoações a partir das quais a subestação pode ser percecionada são: 
Santa Cruz; Santa Eulália; Zambujal (parcial); Quinta das Hortas; Vialonga (parcial); São Julião do 
Tojal; Granja; Alpriate e Junqueira. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude, pouco 
significativo (”Observadores Permanentes”: Santa Eulália; Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: 
várzea do rio Trancão e ribeira de Alpriate) a Significativo a Muito Significativo (“Observadores 
Permanentes”: Santa Cruz (Apoios 1 e 2 e 3) e “Observadores Temporários”: apoios 1, 2, 3, 4 e 5 
sobre as vias Rua Principal e Rua 25 de Abril/CM1252 da povoação de Santa Cruz). 

• “Linha elétrica a 60kV” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir sobretudo na parte 
central, envolvente à linha, e sul da Área de Estudo. Potencialmente, é percecionada a partir das 
povoações: de Bucelas; Vila de Rei; Fonte Santa; Santa Eulália (parcial); Zambujal (parcial); Quinta 
das Hortas; São Julião do Tojal; Granja; Alpriate; Junqueira; São Julião do Tojal e Fanhões (parcial). 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e 
Significativo (“Observadores Temporários”: pontualmente, sobre utentes da autoestrada 
A9/IC18/CREL e sobre a integridade visual das áreas com Qualidade Visual “Elevada”: vale do rio 
Trancão). 

Dada a proximidade das várias componentes do projeto ao “Escarpamento de Serves (2.ª linha 
defensiva)” que constitui dentro da Área de Estudo uma paisagem cultural e histórica, importa referir 
que os impactes decorrentes da presença, sobretudo, da Central e das Linhas não comprometem a sua 
integridade visual. Importa também referir a presença da A9/IC18/CREL assim como dos aerogeradores 
no cimo da escarpa em causa são os principais projetos responsáveis pela alteração de todo o seu 
enquadramento cénico. Este escarpamento, com exposição predominante a norte, pode ser 
contemplado, sobretudo, a partir de pontos de observação a norte do mesmo e, no caso da Central, esta 
situa-se a cotas inferiores à “crista” do escarpado, em particular as primeiras linhas de painéis, pelo que 
da análise realizada entende-se que não será percecionada. Contudo, serão definidas medidas de 
minimização que visam o seu recuo, por eliminação de painéis, para cotas inferiores, a par da sua 
integração paisagística com recurso a plantações e preservação da vegetação existente.  

No caso das linhas elétricas as mesmas também se situam fora do enquadramento paisagístico principal 
de que este escarpado beneficia. A linha a 30kV situa-se mais abaixo, em termos de cotas altimétricas, 
pese embora a altura dos apoios. De acordo com a respetiva bacia visual potencial desta linha, a mesma 
será percecionada visualmente da estrada militar, sobretudo os apoios. 

No caso da linha a 60kV, a sua localização é mais sensível, dado que atravessa a área de paisagem com 
valor cultural “Vale Encaixado do Zambujal”, no vale do rio Trancão. Esta área é a que fica mais 
comprometida em termos de afetação da integridade visual resultante da implantação da linha. Acresce 
referir que apesar do seu valor e da sua necessidade de conservação existem atualmente várias linhas 
elétricas aéreas de ligação à subestação de Fanhões no local onde se propõe passar o corredor da linha 
em avaliação. Relativamente ao “Escarpamento de Serves (2.ª linha defensiva)” entende-se que não será 
comprometido o enquadramento visual uma vez que esta linha se situa noutro enquadramento 
paisagístico exposto predominantemente a poente e a cerca de 1,5km do anterior. Três dos apoios, 5, 6 
e 7 serão percecionados de forma mais evidente a partir do vale, mas, ainda assim, situam-se 
relativamente recuados em relação à cristas das elevações determinando assim uma menor exposição 
dos apoios em causa. 
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4.9.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A desativação da Central Solar Fotovoltaica de Vialonga, que ocorrerá no fim da sua vida útil, 
corresponderá à remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística. 

A desativação compreende a desmontagem, remoção e transporte dos materiais que constituem os 
painéis fotovoltaicos, as estruturas de suporte dos mesmos, os postos de transformação, os inversores, a 
cablagem da vala de cabos, os apoios da linha e os respetivos cabos e o equipamento muito diverso que 
constitui a subestação. Deve também corresponder a ações de remoção de todos os materiais inertes 
alóctones que constituem as diferentes camadas dos pavimentos dos acessos e das áreas/pavimentos de 
inertes da Subestação, em ambos os casos em toda a sua profundidade. 

No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos verificados, ou ocorridos, na 
Fase de Construção. Contudo, dado que se trata de um desmantelamento, as ações associadas 
revestem-se, em regra, de menor cuidado, dado não se tratar de um trabalho que requer níveis de rigor 
e precisão como os que são, necessariamente, exigidos aquando da construção, como por exemplo na 
montagem dos painéis ou do equipamento da subestação. Nestes termos, é expectável que os impactes 
possam ser mais negativos e significativos que os que se associam à Fase de Construção.  

Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e não havendo a instalação de outro 
projeto, ou a atualização do em avaliação, a recuperação das áreas intervencionadas, passará por dois 
cenários: nas zonas atualmente mais naturalizadas a recuperação paisagística pode ocorrer de forma 
natural e recuperar parcialmente as atuais características; nas zonas atualmente agrícolas/silvícolas 
poder-se-á verificar a sua recuperação no retomar das referidas explorações. 

Em qualquer um dos cenários a recuperação ambiental e paisagística deve passar pela descompactação, 
modelação do terreno, de acordo com um Plano de Modelação a apresentar, e por uma intervenção que 
acelere o processo de recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de 
exemplares arbustivos e arbóreos cuja seleção deve privilegiar as espécies autóctones ou naturalizadas.  

Contudo, no caso das áreas mais naturalizadas de mosaico de matos e afloramentos rochosos, a 
recuperação tenderá, no tempo, para adquirir as suas características próximas das atualmente 
existentes, mas apenas no que se refere ao nível do coberto vegetal, dado que, no que se refere à 
alteração do relevo, a reposição da morfologia natural original dificilmente pode ser reposta, na maioria 
dos casos e, sobretudo, nas áreas com superfícies rochosas ou afloramentos, cuja afetação será 
irreversível. 

A não remoção destes materiais alóctones e a degradação progressiva dos acessos, pode conduzir à 
instalação de vegetação mais cosmopolita e/ou mesmo exótica invasora, introduzindo novos fatores de 
perturbação, para além da vida útil do projeto, que conduzem à perda de qualidade cénica, por se 
verificar a substituição progressiva de espécies autóctones. 

A remoção de todos os elementos que compõem o projeto traduz-se num impacte positivo, de igual 
magnitude e significância aos acima identificados, mas negativos. 

4.9.2.4 IMPACTES CUMULATIVOS 

Considera-se como sendo geradora de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na área de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras 
perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual/cénica 
da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das 
fases de evolução do projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

O projeto em avaliação concorre com 3 tipologias de projetos: central solar fotovoltaica; linhas elétricas 
aéreas e subestação.  

No primeiro caso, regista-se a presença de três centrais fotovoltaicas – Central Fotovoltaica de Fanhões 
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e as duas áreas da Central Fotovoltaica do MARL – e uma quarta se se considerar os painéis instalados 
na cobertura das próprias naves industriais do MARL. O contributo da central em avaliação, em termos 
de impactes cumulativos e negativos, configura-se, considerando a Área de Estudo definida para a 
Paisagem, a este nível, como representando um impacte que tende para ser significativo.  

No segundo caso, o dos projetos de linhas elétricas aéreas, as linhas em apreciação, não se considera 
que, em termos cumulativos e negativos, configurem um impacte que tenda para significativo, tendo 
também em consideração o elevado número de linhas elétricas aéreas existentes que, no seu conjunto, 
essas sim, configuram atualmente um impacte muito significativo, sobretudo, na área da envolvente da 
Subestação de Fanhões. Importa também referir que, no caso das linhas em avaliação, se trata de linhas 
a 30kV e a 60kV que têm, em regra, menor expressão vertical e por outro lado, e neste caso, a sua 
extensão não se considera ser significativa. 

No que se refere à Subestação dedicada à central não se considera que a mesma constitua um impacte 
cumulativo significativo com a central existente de Fanhões, dadas as suas dimensões significativamente 
mais reduzidas em área e em expressão vertical.  

De outra tipologia de projetos, na Área de Estudo, regista-se a presença de vários espaços industriais, 
áreas de indústria extrativa, vias de comunicação e os parques eólicos. Destes destacam-se os mais 
significativos pela área que ocupam ou pela sua expressão vertical: MARL; Bucelbritas - Indústria De 
Britas De Bucelas, Lda. e a Solvay Portugal, S.A.; A9/IC18/CREL e A1 e os Parques Eólicos de Fanhões e de 
Vila Franca de Xira. 

No conjunto, os diversos projetos existentes, e o em avaliação, considera-se que representam um 
impacte visual muito negativo sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e, 
consequente, descaracterização visual do território. Os mesmos são responsáveis pela redução muito 
significativa da atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem. 

4.9.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se ser de emitir parecer favorável à 
execução da “Central Fotovoltaica de Vialonga” condicionado e sujeito à implementação integral do 
conjunto de medidas de minimização expressas no presente parecer. 

4.10. PATRIMÓNIO 

4.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator Património Cultural, o EIA refere que a 
metodologia usada teve como base de orientação da Circular “Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português 
de Arqueologia a 10/09/2004, e assentou em três fases distintas: pesquisa documental, trabalho de 
campo e registo e inventário.  

A primeira fase, dedicada à pesquisa documental, baseou-se em: 

a. Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo; base de dados Ulysses. 
Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural – DGPC; bases de dados das 
autarquias abrangidas pela área de estudo); 

b. Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

c. Planos de ordenamento e gestão do território; 

d. projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na região. 

Na segunda fase, dedicada ao trabalho de campo, pretendeu-se concretizar no terreno a informação 
obtida através da pesquisa documental. Procurou-se relocalizar ocorrências patrimoniais (OP) 
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identificadas nessa fase, nomeadamente de sítios classificados, ocorrências patrimoniais listadas nos IGT 
e trabalhos de investigação consultados mas também eventuais vestígios identificados através da análise 
da toponímia e da orohidrografia. Para o efeito procedeu-se à prospeção sistemática da área de 
incidência da central fotovoltaica, assim como dos corredores previstos para as linhas elétricas. No caso 
das linhas elétricas o estudo contemplou o seu traçado e a localização dos apoios, abrangendo um buffer 
com 400 metros de largura, centrado na diretriz do traçado da mesma. As condições de visibilidade do 
terreno aquando da prospeção estão refletidas nas Figuras 6.33 e 6.34 do EIA. 

A terceira fase do estudo consistiu no processamento da informação obtida nas fases anteriores, que 
resultou na elaboração de fichas de inventário das ocorrências patrimoniais identificadas e da Carta do 
Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (Figura 6.33 e Figura 6.34 do EIA). Nesta Carta de 
Património além da localização cartográfica das ocorrências encontra-se a listagem das mesmas, tanto 
na área de protejo como na sua envolvente. 

Os trabalhos realizados revelaram a presença de 25 ocorrências patrimoniais na área de incidência 
direta e indireta do projeto, bem como na sua envolvente.  

O Quadro 6.74 do EIA regista 9 ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do projeto, 
de acordo com a sua categoria / tipologia: 

 Património arquitetónico 

i. Escarpamento de Serves - Património classificado como Monumento Nacional, no âmbito 
das "1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecidas como Linhas de Torres", Decreto n.º 10/2019, Diário da República n.º 61/2019, 
Série I de 2019-03-27. Obra militar F inserida na 2ª linha do sistema defensivo das Linhas 
de Torres Vedras. 

ii. Estrada militar de Serves - Património classificado como Monumento Nacional, no âmbito 
das "1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecidas como Linhas de Torres", Decreto n.º 10/2019, Diário da República n.º 61/2019, 
Série I de 2019-03-27. Obra militar AB inserida na 2ª linha do sistema defensivo das Linhas 
de Torres. Integra a rede de comunicação terrestre do sistema militar, conserva quase a 
totalidade do traçado original, embora com alguns troços, vestígios de calçada. 

iii. Bateria dos Penedos - Obra militar nº 45 inserida na 2ª Linha do Sistema Defensivo das 
Linhas de Torres Vedras. 

 Património arqueológico 

iv. Pedreira do conde Vale de Reis - Pedreira para obtenção de fina pedra lioz de várias cores, 
cuja existência é referida nas memórias paroquiais de 1758; 

v. Casal da Serra – vestígios de superfície de período Neolítico. 

 Património etnográfico 

vi. Casal da Serra – casal agrícola; 

vii. Cercados do casal da Serra – muros de pedra seca; 

viii. Alto dos Mosqueiros – muros de pedra seca 

Na área envolvente ao projeto foram identificadas 16 ocorrências patrimoniais de diferente 
tipologia, descritas no Quadro 6.75 do EIA: 

 Património arquitetónico – Bateria do Viso, Bateria da Cachada Moinho do Forte e Bateria do 
Casal dos Galvões – obras militares inseridas no Sistema Defensivo das Linhas de Torres; Quinta 
do Furadouro (PDM Loures Q11); 

 Património arqueológico – Casal do Pinheiro (CNS 20052); Lapa da Figueira (CNS 5839); Moinho 
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dos Bichos (CNS 2294); Zambujal 2 (PDM Loures A32); Zambujal 1 (PDM Loures (A161); 

 Património etnográfico – Moinho dos Bichos e Moinhos do Zambujal (conjunto de 4 moinhos). 

Na prospeção sistemática realizada na área de incidência do projeto não foram identificadas novas 
ocorrências patrimoniais arqueológicas.  

Refira-se que, aquando da realização da prospeção, as condições de visibilidade do terreno foram 
consideradas razoáveis (Figura 6.34), à exceção do Núcleo Sul da Central, onde as condições de 
visibilidade foram consideradas muito reduzidas, “dominado por matos de grande porte, muito densos e 
imbricados, com manchas totalmente impenetráveis” (RS, p. 452). É importante realçar que nesta zona 
está localizado um sepulcro megalítico (CNS 11871) que não foi relocalizado nos trabalhos agora 
realizados. 

Um dado relevante a realçar prende-se com a geomorfologia da zona, propensa a fenómenos de 
carsificação aos quais podem estar associados vestígios de ocupação antrópica antiga. A Lapa da Figueira 
e a Gruta do Zambujal 1, identificadas na envolvente do projeto, são exemplos deste tipo de vestígios. 

4.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação dos impactes é apresentada no EIA separadamente, incidindo sobre a central solar e 
sob o projeto complementar das Linhas Elétricas. 

4.10.2.1 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES PELA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

Fase de construção 

As ações passíveis de gerar impactes durante a fase de construção são: 

 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

 Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar;  

 Instalação e utilização do estaleiro, incluindo áreas complementares de apoio em locais 
estratégicos; 

 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

 Reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e 
pavimentação); 

 Instalação da vedação em torno das áreas de implantação da Central Fotovoltaica; 

 Instalação do sistema de produção fotovoltaico, sobre estruturas metálicas, cravadas 
diretamente no solo, sem fundação em betão; 

 Instalação dos Postos de Transformação, incluindo a execução das plataformas onde 
ficarão instalados; 

 Implantação da subestação e das estruturas pré-fabricadas do edifício de comando e 
posto de corte e seccionamento; 

 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos; 

 Montagem dos vários equipamentos da Central Fotovoltaica. 

Fase de Exploração 

A introdução da central solar fotovoltaica nas proximidades da Estrada e Escarpa de Serves, 
ambos classificados como Monumento Nacional, irá provocar um impacte visual negativo sobre 
os monumentos referidos. 
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Fase de desativação 

As ações associadas com a desmontagem dos equipamentos da central podem induzir impactes 
negativos sobre o descrito Património. 

4.10.2.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES PELA CONSTRUÇÃO DAS LINHAS ELÉTRICAS 

Fase de construção 

As ações geradoras de impactes na fase de construção das linhas elétricas são: 

 Instalação do estaleiro, incluindo áreas complementares de apoio em locais estratégicos; 

 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção das Linhas Elétricas; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura do local de implantação dos apoios e dos 
acessos provisórios (inclui ações de desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, 
incluindo a faixa de segurança sob a linha e movimentação de terras/ depósito temporário de 
terras); 

 Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios; 

 Transporte de materiais diversos para construção  

 Desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas, incluindo 
a renaturalização dos acessos de acordo com o que ficar acordado com os proprietários; 

 Abertura e fecho das valas para travessia do troço subterrâneo. 

Fase de exploração 

O principal impacte negativo causado pela presença das linhas elétricas prende-se com o impacte visual 
causado por estas, em zona onde se encontram dois Monumentos Nacionais 

Fase de desativação 

As ações associadas com a desmontagem dos equipamentos da central podem induzir impactes 
negativos sobre o descrito Património. 

4.10.2.3 IMPACTES NO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO NAS FASES DE 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

A avaliação dos impactes decorrentes da implementação dum projeto é indissociável do valor das 
ocorrências patrimoniais identificadas na área em estudo. No caso da Central Fotovoltaica de Vialonga, 
os parâmetros qualitativos e quantitativos para a aferição do valor patrimonial das OP’s encontram-se 
descritos no Quadro 8.93. Por outro lado, o Quadro 8.94 descreve o valor patrimonial das ocorrências 
identificadas na área de estudo, com base nos critérios mencionados no Quadro 8.93. conclui-se que, 
das 9 OP’s identificadas na área do projeto, 3 têm valor patrimonial elevado, 3 têm valor patrimonial 
médio e 3 têm valor patrimonial reduzido. 

Impactes gerados pela Central Solar Fotovoltaica em fase de construção e exploração 

A central divide-se em dois núcleos, norte e sul. No quadro 8.96 do EIA encontram-se descritos os 
impactes sobre o património registado na área da Central Fotovoltaica e área contígua.  

Fase de construção  

No núcleo norte, relativamente às OP’s “Escarpa de Serves” e “Estrada de Serves”, ambos classificados 
como Monumento Nacional, com valor patrimonial elevado, a central causará impactes indiretos, de 
potencial negativo, magnitude reduzida, de pouca importância, irreversíveis, com duração permanente 
mas minimizável.  
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No núcleo sul encontram-se 3 OP’s, sendo 1 arqueológica e 2 de caráter etnográfico. Relativamente à 
primeira, sítio arqueológico de “Casal da Serra”, classificada com valor patrimonial médio, o EIA 
considera que os impactes terão potencial direto e negativo, magnitude reduzida, pouca importância, 
probabilidade certa e irreversível mas minimizável. Nas ocorrências de carater etnográfico (Casal da 
Serra e Cercados de Casal da Serra), classificadas com valor patrimonial reduzido, prevê-se que os 
impactes sejam diretos e negativos, de magnitude elevada, com pouca importância, probabilidade certa, 
duração permanente e irreversível mas minimizável. 

Fase de exploração  

Em fase de exploração a presença da central origina um impacte negativo ao nível da paisagem sobre o 
Património Classificado – Estrada e Escarpa de Serves. 

O Quadro 8.97 do EIA identifica e avalia os impactes resultantes do projeto sobre o descritor Património 
nas fases de construção e exploração. 

Fase de desativação 

Quanto à fase de desativação os eventuais impactes negativos deverão ser avaliados tendo por base os 
resultados obtidos nas fases subsequentes. Considera-se, porém, que a remoção das estruturas da 
central fotovoltaica irá resultar em impactes positivos para a paisagem em geral e em particular para o 
enquadramento visual dos monumentos classificados. 

Impactes gerados pelas linhas elétricas (interna a 30 kV e projeto associado a 60 kV) em fase de 
construção, exploração e desativação  

Fase de construção  

Os impactes causados em fase de construção por estes elementos do projeto resultam, em grande 
medida, no local onde se situam os apoios da linha elétrica aérea e pela abertura da vala de cabos.  

No caso da linha a 30 kV, trata-se de uma linha subterrânea, pelo que as valas para os cabos coincidem 
com a OP A5 (Casal da Serra), sítio arqueológico com vestígios dum sepulcro megalítico. Os impactes 
previstos serão diretos e negativos, de magnitude reduzida / moderada, com pouca importância, 
probabilidade certa, duração permanente e irreversível mas minimizável.  

Relativamente à Linha Elétrica aérea de 60 kV verifica-se sobreposição dos apoios nº 3 e nº 4 com a 
ocorrência patrimonial A6 (Cercados de Casal da Serra), sendo estas ocorrências classificadas com valor 
patrimonial “bastante limitado”. 

A OP A7 - Bateria dos Penedos - situa-se entre dois apoios da linha elétrica aérea. O EIA refere que 
“foram efetuados todos os esforços possíveis para que esta não se sobrepusesse a nenhuma das 
ocorrências identificadas” o que não foi possível devido a “diversos constrangimentos técnicos” (RT, p. 
713). Apesar desta OP não integrar o conjunto de estruturas militares classificadas, a sua afetação deve 
considerar que se trata de uma Área Arqueológica de Nível 1, de acordo com o nº 2 do art.º 158.º do 
Regulamento do PDM de Loures, que determina que “Nestas áreas é obrigatória a realização de 
escavações arqueológicas prévias a qualquer tipo de intervenção no solo.”.  

Fase de exploração 

Relativamente às linhas elétricas, o EIA considera que na Fase de exploração “os impactes que se 
refletem apresentam, genericamente, repercussões menores ou nulas sobre o fator ambiental, 
associados à utilização das linhas e operações de manutenção das mesmas” (idem, p. 715). No entanto, 
há a referir o impacte visual causado, não só pelos postes mas também pelas linhas elétricas, que, 
acrescente-se, contribui para os impactes cumulativos gerados por projetos da mesma tipologia. 

O Quadro 8.100 do EIA apresenta os impactes identificados para a fase de exploração para estes 
elementos do projeto. 

Fase de desativação  
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Quanto à fase de desativação os eventuais impactes negativos deverão ser avaliados tendo por base os 
resultados obtidos nas fases subsequentes. Considera-se, porém, que a remoção das estruturas da linha 
elétrica irá resultar em impactes positivos para a paisagem em geral e em particular para o 
enquadramento visual dos monumentos classificados. 

4.10.2.4 IMPACTES CUMULATIVOS 

De acordo com o estudo “Os impactes cumulativos resultantes do projeto em avaliação, em associação 
com outros projetos em análise existentes na envolvente, imprimem na paisagem um carácter mais 
artificial, menos vigoroso e com menos identidade. Estes impactes far-se-ão sentir fundamentalmente 
na envolvente próxima da chegada das Linhas elétricas às Subestações da EDP e REN, assim como na 
envolvente da Central Fotovoltaica de Vialonga, devido à existência de outras intrusões visuais 
atualmente existentes (Parque Eólico de Vila Franca de Xira, Pedreiras, Central Fotovoltaica do MARL e 
zona industrial do MARL)” (EIA, p.728). No entanto, e pelo facto de estar previsto um Plano de 
Integração Paisagística (PIP), que irá “criar um pequeno melhoramento cénico na sua envolvente” 
considera-se que os impactes cumulativos gerados pela central e pelas linhas elétricas será pouco 
significativo (idem, p. 729). 

4.10.2.5 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes em grande parte da área de 
implantação do projeto, a prospeção arqueológica foi condicionada impedindo uma correta observação 
dos solos. Como tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos trabalhos de campo, é 
diretamente proporcional ao grau de visibilidade dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes 
sobre o património arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante 
para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo 
subsolo.  

Neste capítulo, na área do Núcleo Norte da central fotovoltaica, realce para a possibilidade de afetação 
de eventuais contextos arqueológicos preservados, invisíveis em prospeção de terreno, nomeadamente 
a possibilidade de vestígios arqueológicos associados a estruturas defensivas acessórias, referidas em 
bibliografia que «Na retaguarda dos escarpamentos de Serves e das alturas entre a Murgeira e Ribamar 
foram escavados entrincheiramentos para o posicionamento de infantaria, dos quais hoje não existem 
quaisquer vestígios»[1],. 

Na área do Núcleo Sul realce para as lacunas de conhecimento relativas à ocorrência patrimonial A5 
Casal da Serra (CNS 11871), um possível monumento megalítico na zona de Casal da Serra, a ser afetado 
pela construção da central e respetiva vedação. A área de localização desta OP deve ser alvo de 
avaliação prévia devido à eventual presença de contextos arqueológicos, inclusive escavados no 
substrato geológico. 

Relativamente à Linha elétrica aérea, consiste numa importante lacuna de conhecimento a não 
identificação, no local proposto, da ocorrência patrimonial A7 “Bateria dos Penedos”. A área a afetar 
pelo projeto deve igualmente alvo de avaliação prévia, por meio de sondagens de diagnóstico ou por 
meios geofísicos. 

4.10.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Verifica-se que o projeto em avaliação é gerador de impactes negativos, diretos e indiretos sobre 
ocorrências patrimoniais, nas diversas fases de implementação do mesmo. A área de implantação do 

                                                      
[1] CÉSAR, Vitoriano José (1904-1910) - Invasões Francesas em Portugal, 3ª Parte Invasão Francesa de 1810 –De Almeida às Linhas de Torres e 
das Linhas de Torres a Fuentes de Oñoro, Lisboa, Typ. Cooperativa Militar, 1904-1910, pp. 152-153, cit in NOIVO, M. (2010)- A 1ª e a 2ª Linhas 
de Torres: a valorização do património e o turismo cultural. Disponível: http://hdl.handle.net/10451/1938 
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projeto abrange um território com sensibilidade patrimonial atestada pela existência de testemunhos de 
ocupação antrópica antiga, localizados, tanto na área de implantação do projeto, como na sua área de 
enquadramento.  

Considerando os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre 
o património arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo 
que se considera ser necessária a adoção das medidas inseridas neste parecer para a Fase projeto de 
Execução, Prévia e Fase de Construção, Fase de Exploração e de Desativação, de modo a garantir a 
salvaguarda de património arqueológico que não tenha sido detetado. 

Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem 
minorados através da adoção das medidas de minimização descritas no capítulo final do presente 
parecer, conclui-se que projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental. 

 

4.11. SAÚDE HUMANA 

4.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo projeto foi feita uma 
caracterização da zona onde este se insere ao nível das várias componentes do ambiente que se prevê 
serem afetadas, tendo sido objeto de análise as seguintes áreas: clima e alterações climáticas, 
geologia/geomorfologia/sismicidade, hidrogeologia, recursos hídricos superficiais, solos e ocupação do 
solo, ecologia, qualidade do ar, gestão de resíduos, socioeconomia, paisagem, ambiente sonoro, 
património e saúde humana. Complementarmente foi efetuada uma análise detalhada dirigida ao 
ordenamento do território e às servidões de utilidade pública, bem como aos riscos inerentes à 
atividade e ao local onde se insere. 

Descrevem-se, no presente parecer, apenas os considerados de maior relevância no que à Saúde 
Humana diz respeito. 

a) Saúde Humana 

Foi realizada a caracterização geral da saúde humana na Área de Estudo, recorrendo-se para tal ao Perfil 
Local de Saúde na área geográfica de influência, que corresponde ao Perfil Local de Saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Loures/Odivelas e o (ACES) Estuário do Tejo, dados de 
2017. Foi, ainda, apresentada a caracterização da população e infraestruturas de saúde. 

b) Qualidade do Ar 

A Rede de Qualidade do Ar que serve a zona de estudo é a Rede de Qualidade do Ar da Área 
Metropolitana de Lisboa (Norte). A análise desta rede permitiu verificar que as estações mais 
representativas da área de estudo da Central Fotovoltaica encontram-se aproximadamente a 6,3 km no 
sentido sudoeste, concelho de Loures, freguesia de Loures, e a 5,8 km no sentido Este, concelho de Vila 
Franca de Xira, freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. E de acordo com os valores registados 
para a Área Metropolitana de Lisboa (Norte), o índice de qualidade do ar foi considerada, em 2019, na 
maioria dos dias boa (214 dias) e em 82 dias de muito boa. Dos poluentes analisados, as partículas 
(PM10) e o Ozono apresentaram dias de excedências, contudo dentro do limite de dias permitidos por 
ano. Ambos os poluentes referidos, estão principalmente associados a fontes de emissão provenientes 
da indústria e no caso das partículas podem também ter origem na suspensão de material pulverulento 
de fontes diversas em determinadas condições de vento. Apesar da proximidade da área de estudo a 
fontes de poluição relevantes na envolvente, e da influência acrescida dos fatores climáticos (regime de 
ventos) locais, nenhum dos poluentes analisados na área de estudo apresenta excedências superiores 
aos valores limites da legislação, o que leva a concluir que a qualidade do ar no local é boa. 

c) Ambiente Sonoro 
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A avaliação acústica relativa à caracterização da situação de referência foi realizada com recurso a 
medições de ruído para a determinação do nível sonoro médio de longa duração em seis recetores 
sensíveis localizados na envolvente e no interior da área de estudo. A área envolvente à área de estudo 
é caracterizada por se tratar de uma área rural fortemente industrializada cujos recetores sensíveis mais 
próximos se encontram dispersos ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais, 
nomeadamente as localidades de Zambujal, Fonte Santa, Santa Cruz e Santa Eulália. Os valores dos 
indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição utilizados para caracterizar os 
recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído proveniente da futura Central Fotovoltaica 
permitem verificar que os recetores sensíveis identificados se encontram expostos a níveis de ruído 
inferiores aos valores limite de exposição. 

d) Campos eletromagnéticos  

Foi tomada como referência a Portaria n.º 1421, de 23 de novembro, que retoma os valores limites de 
exposição do público em geral definidos na recomendação do Conselho da União Europeia (“Council 
Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz – 
300 GHz”) de 1999/07/05, previamente homologada na 2188.ª Reunião do Conselho em 1999/06/08 
pelos Estados Membros, e que as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing 
Radiation Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral. O Quadro seguinte 
sistematiza estes limites.  

 

Quadro 3 - Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz. 
Fonte: Aditamento, RT 

 

 

Por sua vez o Decreto-Lei n.º11/2018, de 15 de fevereiro de 2018, mantém válidos os limites de 
exposição do público em geral, referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e 
a necessidade de garantir um afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e 
determinadas “infraestruturas sensíveis”. 

Não é permitida a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de eletricidade de AT e MAT 
sobre as infraestruturas sensíveis definidas na alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 11/2018 de 15 de 
fevereiro de 2018, deve-se aplicar os afastamentos estabelecidos no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, contados a partir do eixo da linha. A servidão de passagem 
associada às linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) consiste na reserva de espaço necessário à 
manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (e.g. edifícios, solos, estradas, 
árvores), considerados os condutores das linhas nas condições definidas pelo Regulamento de 
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT, conforme quadro seguinte. 
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Quadro 4 - Distâncias de segurança. Fonte: Aditamento, RT 

 

 

Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os registos conhecidos, não 
ocorrem valores superiores aos referidos. 

 

4.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação de impactes da Central Fotovoltaica e Linhas Elétricas (Interna – 30 kV e projeto Associado – 
Linha a 60 kV) para a Saúde Humana foi feita de forma conjunta. De seguida descrevem-se as ações 
consideradas geradoras de impacte ao nível da componente Saúde humana nas fases de construção e 
exploração. 

4.11.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

No respeitante à componente da Saúde Humana, e face à natureza do projeto em estudo (Central 
Fotovoltaica e duas Linhas Elétricas, uma de média tensão (Linha Elétrica Interna a 30 kV de interligação 
entre os núcleos de produção) e uma de alta tensão (Linha Elétrica Associada 60 kV de ligação à rede 
pública), a construção deste (instalação do estaleiro, operações de desmatação, movimento de terras, 
preparação do terreno, abertura de acessos e construção e montagem das infraestruturas), pode 
provocar alguma incomodidade às populações da área envolvente, ainda que temporariamente. 

Importa destacar a emissão de partículas, resultante da desmatação, decapagem dos solos, e 
movimentação geral de terras, e da reabilitação e construção de acessos, que pela sua granulometria 
grosseira, se depositarão no solo, a curtas distâncias do local. Este impacte negativo é minimizável 
através da adoção de medidas adequadas, tais como, a aspersão regular nos locais onde estarão a 
decorrer as atividades que mais geram emissões de poeiras e controlo de velocidades dos veículos, 
entre outros. 

O aumento temporário de tráfego de veículos, para o local de implantação do projeto, durante esta fase, 
contribuirá também para um aumento das emissões de poluentes, típicos deste tipo de fontes 
(partículas, NOx e CO principalmente), para a atmosfera. Ao longo da empreitada a circulação de 
veículos apresentará oscilações, prevendo-se, no entanto que os primeiros meses, face ao transporte 
dos materiais para o estaleiro, sejam aqueles em que ocorre um maior volume de tráfego associado à 
empreitada. Estes impactes negativos, podem ser minimizáveis através da adoção de medidas 
adequadas. 

Relativamente ao ambiente sonoro, importa referir que o ruído gerado nesta fase depende de vários 
fatores, nomeadamente as características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de 
funcionamento, quantidade de veículos ligeiros e pesados a circular para e no local de construção. Não 
existem, contudo, informações sobre as especificações das máquinas e equipamentos a utilizar, nem a 
quantidade de equipamentos, uma vez que tal informação é diretamente dependente da estratégia 
implementada pelo empreiteiro que vier a ser selecionado para executar a obra. 
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No entanto, e tendo em consideração a experiência obtida em vários projetos semelhantes, pode-se 
afirmar que as atividades com maior emissão de ruído na construção, no caso da Central Fotovoltaica 
estão associadas à preparação do terreno (modelação do terreno, abertura de caminhos, furação para 
colocação de estacas de fixação, entre outros) e no caso das Linhas elétricas à execução dos caminhos 
provisórios e à execução das fundações e implantação dos apoios. Os impactes no ambiente sonoro são 
considerados negativos, pouco significativos. 

Também ao nível dos aspetos sociais, pela tipologia de obra, características do local de intervenção e 
hábitos associados aos envolvidos neste tipo de empreitadas, não é expectável qualquer afetação que 
suscite preocupação, tal como muitas vezes surge noutros tipos de projetos e noutros enquadramentos 
geográficos. Importa também, referir que o elevado número de trabalhadores, cerca de 300 
trabalhadores, afeto à fase de construção do projeto e a tipologia das intervenções em causa, podem 
acarretar um impacte ao nível das infraestruturas de saúde existentes, especialmente se vierem a 
ocorrer situações de trabalhadores com a doença do novo coronavírus (COVID-19). Não se preveem em 
geral impactes diretos significativos ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase de construção do 
projeto em análise, mas indiretamente podem ocorrer impactes nos sistemas de saúde que servem a 
região. 

4.11.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO  

Nesta tipologia de projeto de produção de energia a partir do Sol, ao nível da exploração da Central 
Fotovoltaica, verifica-se uma ausência de processamento de combustíveis fósseis, uma inexistência de 
consumos apreciáveis de energia, uma diminuta produção de resíduos e um inexistente impacte 
ambiental negativo, nomeadamente ao nível da qualidade da água e da qualidade do ar.  

Ao nível do ruído o impacte expetável não é significativo. Não se verificam assim impactes negativos 
significativos associados à fase de exploração da Central Fotovoltaica, do ponto de vista da saúde 
ambiental que possam ter reflexos ao nível da Saúde Humana. Refere-se que o reduzido número de 
trabalhadores afeto à fase de exploração do projeto não terá qualquer impacte ao nível das 
infraestruturas de saúde existentes. 

No caso específico do projeto em análise, destaca-se a exposição humana a campos eletromagnéticos, 
em particular para o projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV de ligação à rede pública. Relativamente 
a esta temática, serão cumpridos pelo promotor os critérios de minimização e de monitorização da 
exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. Do conjunto de 
recomendações e legislação destaca-se a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. Esta portaria 
adota a recomendação do Conselho da União Europeia, sobre os limites de exposição do público em 
geral aos campos eletromagnéticos. (Recomendação do Conselho de 12 de julho de 1999 relativa à 
limitação da exposição da população aos campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz)). 

Por sua vez o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, mantém válidos os limites de exposição do 
público em geral, referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e a necessidade 
de garantir um afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas 
“infraestruturas sensíveis” definidas na alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei. Consideram-se 
“infraestruturas sensíveis”, i) Unidades de saúde e equiparados; ii) Quaisquer estabelecimentos de 
ensino ou afins, como creches ou jardins -de -infância; iii) Lares da terceira idade, asilos e afins; iv) 
Parques e zonas de recreio infantil; v) Espaços, instalações e equipamentos desportivos; vi) Edifícios 
residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

Não é permitida a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de eletricidade de AT e MAT 
sobre as infraestruturas sensíveis definidas na alínea c) do artigo 3.º Decreto-Lei n.º 11/2018, deve-se 
aplicar os afastamentos estabelecidos no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 
de fevereiro, contados a partir do eixo da linha. 

A servidão de passagem associada às linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) consiste na reserva de 
espaço necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (e.g. 
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edifícios, solos, estradas, árvores), considerados os condutores das linhas nas condições definidas pelo 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT). O desenvolvimento do traçado e 
a elaboração do perfil deve ser realizado de modo a garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano 
vertical e no plano horizontal, de modo que não exista nenhuma “infraestrutura sensível” (como 
definida no Decreto Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro) no interior da zona de proteção da linha. De 
acordo com a informação disponibilizada pela REN no âmbito do processo de consulta às entidades, da 
análise realizada aos elementos facultados, verificou-se que áreas de implantação do projeto e o traçado 
preconizado para as linhas elétricas, apresentavam interferências com troços de infraestruturas da RNT, 
e como tal deveriam ser garantidos as distâncias legais em vigor. 

Nas situações onde ocorreram paralelismo entre linhas foi verificada a distância ao abrigo do art.º 120º 
do RSLEAT e foi cumprido o afastamento mínimo de 45 metros entre os eixos das linhas de modo a não 
existir sobreposição de servidões. Tendo sido garantido as distâncias nas situações de cruzamento entre 
linhas. O traçado da Linha Elétrica Associada 60 kV de ligação à rede pública (LAT) em análise foi 
realizado de modo a garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano vertical e também aos 
restantes obstáculos. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse 
nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro) no 
interior da zona de proteção da linha, que corresponde a um corredor de 25 m (12,5 m para cada lado 
do eixo da linha). Analisando o traçado da Linha elétrica de alta tensão não se verificou edifícios a menos 
de 12,5 m do traçado desta. 

De acordo com os resultados dos cálculos do campo elétrico e do campo magnético, verifica-se que 
estes se encontram dentro dos limites estabelecidos na legislação em vigor. Sendo assim, considera-se 
que o projeto das Linhas elétricas não acarreta risco para a Saúde Humana. 

4.11.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, considera-se que, no âmbito da saúde humana, pode ser emitido parecer favorável 
condicionado à implementação das medidas de minimização propostas no EIA e específicas (adicionais), 
transpostas para o capítulo final do presente parecer. 

 

4.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

4.12.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (NÍVEIS REGIONAL E MUNICIPAL) 

A apreciação realizada considera aos seguintes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (SARUP): PROTAML, PDM de Loures e PDM de Vila 

Franca de Xira, REN de Loures e REN de Vila Franca de Xira. Sublinha-se ainda o Programa Nacional da 

Política do Ordenamento do Território (PNPOT) como IGT de nível nacional (revisão publicada pela Lei 

n.º 99/2019, de 5 de setembro). 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 68/2002, de 8 de abril, e n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, e foi revisto e revogado pela 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro. 

O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as 
grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de 
referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um 
instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da União 
Europeia. 
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Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) 

No que respeita às Linhas elétricas (LE-30kV e LE-60kV) o enquadramento a realizar face ao PROTAML 
reporta-se aos corredores (buffer) e não ao traçado concreto das LE. 

Os dois municípios de Loures e Vila Franca de Xira inserem-se em área territorial do PROTAML (aprovado 
pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 64-A/2009, de 8 de abril, instrumento de 
desenvolvimento territorial de natureza estratégica que consubstancia o quadro de referência a 
considerar na elaboração de instrumentos de planeamento territorial 

Os PROT são vinculativos das entidades públicas competentes para a elaboração e aprovação de planos 
municipais e obriga as entidades responsáveis pelos atos administrativos a fundamentar as suas 
decisões, caso ocorram desvios às suas diretrizes. 

Ao nível do Esquema do Modelo Territorial - Centros/polos, Fluxos/ligações a reforçar e fomentar - (não 
interfere). 

No âmbito do Modelo Territorial - Unidade Territorial 8 (UT8) - “Arco Urbano Envolvente Norte”, 
subunidade “Área urbana Vialonga/Cachoeiras” (abrange N-S, LE-30kV, parte do N-N, parte da LE-60kV); 
Unidade Territorial 13 (UT13) - “Interior Norte Agrícola”, subunidade “Área Agrícola” (abrange parte do 
N-N e parte da LE-60kV). 

Ao nível do Modelo Territorial - Ações urbanísticas - abrange parcialmente “Área Urbana a estrutura e 
Ordenar” (parte do N-N, LE-30kV, N-S, parte da LE-60kV). 

Segundo o Modelo Territorial Modelo Territorial - Áreas a Estabilizar - abrange parcialmente “Área 
Agrícola” (parte do N-N, parte da LE-60kV). 

No âmbito da Estrutura Municipal de Proteção e Valorização Ambiental (EMPVA) - Rede Ecológica 
Metropolitana (REM) - Ligações/Corredores Estruturantes Primários (CEP) (toda a área); 
Ligação/corredor vitais - estabelece ligação entre AES a sul e ligação/CEP a norte (interceta a LE-30kV e o 
N-N). 

Conclusão 

Ao nível do modelo territorial, considera-se que o projeto não coloca em causa as orientações regionais 
preconizadas para as unidades territoriais e áreas em presença. 

Ao nível da EMPVA as áreas cuja proteção está assegurada por outros regimes específicos, 
nomeadamente da REN, da RAN, domínio hídrico, montado de sobro, estarão salvaguardadas nos 
termos que vierem a ser determinados pelas entidades competentes. 

Quanto à afetação efetiva de corredores que acompanham linhas de água, nomeadamente com ações 
concretas no solo, considera-se que por si só o projeto não coloca em causa a sustentabilidade do 
modelo territorial, desde que não conflitue com outros setores ambientais, que devem ser avaliados 
pelas entidades competentes nos vários âmbitos, nomeadamente pela APA/ARHTO a quem competirá 
ponderar sobre as implicações no ciclo hidrológico e assegurar que se mantém e/ou viabiliza a 
conectividade entre áreas. 

Ao nível dos efeitos do projeto na paisagem, entende-se que as medidas de integração paisagística 
propostas no EIA podem vir a atenuar os efeitos da sua instalação no território. 

Considerando a avaliação do enquadramento do projeto relativamente às diretrizes/normativos do 
PROTAML, verifica-se que a instalação da central elétrica, incluindo os respetivos equipamento e 
estruturas de apoio (LE-30kV e LE-60kV), insere-se em pleno Corredor Estruturante Primário (CEP) que 
está integrado na Estrutura Municipal de Proteção e Valorização Ambiental (EMPVA) - Rede Ecológica 
Metropolitana (REM), porém dada as características e natureza do projeto podem ser incorporadas 
ações e medidas de mitigação em matéria de conservação da natureza (ICNF). 
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Planos Diretores Municipais 

Plano Diretor Municipal de Loures (PDM de Loures) 

O N-S, o corredor afeto à LE-30kV de ligação entre os núcleos (quase na totalidade) e o corredor afeto à 

LE-60kV de interligação à Subestação de Fanhões, inserem-se em área territorial do PDM de Loures, cuja 

Revisão foi publicada pelo Aviso n.º 6808/2015, de 18/06, alterada pelo Aviso n.º 1676/2018, de 06/02 e 

pelo Aviso n.º 17753/2019, de 08/11. 

Na área do município de Loures, o projeto insere-se em Solo Rural. A extremidade norte do N-S e o 

corredor da LE-60kV inserem-se na Unidade territorial - Norte Agrícola. 

Em termos de qualificação do solo, o N-S abrange a categoria de “Espaços Naturais”. 

O corredor da LE-30kV inserido no município de Loures abrange as seguintes categorias:  

 “Espaços Naturais” (troço final junto ao N-S), 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação”, 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Uso múltiplo”; 

 e “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - subcategoria de “Outras áreas agrícolas 
prioritárias”. 

O corredor da LE-60kV inserido no município de Loures abrange as seguintes categorias: 

 “Espaços Naturais” (troço inicial junto ao N-S),  

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação”, 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Uso múltiplo”, 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - subcategoria de “Áreas Agrícolas Prioritárias de 
Baixas Aluvionares”, e 

 “Espaços destinado a equipamentos e outras estruturas - Áreas de infraestruturas existentes e 

propostas” - subcategoria de “Outras Infraestruturas”. 
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Figura 7. Extrato da Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo no PDM de Loures 

 

Em termos da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) o N-S e os corredores das LE abrangem 
Ligações/Corredor Estruturante Primário (CEP) (CEP), Valores naturais e Região demarcada do vinho de 
Bucelas. 

Em termos da Estrutura patrimonial os corredores das LE atravessam áreas Valor arqueológico de Grau 1 
e de Grau 2, Área de paisagem de valor cultural (Vale encaixado do Trancão) e Percurso cultural do 
caminho das Costeiras e do Trancão. 
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No âmbito da Carta de programação estratégica o projeto abrange a UOPG A- Norte e a UOPG D - Eixo 
logístico (onde se situa o N-S). 

Em termos da Carta de Riscos I, o projeto abrange Risco sísmico muito elevado (onde se situa o N-S), 
Risco sísmico muito elevado e Instabilidade de vertentes (que abrange também o N-S). 

Em termos da Carta de Riscos II, todo o projeto abrange Áreas com risco de Incêndio - Alta e muito alta 
perigosidade e Áreas de erosão hídrica do solo. 

Apreciação 

Segundo o nº 7 do artigo 18º (Disposições Gerais) do regulamento do PDM de Loures e passa-se a citar: 
“Em todas as categorias e subcategorias de solo rural, sem prejuízo de outros regimes legais aplicáveis, 
admite-se a realização de obras para Instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de 
fontes de energia renováveis, após ponderação dos impactos no território, a definir em regulamento 
municipal.”. Após consulta do sítio do município de Loures, constatou-se não existir um regulamento 
municipal sobre esta matéria (instalação de Linhas Elétricas e de Centrais Fotovoltaicas). 

No âmbito das disposições do regulamento do PDM de Loures referentes especificamente às categorias 
abrangidas pelo projeto, importa reter: 

 “Espaços Naturais”, enquadradas pelos artigos 32.º (âmbito e objetivos) e 33.º (usos e regime de 
edificabilidade), compreendem “as formações de vegetação natural e seminatural, os valores 
geomorfológicos, os cursos de água principais e o Paul das Caniceiras”, em que “são interditas 
construções e quaisquer ações que ponham em causa a integridade dos valores compreendidos 
nos espaços naturais”, sendo que abrange solos classificados pela REN, carecendo de parecer 
favorável da CCDRLVT no âmbito do regime legal desta restrição pública (RJREN), em que 
conforme se pode observar mais adiante consiste num parecer favorável condicionado, 
dependente do parecer da APA e de outras entidades, nomeadamente a CM. 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação”, enquadradas pelos artigos 30.º (âmbito e 
objetivos) e 31.º (usos e regime de edificabilidade), compreendem “áreas fundamentais ao bom 
funcionamento da fase terrestre do ciclo hidrológico e à conservação do solo”, onde se 
encontram solos classificados pela REN, carecendo de parecer favorável da CCDRLVT no âmbito 
do regime legal desta restrição pública (RJREN), em que conforme se pode observar mais 
adiante consiste num parecer favorável condicionado, dependente do parecer da APA e outras 
entidades, nomeadamente a CM e ICNF. 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Uso múltiplo”; enquadradas pelos artigos 21.º (âmbito e 
objetivos), 22.º (usos) e 23.º (regime de edificabilidade) onde não foram identificadas 
referências que proíbam explicitamente a instalação de uma Linha Elétrica, desde que 
salvaguardadas todas as servidões e outras condicionantes pela CM e outras entidades. 

 “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - subcategoria de “Outras áreas agrícolas 
prioritárias”, enquadradas pelos artigos 28.º (âmbito e objetivos) e 29.º (usos e regime de 
edificabilidade), compreende “solos da RAN não integrados nas baixas aluvionares e as 
principais áreas de vinhas da Região Demarcada do Vinho de Bucelas”, pelo que os apoios 
aéreos n.º 2 e n.º 3 da LE-30kV terão que obter parecer da respetiva Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional (DRAPLVT/ERRALVT), (vide o RT, volume 1, páginas 100 e 101). 

Segundo o EIA não está prevista a afetação da área classificada como “Espaços Agrícolas e Florestais - 
Produção” - subcategoria de “Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares” (artigos 25.º a 27.º). 

As instalações da Subestação Elétrica de Fanhões localizam-se em “Espaços destinado a equipamentos e 
outras estruturas - Áreas de infraestruturas existentes e propostas” - subcategoria de “Outras 
Infraestruturas” (artigos 49.º e 50.º) no PDM de Loures. 

Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira (PDM de Vila Franca de Xira) 
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O N-N e parte do corredor afeto à LE-30kV inserem-se em área territorial do PDM de Vila Franca de Xira, 
cuja Revisão foi publicada pelo Aviso n.º 6808/2015 publicado a 18/6/2015, com as posteriores 
dinâmicas.  

Na área do município de Vila Franca de Xira, o projeto insere-se na sua quase totalidade em Solo Rural. 

O terreno afeto ao N-N e parte do corredor da LE-30kV inserem-se em Solo Rural nas seguintes 
categorias: 

 “Espaços Florestais”, 

 e “Espaços canais” (rede rodoviária proposta do sistema terciário e corredor ferroviário de alta 
velocidade) 

A restante área do corredor da LE 30kV abrange Solo Rural, categoria de Espaços naturais, subcategoria 
de “Espaços Naturais de nível III”, e Solo Urbano, categoria de “Solos urbanizados” - subcategoria 
“Espaços Urbanizados”. Abrange ainda junto ao aglomerado uma pequena área qualificada como 
“Espaços de Indústria extrativa - Espaços consolidados”. 

Em termos de Áreas de Risco, o N-N abrange parcialmente Áreas de risco geotécnico como áreas muito 
condicionadas à construção. 

Em termos da Estrutura Ecológica Municipal (EEM - Compatibilização com o PROTAML) o N-N e o 
corredor da LE-30kV abrangem integralmente Ligação/corredor estruturante primário (CEP). 

Apreciação  

Segundo o nº 2 do artigo 13º (Disposições Comuns) do regulamento do PDM de Vila Franca de Xira e 
passa-se a citar: “Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e demais 
legislação em vigor, e após pareceres favoráveis das entidades competentes, no Solo Rural é permitida a 
implantação de infraestruturas, nomeadamente, de saneamento, de abastecimento de água, de 
telecomunicações, de eletricidade, de gás e de aproveitamento e utilização de energias alternativas e 
renováveis, tais como os parques eólicos, ecocentros e ainda infraestruturas viárias e obras hidráulicas.”. 

No âmbito das disposições do regulamento do PDM de Vila Franca de Xira referentes especificamente às 
categorias abrangidas pelo projeto em Solo Rural, importa reter: 

 “Espaços Florestais”, enquadradas pelos artigos 27.º (identificação) e 28.º (ocupações e 
utilizações), abrange “as áreas de maiores declives e as zonas de cumeada mais importantes, 
quando ocupadas por matos ou povoamentos florestais, e integram, também, manchas de 
floresta mista mesmo com presença de matos, carvalhais de carvalho - cerquinho (Quercus 
faginea) e zonas envolventes às pedreiras, principalmente perto de aglomerados e onde os 
declives são acentuados.”, sendo que abrange solos classificados pela REN, carecendo de 
parecer favorável da CCDRLVT no âmbito do regime legal desta restrição pública (RJREN), e 
como se pode constatar mais adiante consiste num parecer favorável condicionado, dependente 
do parecer da APA e de outras entidades, nomeadamente a CM. 

 “Espaços canais”, enquadradas pelos artigos 80.º a 84.º, integra a rede rodoviária proposta do 
sistema terciário, onde não estando previsto no projeto que venha a ser instalado nas suas 
imediações apoios aéreos referentes à instalação da LE-30kV, e ainda o corredor ferroviário de 
alta velocidade, carecendo de parecer da IP e estando sujeito ao regime de proteção definido 
pela legislação em vigor, relativamente ao domínio público ferroviário e ao regulamento 
ferroviário de passagens de nível, e ainda sujeitos às medidas preventivas previstas no Decreto 
n.º 7/2008, de 27 de março e na Resolução de Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27 de 
janeiro. 

Segundo o EIA, não está prevista a afetação da área classificada como “Espaços naturais”, 
subcategoria de “Espaços Naturais de nível III” (artigos 33.º e 34.º) e ainda como “Espaços de 
Indústria extrativa - Espaços consolidados” (artigos 35.º a 37.º). 
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No âmbito das disposições do regulamento do PDM de Vila Franca de Xira em Solo Urbano referente 
especificamente à categoria “Solos urbanizados” - subcategoria “Espaços Urbanizados” (artigos 50.º a 
52.º), não é admitida a possibilidade de implantação de uma central solar fotovoltaica, incluindo 
respetivos equipamentos e estruturas de apoio. 

4.12.2. CONCLUSÃO SETORIAL 

Assim, relativamente ao projeto da central solar e linhas elétricas complementares, conclui-se: 

 A implementação de centrais solares fotovoltaicas não está interdita em “Espaços Naturais” 
(artigos 32.º e 33.º) do PDM de Loures, e em “Espaços Florestais” (artigos 27.º e 28.º) do PDM 
de Vila Franca de Xira, sendo admitida a sua instalação, apesar de abrangerem solos classificados 
pela REN, pelo que carece de parecer favorável da CCDRLVT no âmbito do regime legal desta 
restrição pública (RJREN), e como se pode constatar mais adiante consiste num parecer 
favorável condicionado, dependente do parecer da APA e de outras entidades, nomeadamente a 
CM; 

 O N-N prevê a colocação de painéis solares em área classificada como “Espaços canais” (artigos 
80.º a 84.º) no PDM de Vila Franca de Xira, nomeadamente no corredor ferroviário de alta 
velocidade, carecendo de parecer da IP e estando sujeito ao regime de proteção definido pela 
legislação em vigor, relativamente ao domínio público ferroviário e ao regulamento ferroviário 
de passagens de nível, e ainda sujeitos às medidas preventivas previstas no Decreto n.º 7/2008, 
de 27 de março e na Resolução de Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27 de janeiro). 

 O corredor da LE-30kV abrange “Espaços Naturais” (troço final junto ao N-S) (artigos 32.º e 33.º), 
“Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação” (artigos 30.º e 31.º), “Espaços Agrícolas e 
Florestais - Uso múltiplo” (artigos 21.º a 23.º); e “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - 
subcategoria de “Outras áreas agrícolas prioritárias” (artigos 28.º e 29.º) do PDM de Loures, e 
ainda “Espaços Florestais” (artigos 27.º e 28.º) do PDM de Vila Franca de Xira, é admitida a sua 
instalação, embora sejam áreas onde há solos classificados em RAN e/ou na REN, carecendo de 
parecer favorável da respetiva Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 
(DRAPLVT/ERRALVT) e da CCDRLVT no âmbito do regime legal desta restrição pública (RJREN), 
respetivamente. Conforme se pode constatar mais adiante o parecer da CCDRLVT, no âmbito do 
RJREN, é favorável condicionado, dependente do parecer da APA e de outras entidades, 
nomeadamente a CM; 

 O EIA não prevê que sejam instalados apoios aéreos referentes à instalação da LE-30kV em áreas 
classificadas no PDM de Vila Franca de Xira como “Solos urbanizados” - subcategoria “Espaços 
Urbanizados” (artigos 50.º a 52.º), “Espaços de Indústria extrativa - Espaços consolidados” 
(artigos 35.º e 36.º) e “Espaços naturais”, subcategoria de “Espaços Naturais de nível III” (artigos 
35.º a 37.º); 

 O corredor da LE-60kV abrange “Espaços Naturais” (troço inicial junto ao N-S) (artigos 32.º e 
33.º), “Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação” (artigos 30.º e 31.º), “Espaços Agrícolas e 
Florestais - Uso múltiplo” (artigos 21.º a 23.º), “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - 
subcategoria de “Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares” (artigos 25.º a 27.º) do PDM 
de Loures, sendo admitida a sua instalação, embora sejam áreas onde há solos classificados em 
RAN e/ou na REN, pelo que carece de parecer favorável da respetiva Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional (DRAPLVT/ERRALVT) e da CCDRLVT no âmbito do regime legal desta 
restrição pública (RJREN), repetivamente. Conforme se pode constatar mais adiante o parecer 
da CCDRLVT, no âmbito do RJREN, é favorável condicionado, dependente do parecer da APA e 
de outras entidades, nomeadamente a CM; 

 O EIA não prevê que sejam instalados apoios aéreos referentes à instalação da LE-60kV em áreas 
classificadas no PDM de Loures como “Espaços Agrícolas e Florestais - Produção” - subcategoria 
de “Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares” (artigos 25.º a 27.º), “Espaços Agrícolas e 
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Florestais - Uso múltiplo” (artigos 21.º a 23.º) e “Espaços destinado a equipamentos e outras 
estruturas - Áreas de infraestruturas existentes e propostas” - subcategoria de “Outras 
Infraestruturas” (artigos 49.º e 50.º). 

A apreciação global sobre o enquadramento nos PDM compreende que a instalação de uma central solar 
é um uso permitido pelos PDM nos vários espaços abrangidos pelo Solo Rural, salvaguardadas todas as 
servidões e outras condicionantes pela CM e de outras entidades. 

4.12.3. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA (SARUP) 

Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

Segundo a Planta de Condicionantes do PDM de Loures o N-S não abrange solos da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), contudo o corredor da LE-30 kV abrange solos classificados na RAN. 

No município de Vila Franca de Xira não são abrangidos solos da RAN (cf. consulta no SNIT à Planta de 
condicionantes - 06 do PDM de Vila Franca de Xira).  

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), a CFV insere-se em áreas de Reserva Ecológica 
Nacional (REN) dos municípios de Loures e de Vila Franca de Xira. De acordo com a carta de delimitação 
do concelho de Loures, aprovada pela Portaria n.º 49/2016 de 22 de março, alterada pelo Aviso nº 
7842/2020, de 18 de maio, a CFV abrange as tipologias “Áreas com risco de erosão” na parte mais 
ocidental do terreno, que, de acordo com a correspondência apresentada no Anexo IV do Decreto-Lei 
n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, 
intitula-se “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”. 

A linha elétrica interfere com as tipologias “Áreas com risco de Erosão”, “Área de máxima Infiltração”, 
“Escarpas e outras Áreas de elevada suscetibilidade geológica” (incluindo as subtipologias Escarpas, 
faixas de proteção de 50m das escarpas e áreas de elevada suscetibilidade geológica) e “Leito de curso 
água” que, de acordo com a correspondência referida, correspondem a “Áreas de Elevado Risco de 
Erosão Hídrica do Solo”, “Área Estratégica de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos”, “Áreas 
de Instabilidade de Vertentes” e “Curso de Água e respetivos Leitos e Margens”. 

De acordo com a carta de delimitação do concelho de Vila Franca de Xira, aprovada pela Portaria n.º 
1374/2009, de 29 de outubro, e posteriores alterações, a CFV abrange as tipologias “Cabeceiras de 
linhas de água”, “Áreas com risco de erosão” e “Outras linhas de água” (a oeste) que, de acordo com a 
correspondência apresentada no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, correspondem a “Áreas Estratégicas de 
Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos”, “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” e 
“Cursos de água e respetivos leitos e margens”, respetivamente. A linha elétrica desenvolve-se no 
interior do parque e apenas interfere com ”Cursos de água e respetivos leitos e margens”. 

Assim, na medida em que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual 
redação, nas áreas incluídas na REN são 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; 

• 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, resulta claro que, com a presente 
pretensão, se está perante uma ação interdita de acordo com o regime jurídico da REN. 
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De qualquer modo, excetuam-se do disposto no n.º 1 do artigo 20.º daquele diploma legal os usos e as 
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, pelo que tem de se efetuar a avaliação de 
acordo com o regime jurídico da REN em vigor, para o que foram solicitados ao proponente aditamentos 
ou informação complementar (ver ponto 1 desta Informação) que, em conjunto com o exposto no EIA, 
permitem efetuar a seguinte apreciação.  

De acordo com o n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, terá de ser 
realizada a avaliação da pretensão, verificando se a mesma consta do anexo II deste diploma legal como 
isenta de/sujeita a comunicação prévia a esta CCDR, se coloca ou não em causa as funções das 
respetivas áreas (nos termos do anexo I), completando a apreciação da mesma no âmbito da REN, 
designadamente de acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

Desde logo, a pretensão está identificada no anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, 
especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, e está sujeita a comunicação prévia a esta CCDR, sendo que nas Áreas de 
Instabilidade de Vertentes são admitidas apenas as redes, não sendo admitidas em Escarpas. 

No que respeita à Central Fotovoltaica, de acordo com o: 

- n.º 4, da alínea a), da Secção II, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, em 
“cursos de água e respetivos leitos e margens” podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e evitando a 
impermeabilização dos solos; 

vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a 
drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica;  

- n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, em 
“áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” só podem ser realizados os usos 
e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 
água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 
contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 
aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que ocorrem 
em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das espécies da flora e 
da fauna; 
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vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas cabeceiras 
das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão superficial. 

- n.º 3, da alínea d), da Secção III, do anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, em 
“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” podem ser realizados os usos e ações que não 
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação do recurso solo; 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento 
superficial; 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das 
massas de água. 

No que respeita às Linha Elétricas, para além do referido no ponto anterior, de acordo com o n.º 3, da 
alínea e), da Secção III, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, nas áreas de 
instabilidade de vertentes podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, 
cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Estabilidade dos sistemas biofísicos; 

ii) Salvaguarda, face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de movimentos de massa 
em vertentes e de perda de solo; 

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança das pessoas e bens. 

Atentos os Elementos Adicionais ao EIA, datados de julho de 2021, “a conceção do projeto da Central 
teve em consideração a não afetação de linhas de água”. Naqueles elementos refere-se que estão 
salvaguardadas as funções referidas anteriormente em relação aos cursos de água, não estando prevista 
qualquer afetação dos recursos hídricos e prevendo-se a preservação da vegetação ripícola, bem como 
dos respetivos habitats naturais. Registe-se que a implantação da vedação foi alterada, com o objetivo 
de não afetar os leitos dos cursos de água atravessados. 

Nos elementos do EIA apresentados refere-se que na CFV será mantido o distanciamento de 10 metros 
aos cursos de água e nas Linhas elétricas será salvaguardada uma faixa de 10 metros também, mas no 
caso do Rio Trancão essa faixa passará a 30 metros. 

Relativamente às “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, refere-se 
naquele documento que a instalação da CFV não implica qualquer tipo de atividades com efeitos 
negativos ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Adianta-se que os painéis 
fotovoltaicos não irão impermeabilizar o solo, dado que a implantação das estruturas dos painéis será 
feita acima do solo, com a respetiva fixação através de estacas diretamente cravadas no solo, sem que 
esteja previsto o uso generalizado de betão na fixação das estacas e garantindo a manutenção da 
infiltração das águas no solo. 

Acrescenta-se que não serão geradas emissões poluentes de qualquer natureza, pelo que está garantida 
a proteção da qualidade da água. Refere-se ainda que os caminhos previstos não terão pavimentos 
impermeáveis, sendo que os Postos de Transformação irão apenas afetar 0,002% da área REN 
abrangida. 

Conclui-se que o projeto da CFV irá garantir a continuação das condições naturais de receção e máxima 
infiltração das águas pluviais nas cabeceiras das bacias hidrográficas, não interferindo com o 
escoamento das águas nem com a erosão superficial. 

Relativamente às “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, os mesmos elementos referem que 
os painéis fotovoltaicos serão instalados em estruturas metálicas que serão fixas ao solo apenas através 
de estacas, permitindo aos painéis ficar a uma altura de cerca de 0,5 m a 0,8 m acima do solo, no seu 
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flanco mais baixo. Refere-se que será possível o crescimento de vegetação rasteira por baixo dos painéis, 
pelo que as características do solo serão mantidas e acrescenta-se que dado que não haverá 
impermeabilização do solo, o escoamento das águas pode continuar a ocorrer de forma natural. Por fim, 
esclarece-se que o projeto da CFV foi concebido de forma a minimizar a erosão dos solos, favorecendo a 
drenagem natural do terreno e evitando a existência de áreas de erosão oi inundações, as quais podem 
colocar em causa a segurança e estabilidade da própria estrutura da Central. Ainda relativamente aos 
caminhos, refere-se que no EIA em apreço foram apresentadas uma série de medidas de minimização de 
impactes, das quais destacamos as seguintes: 

 Está prevista a garantia do escoamento natural dos cursos de água, procedendo, sempre que 
necessário, à desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e cursos 
de água que possam ter sido acidentalmente afetados pelas obras. 

 Está prevista a implementação de medidas de conservação da vegetação que se desenvolve ao 
longo das margens dos cursos de água, não sendo permitida a colocação de postes da vedação 
no respetivo leito; 

 Os trabalhos de desmatação deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias, 
preservando, sempre que possível, o sistema radicular; 

 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 
e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento; 

 Está prevista a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos segregados na obra, quer ao 
nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do destino final, 
recorrendo para o efeito a operadores devidamente licenciados; 

 Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto. O betão 
necessário deve vir pronto da central de produção; 

 Nas zonas que apresentem risco de erosão devem implementar-se técnicas de estabilização dos 
solos e controlo de erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais, 
que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação. Esta medida tem 
como objetivo o encaminhamento das águas de escorrência, procurando a contenção dos 
fenómenos erosivos, evitando o arrastar de sedimentos para os cursos de água. 

Em síntese, está em causa a implantação de uma central fotovoltaica, onde se prevê, em áreas da REN 
(correspondente a 62% da área total de intervenção), a realização das seguintes ações: 

 Desmatação; 

 Reabilitação e construção de acessos; 

 Instalação de vedação em torno das áreas de implantação da CFV; 

 Instalação do sistema de produção fotovoltaico, sobre estruturas metálicas, cravadas 
diretamente no solo, sem fundação em betão; 

 Instalação de Postos de Transformação, incluindo a execução das plataformas onde ficarão 
instalados; 

 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos; 

 Abertura dos maciços de fundação dos apoios para as linhas elétricas; 

 Betonagem e arvoramento dos apoios das linhas elétricas. 

Considerando o genericamente exposto no EIA reformulado, pode aceitar-se que não são colocadas em 
causa, de um modo relevante, as funções que se pretendem salvaguardar nas tipologias de REN 
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afetadas. 

Ainda assim, coloca-se esta tese à consideração superior, pois entende-se que a posição final da 
CCDRLVT quanto a esta componente da apreciação deveria ficar dependente da apreciação que a APA 
efetuar. 

Para esta opção, não é indiferente o facto de, segundo a Portaria n.º 419/2012, a “produção e 
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” carecer de parecer obrigatório e 
vinculativo da APA, nos casos em que se localizem, entre outras, em “áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo”. No entanto, de acordo com a mesma Portaria, nos casos em que usos e ações 
constantes do seu anexo II estejam sujeitos a AIA, a pronúncia da APA nessa sede compreende a 
emissão desse parecer. 

Registe-se que é reconhecido o impacte positivo do projeto em causa, dado que se destina à produção 
de energia a partir de um recurso renovável, não poluente. 

Quanto à restante apreciação da pretensão no âmbito da REN, é de referir que o regime jurídico da REN 
admite que a produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis 
(instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime 
legal aplicável) possa ser aceite, mediante viabilização da CCDR, não sendo necessário o cumprimento de 
requisitos específicos, nos termos do constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria n.º 
419/2012. 

Face à interferência da área em avaliação com a REN dos municípios de Loures e Vila Franca de Xira em 
vigor, a viabilização da CCDRLVT à instalação do projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga, respetivos 
acessos e linhas elétricas de ligação – que se entende corresponder ao assegurar da compatibilidade 
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 
áreas integradas em REN – tem de concluir que, cumulativamente: 

• consta do anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, 
como isenta de/sujeita a comunicação prévia a esta CCDR; 

• não coloca em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I deste diploma legal; 

• observa as condições previstas no anexo I à Portaria n.º 419/2012. 

Relativamente ao primeiro dos pontos referidos, a pretensão está identificada no anexo II do Decreto-
Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e 
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, e está sujeita a comunicação prévia 
a esta CCDR. 

Registe-se que nas Áreas de Instabilidade de Vertentes são admitidas apenas as redes, não sendo 
admitidas em Escarpas. 

Relativamente ao segundo ponto, considerando o exposto no EIA e destacando as ações em causa e que 
está prevista no EIA a implementação de uma série de medidas de minimização de impactes, pode 
aceitarse que não são colocadas em causa, de um modo relevante, as funções que se pretendem 
salvaguardar nas tipologias de REN afetadas. Ainda assim, coloca-se esta tese à consideração superior, 
pois entende-se que a posição final da CCDRLVT quanto a esta componente da apreciação deveria ficar 
dependente da apreciação que a APA efetuar. 

Relativamente ao terceiro ponto, nos termos do constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria 
supracitada, não é necessário o cumprimento de requisitos específicos. 

4.12.4. CONCLUSÃO SETORIAL 

Verificados e confrontados todos os elementos do EIA com os dispositivos/disposições aplicáveis ao OT, 
especificamente os IGT e a servidões/restrições, conclui-se: 

 Relativamente às disposições do PROTAML, em particular no Esquema do Modelo territorial e na 
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estrutura ambiental (EMPVA/REM), e sem deixar de sublinhar o óbvio impacte em termos 
funcionais e paisagísticos decorrentes da natureza e dimensão da CSF (N-N, N-S e duas LE), não 
se identificam expressas oposições/divergências que comprometam as orientações e objetivos 
estratégicos deste Plano. 

Contudo, caberá às entidades competentes, nomeadamente nos riscos, nos setores agrícola, 
florestal, e de conservação da natureza, pronunciarem-se sobre as matérias e disposições 
específicas. 

 Relativamente ao PDM da Loures (Aviso n.º 6808/2015, de 18/06, e sequentes dinâmicas) 

Abrangendo o N-S, a quase totalidade do corredor da LE-30KV e o corredor da LE-60KV 

Recaem integralmente em “solo rural”, em várias categorias/subcategorias onde, nos termos do 
n.º 7 do artigo 18º do regulamento, são admitidas “Instalações ou equipamentos para produção 
de energia a partir de fontes de energia renováveis, após ponderação dos impactos no território, 
a definir em regulamento municipal.” 

Segundo o EIA não está prevista a afetação da área classificada como “Espaços Agrícolas e 
Florestais - Produção” - subcategoria de “Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares” 
(artigos 25.º a 27.º). 

Trata-se de uso previsto/admitido, salvaguardadas as servidões/restrições aplicáveis, 
nomeadamente, a REN e a RAN e a totalidade dos requisitos do PDM e do invocado regulamento 
municipal (não identificado no sítio do município) da competência da CM de Loures. 

 Relativamente ao PDM de Vila Franca de Xira (Aviso n.º 20905/2009, de 18/11, e sequentes 
dinâmicas) 

Abrangendo o N-N e parte do corredor da LE-30kV. 

Todas as ações recaem integralmente em “solo rural”, em várias categorias/subcategorias onde, 
nos termos do n.º 2 do artigo 13º do regulamento, é admitida a “(…) a implantação de 
infraestruturas, nomeadamente, de saneamento, de abastecimento de água, de 
telecomunicações, de eletricidade, de gás e de aproveitamento e utilização de energias 
alternativas e renováveis, (..,) salvaguardadas as servidões/restrições e demais dispositivos legais 
aplicáveis 

Não estão previstas ações nas áreas abrangidas em Espaços Urbanizados” (artigos 50.º a 52.º), 
“Espaços de Indústria extrativa - Espaços consolidados” (artigos 35.º e 36.º) e “Espaços 
naturais”, subcategoria de “Espaços Naturais de nível III” (artigos 35.º a 37.º); 

Trata-se de uso previsto/admitido, salvaguardadas as servidões/restrições aplicáveis, 
nomeadamente a REN a os requisitos do PDM da competência da CM de Vila Franca de Xira. 

 Segundo as Cartas Militares e as Plantas de Condicionantes dos PDM de Loures e de Vila Franca 
de Xira, sobre o território em causa impendem vários condicionamentos ao uso e ocupação do 
solo, nomeadamente, a RAN, rede de distribuição elétrica, servidão de domínio hídrico, servidão 
rodoviária, área de recursos geológicos, que carecem de parecer das entidades competentes. 

 Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN do concelho de Loures, publicada pela Portaria n.º 49/2016 de 
22/março, e sequentes alterações, a CSV, no setor mais ocidental, abrange a tipologia “Áreas 
com risco de erosão” que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 
agosto, intitula-se “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”. 

A linha elétrica interfere com as tipologias “Áreas com risco de Erosão”, “Área de máxima 
Infiltração”, “Escarpas e outras Áreas de elevada suscetibilidade geológica” (incluindo as 
subtipologias Escarpas, faixas de proteção de 50m das escarpas e áreas de elevada 
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suscetibilidade geológica) e “Leito de curso água” que, de acordo com a correspondência 
referida, correspondem a “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”, “Área Estratégica 
de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos”, “Áreas de Instabilidade de Vertentes” e 
“Curso de Água e respetivos Leitos e Margens”. 

De acordo com a carta da REN do concelho de Vila Franca de Xira, publicada pela Portaria n.º 
1374/2009, de 29/outubro, e sequentes alterações, a CFV abrange as tipologias “Cabeceiras de 
linhas de água”, “Áreas com risco de erosão” e “Outras linhas de água” (a oeste) que, de acordo 
com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, se intitulam “Áreas Estratégicas 
de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos”, “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica 
do Solo” e “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, respetivamente. A linha elétrica 
desenvolve-se no interior do parque e apenas interfere com a tipologia “Cursos de água e 
respetivos leitos e margens”. 

Remete-se integralmente para a descrição/localização das ações previstas, incluindo as medidas 
de mitigação ao nível da vegetação, dos recursos hídricos e da gestão dos resíduos, 

As ações previstas, constituintes do projeto/EIA, constam da alínea f) do ponto II do Anexo II do 
RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008 na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019), estando 
sujeita a comunicação prévia junto da CCDRLVT. 

Considerando estritamente as ações previstas e as medidas de mitigação a implementar, a 
interferência/incidência física sobre as áreas das tipologias afetadas será restrita/pontual pelo 
que não se entendem suscetíveis de colocar em causa as respetivas funções, não obstante seja 
determinante e vinculativo o parecer da APA neste âmbito. 

Não se aplicam os requisitos específicos do Anexo I da Portaria n.º 419/2012 (a qual ainda não 
foi substituída). 

É totalmente interdita a ocupação (por qualquer tipo de ação) na sub-tipologia “escarpas” e na 
tipologia “Áreas de instabilidade de vertentes” apenas é admitida a colocação de redes. 

Cumpridas as limitações à ocupação de determinadas áreas/tipologias, assegurada a 
conformidade com os PDM aplicáveis, só assumida depois dos pareceres das CM e da DRAPLVT, 
e obtido o parecer favorável da APA, entende-se viável a execução das ações, nos exatos termos 
previstos no EIA, nas áreas REN dos municípios de Loures e de Vila Franca de Xira, Azambuja e de 
Rio Maior. 

 São vários os condicionamentos ao uso e ocupação do solo nas áreas afetadas pelas CSF e 
respetiva LMAT, conforme as Cartas Militares, respetivos PDM e dispositivos setoriais, sendo 
necessário obter e considerar os pareceres das entidades competentes. 

Assim, regista-se compatibilidade de uso nos termos dos PDM aplicáveis, salvaguardada a 
decisão/expressão dos respetivos municípios e o parecer das entidades competentes pelas 
servidões/restrições e dispositivos setoriais que impendem sobre o local, bem como viabilidade ao 
abrigo do regime legal da REN desde que cumpridas as condições indicadas e obtido o parecer favorável 
da APA, então será positiva a apreciação no âmbito do RJREN e o parecer de OT será favorável. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 17 de agosto a 28 de setembro de 2021. Durante este período foram 
recebidas 4 exposições das seguintes entidades e cidadãos: 

• Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável  

• Centro PINUS 

• Liliana Silva 

• Alexander von Hildebrand 

A ZERO reconhece a importância que a produção de eletricidade com recurso a fontes renováveis como 
é o caso das centrais solares fotovoltaicas, contudo considera contraproducentes iniciativas que 
procurem arrelvar o território de forma indiscriminada com a construção de parques solares no 
cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma indiscriminada. Refere, ainda, que para 
além disso, e no caso em concreto, existem alguns aspetos que são um pouco vagos no EIA.  

Refere que com a análise do estudo no qual é dado um enfoque muito grande à degradação da área 
envolvente devido à ação antrópica com a instalação de pedreiras e um parque eólico, não é claro de 
que forma os impactes paisagísticos de magnitude moderada, admitidos no estudo serão efetivamente 
minimizados com as medidas de recuperação das áreas intervencionadas, preocupando em especial as 
áreas próximas dos aglomerados populacionais, nomeadamente Fonte Santa, onde devido à 
proximidade às habitações, aparentemente o espaço restante pode não ser suficiente para que possa 
ser instalado um corredor arbóreo e arbustivo que minimize o impacto paisagístico.  

Considera que em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, é fundamental clarificar se os impactes 
sobre a população que reside nas imediações são devidamente acautelados. 

Por último, manifesta preocupação com a proliferação de linhas aéreas em território nacional, onde a 
instalação de linhas subterrâneas contribuiria para diminuir não só o impacte visual assim como o 
potencial impacte negativo sobre a fauna. 

O Centro PINUS refere que é uma associação que promove a valorização do pinheiro-bravo, uma espécie 
autóctone que representa o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg CO2e) de 
acordo com o IFN6, contribuindo assim para o compromisso de aumentar as remoções de carbono por 
sumidouros naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União Europeia e a nova Estratégia 
Florestal Europeia para 2030.  

Refere que aquela espécie suporta também uma Fileira diversificada, que se caracteriza por:  

• Produtos que continuam a armazenar carbono durante décadas e passíveis de reparação, 
reutilização e reciclagem, como madeira serrada, postes, ou painéis de madeira, com aplicações 
em construção e mobiliário, em linha como Pacto Ecológico Europeu e o Novo Bauhaus Europeu; 

• Um papel central na bioeconomia, como o elucida o facto de a resina natural ser uma das apostas 
na estratégia de bioeconomia no contexto do PRR, que envolve também um investimento 
superior a 10 Milhões de euros na beneficiação de pinhais;  

• Práticas enraizadas de economia circular, com vários casos de sucesso e a reciclagem de pelo 
menos 271mil toneladas de madeira em 2020; 

• Um défice estrutural de madeira acentuado, que representou 57% do consumo de madeira em 
2020, que ameaça a perda de 57 078 postos de trabalho na transformação de produtos. 

Refere que face à importância ambiental, social e económica daquela Fileira, manifesta a sua 
preocupação com o abate de áreas florestais para instalação de Centrais Fotovoltaicas.  
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Constata que a Central Solar de Vialonga praticamente não terá impacte em áreas florestais, apesar de 
destruir alguns sumidouros naturais como prados secos seminaturais e matos pouco densos.  

Por último, refere que face à enorme ambição política de preservação de sumidouros naturais de 
carbono, considera que o Estudo de Impacte Ambiental deve sempre estimar quantitativamente a perda 
de sumidouros naturais e realizar o balanço líquido de emissões. 

A cidadã Liliana Santos manifesta-se contra o projeto em avaliação pelos impactes causados em áreas de 
REN e RAN; impactes na fauna e flora; no património natural e cultural. 

Considera que deveriam ser ocupadas áreas já artificializadas. 

O cidadão Alexander von Hildebrand refere que o projeto em análise tem muitas vantagens ambientais, 
uma vez que reduz as emissões de gases com efeito de estufa e não tem impactes negativos na 
biodiversidade. 

 

As exposições acima sintetizadas foram devidamente consideradas na avaliação desenvolvida. A maioria 
das preocupações suscitadas coincide com as ponderadas pela Comissão de Avaliação, o que se reflete 
nas disposições impostas no presente parecer para evitar ou minimizar os impactes decorrentes do 
projeto. 
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6. CONCLUSÃO 

O projeto da Central Solar de Vialonga tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir da 
energia solar utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos) e pretende concretizar um Título 
de Reserva de Capacidade atribuído pelo Governo Português no âmbito do Leilão Solar de 2019 
promovido pela Direção-Geral de Energia e Geologia. A Central terá uma potência total instalada de 
36,006 MWp distribuída por dois núcleos de produção fotovoltaica, designados por Núcleo Norte 
(27 195,84 kWp) e Núcleo Sul (8 099,20kWp).  

A central será constituída por um total de 63 168 módulos fotovoltaicos (com 570 W de potência 
unitária), 158 Inversores de String, 7 Postos de Transformação, 1 Posto de Corte e Seccionamento, 1 
Subestação e 1 Edifício de Comando, distribuídos pelos dois núcleos de produção. A área vedada, 
disponível para a implantação da Central Fotovoltaica, tem cerca de 62,30 ha. Contudo, o projeto, 
considerando todas as infraestruturas, incluindo toda a zona fotovoltaica (área dos painéis e 
entrelinhas), ocupa apenas cerca de 32,72 ha (51,9%). 

Os módulos fotovoltaicos serão monofaciais, assentes sobre estrutura metálica. No Núcleo Norte, os 
módulos serão instalados sobre estruturas fixas metálicas. No núcleo Sul os módulos estarão instalados 
em seguidores solares horizontais de um eixo, que seguirão o movimento do sol (nascente-poente). 

O projeto inclui uma Linha Elétrica interna a 30 kV (média tensão) de interligação entre os dois núcleos 
de produção e uma Linha Elétrica a 60 kV (alta tensão) que escoará a energia produzida na Central 
Fotovoltaica. A linha a 30 kV terá cerca de 2 165,48 m, dos quais 1 765,48 m serão aéreos (com a 
colocação de 10 apoios). Já próximo da chegada ao Núcleo Sul, a linha passará a subterrânea, em vala 
enterrada. A ligação da Subestação da Central Fotovoltaica de Vialonga à Subestação de Fanhões da EDP 
será feita por uma linha elétrica aérea a 60 kV, numa extensão de cerca de 2,2 km. 

Prevê-se que os trabalhos de construção da central solar e linhas elétricas se prolonguem por 12 meses. 
O período de exploração do projeto está estimado em 30 anos. 

Relativamente ao contributo do projeto para as Alterações Climáticas, mais concretamente no que se 
refere à produção de gases com efeito de estufa, o EIA refere que ao produzir anualmente 177,8 GWh, o 
projeto evitará a emissão de 49 973 toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com 
recurso a carvão. Não foram calculadas as estimativas de GEE emitidos direta ou indiretamente nas 
diversas fases do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera um impacte 
negativo significativo na componente de mitigação às AC, comparativamente aos benefícios que advêm 
da implementação do projeto. 

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, regista-se compatibilidade de uso nos termos dos PDM 
aplicáveis, salvaguardada a decisão/expressão dos respetivos municípios e o parecer das entidades 
competentes pelas servidões/restrições e dispositivos setoriais que impendem sobre o local, bem como 
viabilidade ao abrigo do regime legal da REN desde que cumpridas as condições indicadas e obtido o 
parecer favorável da APA, então será positiva a apreciação no âmbito do RJREN e o parecer de OT será 
favorável. 

No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, e mais especificamente no que se refere 
á Reserva Ecológica Nacional (REN) pode aceitar-se que não são colocadas em causa, de um modo 
relevante, as funções que se pretendem salvaguardar nas tipologias de REN afetadas. Segundo a Planta 
de Condicionantes do PDM de Loures o N-S não abrange solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
contudo o corredor da LE-30kV abrange solos classificados na RAN. Esta situação requer apreciação por 
parte da DRAP RESPETIVA. O projeto não se sobrepõe a áreas com estatuto de proteção no âmbito do 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). 

O EIA refere que não se verificarão impactes com significado na Geomorfologia dadas as diminutas 
movimentações de terras previstas para a fase de construção da Central, da Subestação Elevadora e das 
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Linhas Elétricas. Quanto aos impactes na Geologia, considera-se que serão também pouco significativos. 
Uma vez que na área do projeto ocorrem recursos geológicos muito comuns no país e com reduzido 
valor económico, e que as explorações que laboram na área próxima ao projeto não irão ser afetadas, 
considera-se que o impacte nos Recursos Minerais é também pouco significativo. 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos superficiais, verificou-se que as ações com maiores afetações 
potenciais estão associadas às obras de desmatação, montagem das mesas e painéis fotovoltaicos, 
abertura das valas da rede elétrica, construção da subestação e posto de comando. No entanto, 
considera-se que estes impactes podem ser minimizáveis através da adoção das medidas específicas e 
de cuidados ambientais durante a execução da obra. Destaca-se desde já que a implantação de alguns 
apoios da linha elétrica a 30 kV devem ser revistos de forma a assegurar a faixa de servidão da ribeira da 
Fonte Santa. No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, não são expectáveis alterações 
relevantes na circulação subterrânea ou na infiltração natural da água, nem é expectável a interseção do 
nível freático ou uma elevada impermeabilização. Assim, estes impactes podem também ser 
considerados pouco significativos. 

No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um impacte positivo ao nível local 
associado à dinamização da economia pela contratação de trabalhadores e da aquisição de bens e 
serviços significativo, mas temporário dada a curta duração da obra. Contudo, é de esperar também um 
impacte negativo associado à afetação temporária da qualidade de vida dos habitantes locais, com a 
instalação e operação de estaleiros, o aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra e 
com as atividades de construção civil.  

Quanto aos Solos, os impactes restritos às áreas de intervenção dos apoios das ligações elétricas e 
subestação elevadora são negativos, diretos, certos e de magnitude reduzida. Sendo irreversíveis, 
permanentes e pouco significativos, na área efetivamente ocupada pelas fundações dos apoios das 
ligações elétricas e subestação elevadora e reversíveis, temporários e pouco significativos, na restante 
área a intervir, nomeadamente os resultantes das ações de desmatação e limpeza dos terrenos 
envolventes e os necessários à abertura de acessos. 

Globalmente, os principais impactes na Ocupação do Solo serão negativos e de âmbito local, e resultam 
principalmente da afetação de áreas de explorações agrícolas e dos espaços naturais e seminaturais. A 
fase de exploração herdará alguns impactes negativos da fase anterior, que se manterão ao longo do 
projeto. São ainda expectáveis os impactes positivos do restabelecimento de alguma vegetação e a 
recuperação parcial dos solos. 

No que diz respeito aos Sistemas Ecológicos, considera-se que os impactes negativos na flora e 
vegetação poderão ser minimizados se forem corretamente implementadas as ações previstas no plano 
de integração paisagista, a saber: a requalificação e manutenção da vegetação ribeirinha e a 
recuperação das áreas de prados compatíveis com o habitat prioritário 6210* da Diretiva Habitats 
(maioria da área afeta ao núcleo norte). O grau de artificialização e a atual degradação da área onde será 
instalada a central, levam a que a diversidade faunística não seja favorecida, pelo que a maioria das 
espécies com maior probabilidade de ocorrência estão adaptadas a habitats humanizados e não 
possuem estatuto de conservação desfavorável. Não são, pois, de esperar impactes significativos sobre a 
fauna em geral.  

No que diz respeito às linhas elétricas, tendo em conta a elevada probabilidade da presença de águia de 
Bonelli na zona, o seu estatuto de conservação (em perigo), o seu risco de eletrocussão elevado e risco 
de colisão intermédio, deverão ser adotadas medidas de minimização associadas à diminuição da 
probabilidade de eletrocussão e colisão. As medidas a aplicar deverão ser as previstas para as áreas 
críticas no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia elétrica” (ICNF, 2019). 

Salienta-se ainda a necessidade de dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 31/2020 de 30 de junho, que 
estabelece a obrigatoriedade de declaração de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de 
árvores, bem como ao Decreto-Lei n.º 95/2011 de 8 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
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n.º 123/2015 de 3 de julho, com a Declaração de Retificação n.º 38/2015 de 1 de setembro, que 
estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controle do nemátodo 
da madeira do pinheiro. 

Quanto ao Ambiente Sonoro, foi possível apurar que os impactes do projeto da Central Fotovoltaica de 
Vialonga, embora de sinal negativo, serão pouco significativos, podendo mesmo ser considerados 
praticamente nulos. Em termos de impactes cumulativos, a Central Fotovoltaica de Vialonga e as Linhas 
Elétricas também não terão expressão em termos de incremento dos níveis sonoros localizados na 
envolvente próxima do projeto. 

No que diz respeito à Paisagem, considera-se que o projeto irá implicar “Impactes Estruturais e 
Funcionais” e “Impactes de Natureza visual”. De entre os “Estruturais e Funcionais” destacam-se os 
associados à desmatação, desflorestação e à alteração da morfologia natural. Estes impactes serão 
variáveis entre pouco significativos a significativos. Os “Impactes de Natureza visual” podem ser 
considerados negativos e significativos, sempre que afetam diversos observadores permanentes e 
temporários. Destaca-se ainda a Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais, um impacte negativo, que 
pode ser considerado significativo para o Núcleo Sul. 

Em termos de “Impactes Cumulativos”, considera-se que no conjunto, os diversos projetos existentes, e 
o em avaliação, representam um impacte visual negativo sobre a Paisagem e contribuem para uma 
maior artificialização e, consequente, descaracterização visual do território. Os mesmos são ainda 
responsáveis pela redução da atratividade e pela destruição progressiva do carácter da Paisagem. 

Quanto ao Património Cultural, o projeto em avaliação é gerador de impactes negativos, diretos e 
indiretos sobre ocorrências patrimoniais, nas diversas fases de implementação, uma vez a sua área de 
implantação abrange um território com sensibilidade patrimonial atestada pela existência de 
testemunhos de ocupação antrópica antiga. Assim, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de 
impactes sobre o património arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente impactante 
para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo 
subsolo. Considera-se assim que os impactes negativos sobre o Património são suscetíveis de serem 
minorados através da adoção das medidas de minimização. 

Não se preveem, em geral, impactes diretos significativos ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase 
de construção do projeto, ainda que as diversas atividades construtivas possam provocar alguma 
incomodidade temporária nas populações da área envolvente. Também o aumento temporário de 
tráfego de veículos, para o local de implantação do projeto, contribuirá também para um aumento das 
emissões de poluentes para a atmosfera. No que diz respeito ao ruído, pode-se afirmar que as atividades 
com maior emissão estão associadas à preparação do terreno (modelação do terreno, abertura de 
caminhos, furação para colocação de estacas de fixação, entre outros) e no caso das Linhas elétricas à 
execução dos caminhos provisórios e à execução das fundações e implantação dos apoios. Os impactes 
no ambiente sonoro são considerados negativos mas minimizáveis e pouco significativos. 

Na fase de exploração, não se esperam impactes negativos significativos do ponto de vista da saúde 
ambiental, que possam ter reflexos ao nível da Saúde Humana. Prevê-se que o reduzido número de 
trabalhadores afeto à fase de exploração do projeto não tenha qualquer impacte ao nível das 
infraestruturas de saúde existentes. No caso das Linhas Elétricas, os resultados dos cálculos do campo 
elétrico e do campo magnético estão dentro dos limites estabelecidos na legislação em vigor. Sendo 
assim, considera-se que o projeto das Linhas elétricas também não acarreta risco para a Saúde Humana. 

A análise aos resultados da Consulta Pública permitiu identificar alguma oposição ao projeto, pelos 
impactes que irá induzir na biodiversidade, incluindo a afetação de floresta, no património cultural e na 
paisagem. Várias questões coincidem com as analisadas pela Comissão de Avaliação pelo que foram 
consideradas na avaliação efetuada. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
mitigação a adotar (apresentado no capítulo final do presente parecer), pode contribuir para evitar 
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parte dos principais impactes negativos identificados e para minimizar os restantes. 

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
impactes positivos perspetivados emite-se parecer favorável à Central Solar de Vialonga, condicionado 
ao cumprimento das condições elencadas no capítulo seguinte do presente documento. 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da respetiva CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde 
já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado. 
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7. CONDIÇÕES PARA EVITAR, MINIMIZAR E MONITORIZAR OS IMPACTES DO PROJETO 

CONDICIONANTES 

1. Proceder ao ajuste do layout da central fotovoltaica considerando a necessidade de garantir: 

1.1. O maior afastamento possível do “Escarpamentos de Serves” e da “Estrada Militar de Serves”, 
classificados como Monumento Nacional, assegurando assim a respetiva salvaguarda e 
enquadramento. 

1.2. Que a instalação de painéis, construções e infraestruturas não interfere com: 

a) A área de povoamento de sobreiros/azinheiras, as áreas de núcleos de sobreiros/azinheiras 
com valor ecológico, nem com exemplares de sobreiros/azinheiras dispersos que se 
encontrem em zonas de várzeas/linhas de água; 

b) As faixas de proteção ao longo das linhas de água existentes ainda que 
torrenciais/temporárias. 

1.3. Que são cumpridas as seguintes orientações na Área Norte: 

a) Na implantação de painéis na zona mais a norte da Área Norte deve ser definida uma faixa 
de exclusão, tendo como referência o eixo da Estrada Militar. A largura a definir para esta 
faixa deve assegurar: 

 Espaço suficiente e necessário do ponto de vista do enquadramento cénico desta 
via; 

 Que a primeira linha de painéis se implanta no mínimo a uma cota altimétrica a 
cerca de 10 m abaixo da cota do perfil longitudinal da Estrada Militar. 

Sugere-se que a implantação se realize abaixo das cotas altimétricas que são meramente 
indicativas e variáveis, pelo que devem ser verificadas de forma a cumprir cumulativamente 
as restantes orientações no seu conjunto. De poente para nascente os painéis devem 
implantar-se abaixo das seguintes cotas: 258.00; 276.00 e 286.00. 

b) Deve ser previsto um maior afastamento em relação às habitações existentes ao longo da 
Rua Principal da povoação de Santa Cruz e ao longo da Av. da Liberdade da povoação de 
Fonte Santa. 

c) Deve ser excluída a instalação de painéis ou de outras infraestruturas nas zonas onde se 
registam claramente linhas de vegetação – matos –, sensivelmente, transversais à área de 
implantação de painéis, que se sucedem ao longo da vertente de norte para sul, sendo 
estas muito relevantes para o controle da erosão. 

d) Do lado poente da Área Norte deve ser garantido que o sector mais a NO não determina 
impactes para o lado poente. 

1.4. Que na Área Sul a implantação de painéis salvaguarda o estabelecimento de uma sucessão de 
linhas da vegetação a preservar no sentido de norte para sul, tendo como objetivo o controle 
da erosão. 

1.5. Que são salvaguardas as áreas necessárias para a conceção da cortina arbórea-arbustiva no 
âmbito da implementação do projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica 
de Vialonga a aprovar, dado que a excessiva proximidade à vedação não permite a sua 
implementação 

2. Proceder ao ajuste do traçado da linha elétrica a 30 kV considerando a necessidade de garantir: 
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2.1. Que a implantação dos apoios 2, 3, 4 e 5 assegura a salvaguarda da faixa de servidão da linha 
de água; 

2.2. Que o traçado não corta a povoação de Santa Cruz e que garante, em simultâneo, um maior 
afastamento às habitações, enquanto observadores permanentes, dos quais se destaca o 
Apoio 2. 

3. Definir as características das linhas elétricas ao nível da altura e localização exata dos seus apoios, de 
modo a evitar a afetação, presente e futura, dos sobreiros existentes. 

4. Obter parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

5. Obter Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) para todas as intervenções em domínio 
hídrico, nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Previamente ao licenciamento 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout final do projeto da central fotovoltaica e traçado final da linha elétrica a 30 kV ajustados em 
cumprimento das Condicionantes n.º 1 e n.º 2. O layout final deve localizar-se dentro da área de 
implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Planta de Condicionamentos bem como as 
restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser acompanhada de cartografia 
compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica, a escala adequada, sobre o 
orto e de forma translúcida. 

2. Soluções alternativas para o ponto de ligação da linha a 60 kV à rede. Caso se conclua pela 
impossibilidade de adotar outra solução distinta da prevista, tal deve ser devidamente 
fundamentado e devem propostas medidas que salvaguardem que esta ligação não tem 
repercussões visuais negativas sobre a Área de Paisagem com Valor Cultural "Vale Encaixado do 
Zambujal". 

3. Solução de relocalização da vedação de modo a que a sua implantação assegure a faixa de servidão 
das linhas de água REN, ribeira da Fonte Santa (núcleo Norte) e ribeira Casal da Serra (núcleo Sul) e 
de solução que garanta que a colocação dos postes de vedação, no atravessamento das linhas de 
água, deve acautelar a altura e extensão do escoamento previsto no EHH para o período de retorno 
de 100 anos. 

Previamente ao início da fase de obra/construção 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

4. Projeto de Drenagem da área de implantação do projeto, a implementar após remoção do coberto 
vegetal e modelação do terreno, incluindo a rede hidrográfica natural a manter. O projeto de 
drenagem não deve produzir agravamento das condições de escoamento existentes, no que respeita 
ao encaminhamento das águas para jusante do projeto e tendo presente a capacidade de vazão da 
rede natural a jusante. 

5. Indicação da origem da água, na fase de exploração, para consumo humano e para lavagem dos 
painéis. 

6. Cartografia com a implantação de todos os elementos do projeto reformulado, incluindo estaleiros, 
áreas de empréstimo e depósito, acessos, etc.. 

7. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado de forma a refletir as 
condições impostas na presente decisão. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra. 

8. Planta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final de projeto da central 
fotovoltaica e o traçado final das linhas elétricas. Esta planta deve dar cumprimento às condições 
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impostas na presente decisão e incluir a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, bem como todas as áreas de proteção a salvaguardar. 

9. Resultados de trabalhos de prospeção utilizando métodos geofísicos de modo a despistar a eventual 
existência de estruturas militares defensivas (entrincheiramentos para o posicionamento de 
infantaria), na área da central solar fotovoltaica (Núcleo Norte), contígua do Escarpamento de 
Serves e da Estrada Militar de Serves, classificados como Monumento Nacional, e da Bateria dos 
Penedos. 

10. Projeto de Integração Paisagística da central solar fotovoltaica revisto tendo em conta o layout final 
do projeto bem como as seguintes orientações: 

10.1. Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras – assim como 
com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa e Cronograma de Manutenção, 
Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde. 

10.2. O conjunto de soluções a adotar deve favorecer a manutenção da diversidade do mosaico 
cultural, composto por áreas seminaturais de matos, agrícolas e florestais, como fator 
determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico. 

10.3. Deve incluir uma proposta de faseamento e zonamento das intervenções hierarquizadas no 
curto, médio e longo prazo assim como a sua caracterização. 

10.4. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto 
aos espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir 
descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

10.5. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à 
herbívora. 

10.6. Deve contemplar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da 
implementação do PIP durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua 
implementação. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o 
mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à e de uma análise crítica das 
situações assim como indicar medidas de correção dos problemas detetados. A sua 
elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser estabelecido um 
conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que 
ilustrem as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” 
de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não 
só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter 
uma elevada resolução/definição. 

10.7. A delimitação da Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações: 

a) Constituição de uma cortina arbórea-arbustiva perimetral, de acordo com o novo 
layout com cerca de 20m de largura. Nas restantes situações deve ser proposta a 
respetiva largura. 

b) A cortina arbórea deve ter uma composição multiespecífica e multiestratificada – 
árvores e arbustos – de folhagem perene e caduca com diferentes ritmos de 
crescimento. As cortinas devem fazer-se em duas ou três linhas paralelas com largura 
da entrelinha que permita o bom desenvolvimento das espécies escolhidas. Cada 
uma das referidas linhas deve ser composta por troços com e sem vegetação, sendo 
que as extensões com vegetação devem corresponder a outras, da outra linha 
paralela consecutiva, sem vegetação. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3416 

 

 
“Central Solar de Vialonga”, projeto de execução 

74 

c) Na faixa da cortina arbórea-arbustiva deve ser mantida a toda vegetação de porte 
arbóreo existente e, parcialmente, e pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, 
sempre que a mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural 
potencial.  

d) A Estrutura Verde deve integrar as áreas correspondentes ao Sistema Seco e ao 
Sistema Húmido e áreas de maior declive e com riscos de erosão moderados a 
elevados que devem ser representadas graficamente. Em ambos deve ser preservada 
e/ou reforçada a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou 
contínua - linhas de água e de drenagem preferencial existentes ainda que 
temporárias – os talvegues ou as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e 
charcas. 

e) Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação 
arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural. 

f) Integrar as áreas de mosaico de matos e afloramentos rochosos. 

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

h) Deve contemplar, no âmbito do plano de gestão da Estrutura Verde uma proposta de 
conversão gradual/faseada e seletiva dos exemplares de espécies presentes mas com 
menor interesse paisagístico e ecológico para sua substituição com espécies 
autóctones, inclusivamente, as que possam existir na faixa da cortina arbórea. 

i) Deve contemplar uma proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo 
de permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente 
existentes nos prados da região. Em alternativa pode fazer-se recurso a “Pastagens 
Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de 
promover maior retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e 
proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies 
de avifauna e outras existentes e potenciais. 

j) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser 
acompanhado de certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. A sua origem deve ser local. 

k) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de 
forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à 
origem das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa 
multiplex, assim como em relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, 
proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras 
restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou, em 
alternativa, não considerar as espécies vegetais de risco na proposta. 

11. Plano de Controle de Erosão (PCE) com base nas técnicas de Engenharia Natural focado, sobretudo, 
nas áreas de maior declive e tendo em consideração os sentidos de drenagem preferencial de cada 
área/sub-bacia. Neste âmbito devem ser consideradas e preservadas as linhas de vegetação 
existentes na Área Norte e na Área Sul. A desmatação deve ser realizada de forma a replicar as 
referidas linhas de vegetação que se alinham, sensivelmente, de forma perpendicular ao 
escoamento. Este plano deve contemplar um programa de monitorização ou de acompanhamento. 
Associado à implementação e ao acompanhamento deve ser prevista a elaboração de relatórios cuja 
apresentação, em termos temporais, deve ser proposta. 
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12. Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Servidão Legal das Linhas, a 30 e a 60kV (PGRFSLL), 
constituído por peças escritas e desenhadas e contendo os seguintes elementos: 

12.1. Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 
preservação e proteção. 

12.2. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones. 

12.3. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação edafoclimática/ecológica no 
que se refere aos locais de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência 
preferencial. 

12.4. Plano de Manutenção. 

13. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), cuja apresentação depende da realização 
de uma prospeção prévia de toda a área da propriedade assim como para os dois corredores/faixa 
de servidão legal das linhas elétricas aéreas, a 30kV e a 60kV, no sentido de detetar e identificar a 
presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A verificar-se a sua presença deve então ser 
apresentada uma proposta de PGEEI, a qual deve incluir o levantamento georeferenciado dos 
núcleos, a caracterização dos mesmos e as metodologias de controlo para cada espécie em presença 
bem como o programa de monitorização para a fase de exploração. 

14. Programa de monitorização da recuperação de vegetação autóctone atualizado 

15. Programa de monitorização da mortalidade de avifauna por colisão com os painéis solares 
atualizado 

Durante a execução da obra/construção 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

16. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes 
orientações: 

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

16.2. Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente: acessos a desativar; locais 
de depósito das terras vivas/vegetais e outras áreas atualmente degradadas, ainda que não 
afetadas pelo projeto. 

16.3. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa, e em profundidade, de pavimentos existentes, em particular, no caso dos 
caminhos a desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de 
forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de 
forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação 
autóctone. 

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

16.5. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas 
espécies autóctones. No caso das plantações, todos os exemplares propostos devem 
apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias acompanhados de 
certificado de origem. 

16.6. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 
- no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos – e à herbivoria, nos locais a recuperar e 
mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

17. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral. Este relatório deve também 
focar as medidas relacionadas com a Paisagem, recorrendo para tal ao registo fotográfico. Para 
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elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto 
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

Medidas a inserir no projeto 

1. Adotar medidas para diminuição da probabilidade de eletrocussão e colisão de águia de Bonelli com 
as linhas elétricas. As medidas a aplicar devem ser as previstas para as áreas críticas no “Manual de 
apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de 
energia elétrica” (ICNF, 2019).  

2. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para os 
elementos patrimoniais que vierem a ser identificados no âmbito da prospeção e avaliação 
arqueológica solicitada previamente ao licenciamento, compatível com a sua conservação no 
decurso da obra. 

3. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, devem apresentar tonalidades 
próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de 
maior refletância como saibros ou tonalidades brancas. As soluções devem ainda assegurar níveis 
significativamente baixos de libertação de poeiras durante a fase de exploração. 

4. Adotar soluções para a iluminação exterior, em que a mesma não seja geradora de poluição 
luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve 
assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se 
faça segundo a vertical. 

5. Adotar soluções de revestimento exterior para todos órgãos de drenagem tendo como principal 
material o recurso a pedra local. 

6. A vedação deve ser colocada com a malha de maiores dimensões junto ao solo para possibilitar a 
circulação de pequenos animais, e sem fiada de arame farpado no seu topo superior.  

Medidas para a fase prévia ao início da obra/construção 

7. Os trabalhos de desmatação devem ser realizados fora do período reprodutor da avifauna, ou seja, 
fora dos meses de primavera.  

8. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 
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9. Respeitar o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar elementos 
que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

10. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 
no decurso dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra. 

11. Informar sobre o projeto as entidades com jurisdição ou que desenvolvam atividades relevantes na 
área de influência do projeto, nomeadamente as Câmaras Municipais de Loures, de Vila Franca de 
Xira, a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Infraestruturas de Portugal, a 
Força Aérea, a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações e a ANAC – Autoridade Nacional 
da Aviação Civil. 

12. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 
populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia afetas à área do projeto. A informação disponibilizada deve incluir 
o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 
e eventuais afetações à população, designadamente a afetação temporária das acessibilidades. Para 
concretização desta medida, podem ser distribuídas Fichas de Comunicação, de acordo com o 
modelo apresentado no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. Os elementos e resultados 
obtidos durante este processo de comunicação devem constar nos relatórios a elaborar no âmbito 
do referido plano. 

13. Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 
obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente 
sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução 
da mesma. 

14. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente, 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 
deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical da copa, sobre o terreno, do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o 
lado da intervenção.  

15. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o 
exposto na respetiva legislação em vigor. 

16. Devem ser protegidos as áreas de lajes e de afloramentos rochosos, em particular os de formas ou 
conjuntos singulares, no que se refere à sua integridade física. 

Medidas para a fase de execução da obra/construção 

17. Garantir a recuperação/promoção das galerias ripícolas com espécies arbóreas e/ou arbustivas 
autóctones, privilegiando as espécies previstas para a sub-região homogénea onde a área se insere.  

18. Realizar os trabalhos de desmatação fora do período reprodutor da avifauna, ou seja, fora dos 
meses de primavera.  

19. Colocar vedação com a malha de maiores dimensões junto ao solo para possibilitar a circulação de 
pequenos animais, e sem fiada de arame farpado no seu topo superior.  
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20. Após a desmatação das locais de implantação das centrais e dos corredores das linhas elétricas para 
transporte de energia executar a respetiva reprospeção arqueológica, incluindo acessos a criar ou a 
beneficiar. 

21. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de 
projeto de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser 
proibida ou muito condicionada. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos 
de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. 

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

23. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, 
na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de 
pargas e, mesmo, durante a recuperação paisagística. 

24. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 
operações que impliquem movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação 
de cabos elétricos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, 
preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar 
pelos trabalhos de construção e, mesmo, na fase final, durante as operações de desmonte de 
pargas e de recuperação paisagística; O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que 
se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

25. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção 
de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património 
Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer 
medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os 
vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

26. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar.  

27. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se 
degrade o seu estado de conservação para o futuro. Sempre que se venham a identificar 
ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionantes deve ser 
atualizada. 

28. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

29. As terras sobrantes deverão ser reutilizadas nos aterros previstos neste projeto, ou na modelação 
do terreno. O depósito definitivo das terras em vazadouro deve ser feito em último recurso de 
modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição daquelas terras. 

30. Os elementos ou estruturas de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico que 
sejam postos a descoberto durante as operações de construção do parque da CSV, deverão ser 
sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para 
o seu estudo, preservação e divulgação. 
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31. Atendendo à atual situação epidemiológica da pandemia de COVID-19, deve ser considerada a 
Orientação da Direção-Geral da Saúde n.º 034/2020 de 11/07/2020, relativa à Prevenção e Controlo 
de Infeção no Setor da Construção Civil. 

32. Adotar medidas de minimização relativas ao armazenamento de materiais perigosos e às condições 
de higienização destes locais. 

33. Adotar medidas para evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças.  

34. Dar cumprimento aos critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a 
campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 
de fevereiro, que 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. 

35. Assegurar, em todas as suas fases, a monitorização da exposição dos trabalhadores aos campos 
eletromagnéticos, conforme disposto na Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto que estabelece as 
prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e 
a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos 
durante o trabalho.  

36. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Resíduos para as fases de construção e de 
exploração. Nesse contexto, deve ser assegurada a minimização de riscos associados ao 
armazenamento temporário de resíduos, nomeadamente para a saúde e o ambiente, respeitando 
todas as regras de segurança, garantindo que todos os resíduos produzidos passíveis de difundir 
contaminações serão armazenados em locais devidamente impermeabilizados e sem possibilidade 
de transbordo em caso de eventos de precipitação e potenciais escorrências e tendo em 
consideração a classificação do resíduo de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, bem como as 
características que lhe conferem perigosidade e ser assegurada a adequada ventilação dos locais de 
armazenamento, evitando a libertação de gases e odores. 

37. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

38. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

39. Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a manter as normais 
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de ruído. 

40. As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações devem ser realizadas 
preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor, 
devendo ser solicitadas licenças especiais de ruído para os casos excecionais. 

41. Devem também ser garantidas as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, 
tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

42. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição do 
solo desprovido de vegetação, deverão, sempre que possível, ser realizados durante os períodos em 
que não é provável a ocorrência de precipitação mais intensa. 

43. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

44. Nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos temporários e 
pela circulação de máquinas e viaturas, deve proceder-se à sua adequada descompactação. 

45. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3416 

 

 
“Central Solar de Vialonga”, projeto de execução 

80 

por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 
destino final adequado. 

46. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 
a manter as normais condições de funcionamento.  

47. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de 
drenagem de águas pluviais. 

48. Sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de linhas de 
água, deve ser assegurado que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições de 
escoamento dessas linhas de água. 

49. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) deverão ser 
encaminhadas para um local impermeabilizado, afastado das linhas de água, não podendo em caso 
algum situar-se na faixa de proteção do domínio hídrico. Quando terminada a obra, deve proceder-
se à limpeza de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos 
resíduos resultantes. 

50. Assegurar a retenção e o destino final adequado para os efluentes domésticos.  

51. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 
forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 
contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 
hidrocarbonetos.  

52. Sempre que ocorra um derrame de produtos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

53. As intervenções na proximidade de linhas de água devem ser efetuadas de modo evitar o 
arrastamento de materiais para o meio hídrico. Para evitar o aumento da carga sólida, a qual 
contribui para o assoreamento das linhas de água, em particular na abertura e intervenção em 
caboucos de valas técnicas, deve prever-se a colocação de barreiras de retenção de sólidos (fardos 
de palha, geotêxtil, entre outros) na zona de interação entre a frente de obra e a linha de água e 
privilegiar a colocação temporária das terras escavadas no lado da vala oposto à linha de água. 

54. Caso se comprove que os trabalhos de implantação das linhas elétricas a 30 kV e a 60kV causaram 
um desvio do fluxo das águas de recarga afluentes a captações de água subterrânea de uso privado 
existentes, contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a exploração das 
captações, deve ser assegurada a restituição disponibilização ao titular das mesmas dos caudais 
existentes nas captações anteriormente à realização da obra. 

55. Os trabalhos de desmatação deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias, preservando, 
sempre que possível, o sistema radicular. 

56. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento; 

57. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto. O betão necessário 
deve vir pronto da central de produção; 

58. Nas zonas que apresentem risco de erosão devem implementar-se técnicas de estabilização dos 
solos e controlo de erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais, que 
permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação. Esta medida tem como 
objetivo o encaminhamento das águas de escorrência, procurando a contenção dos fenómenos 
erosivos, evitando o arrastar de sedimentos para os cursos de água. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3416 

 
“Central Solar de Vialonga”, projeto de execução 

81 

59. Deve ainda ser assegurada a circulação controlada dos veículos e máquinas, preferencialmente 
dentro de corredores balizados e com limitação de velocidade, privilegiando-se os caminhos já 
existentes.  

60. Devem ser praticadas a colocação de sinalética de informação e segurança na via e a lavagem de 
pavimento e ainda, proceder à reparação do piso eventualmente danificado, em resultado dessa 
utilização. 

61. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações expressas no documento e na 
cartografia elaboradas com este fim. 

62. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 
intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser 
desmatadas ou decapadas. 

63. As operações de desmatação devem observar a preservação da matriz do conjunto de linhas de 
vegetação de porte arbustivo a preservar nas 2 áreas a Norte e a Sul, a estabelecer e a definir em 
cartografia no âmbito da elaboração do Plano de Controle da Erosão. 

64. No âmbito das ações/operações de desmatação devem ser recolhidas as bolotas dos arbustos de 
carrasco - Quercus coccifera L. - com recurso a mão-de-obra local, para que as mesmas possam ser 
aplicadas na colonização das áreas envolventes. Em alternativa, poder-se-á depositar o material 
proveniente da desmatação sobre o terreno e incorporar este resíduo de material vegetal no solo 
com uma gradagem, apenas onde aplicável, dado não ser a solução adequada para toda a área da 
Central. 

65. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 
circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre 
o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que 
possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

66. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 
balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

67. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones, deve ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de 
altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 
se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 
através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em 
função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

68. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser 
totalmente separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não 
devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 
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69. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

70. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas 
disponíveis para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e 
pulverização e, consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras, como: a 
não utilização de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos 
que potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de 
maior pluviosidade e ventos. 

71. A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deve considerar as seguintes orientações que 
devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; camada de 
desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações inferiores a 1:2 
(V:H) e suavizadas por perfil em S (sinusoidal) ou “pescoço de cavalo”. 

72. Deve proceder-se à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de 
estabilização dos pavimentos dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pela 
utilização de água na redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a 
qualidade visual da vegetação e os níveis de produção das próprias culturas existentes. Deve ser 
garantida a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

73. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação 
inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 
naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 
condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

74. Executar/implementar de forma coordenada os seguintes projetos e planos: 

a. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), se aplicável. 

b. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Servidão Legal da Linha (PGRFSLL) 

c. Plano de Controle de Erosão (PCE). 

d. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Vialonga (CSFV). 

e. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Medidas para a fase final da execução da obra/construção 

75. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
resíduos, entre outros. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra. 

76. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 
ter sido afetados pelas obras de construção.  

77. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se 
aplicável, através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação 
e arejamento dos solos.  

78. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 
necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 
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79. Realizar, na área do projeto, a sementeira de vegetação autóctone, sendo que, nas áreas ocupadas 
por módulos fotovoltaicos, as espécies devem ser compatíveis com o ensombramento. Na faixa de 
proteção das linhas de água, avaliar a instalação/manutenção de vegetação ripícola adequada à 
recuperação e valorização das mesmas. 

Medidas para a fase de exploração  

80. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da 
entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, procedimentos 
e ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central que possam por em risco 
a segurança das populações vizinhas. 

81. As linhas de água existentes e cartografadas na carta militar à escala 1/25 000, ainda que 
torrenciais, localizadas na área de intervenção devem ser alvo de reabilitação da vegetação 
autóctone e adequada ao tipo de linha de água. 

82. Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, deve ser 
garantido o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase prévia ao início da 
execução da obra e para a fase de execução da obra, quando aplicáveis. Nesse contexto, deve ser 
fornecida aos responsáveis dessas operações a Planta de Condicionamentos, atualizada e incluindo 
a implantação de todos os valores até então identificados, nomeadamente os elementos 
patrimoniais. 

83. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos. 

84. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um 
derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deve ser imediatamente removida 
a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado.  

85. Assegurar adequada e regular manutenção, limpeza e desobstrução/desassoreamento dos canais e 
valas de drenagem, garantindo que as infraestruturas de drenagem acomodam o máximo de 
capacidade de caudais afluentes. 

86. Assegurar o esvaziamento da fossa estanque com uma frequência adequada à sua utilização e que 
as águas residuais sejam encaminhadas por entidade licenciada para o efeito, para tratamento 
adequado. 

87. Caso se comprove que os trabalhos de implantação das linhas elétricas a 30 kV e a 60kV causaram 
um desvio do fluxo das águas de recarga afluentes a captações de água subterrânea de uso privado 
existentes, contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a exploração das 
captações, deve ser assegurada a restituição disponibilização ao titular das mesmas dos caudais 
existentes nas captações anteriormente à realização da obra. 

88. O controlo de vegetação deve ser efetuado mediante a aplicação de boas práticas, evitando a 
erosão hídrica e arrastamento dos solos e o uso de herbicidas. Assegurar que o controlo de 
crescimento das herbáceas e arbustivas autóctones seja feito através do corte (privilegiar a 
utilização de corta-mato) e sempre sem recorrer à mobilização superficial do solo que provoque o 
arranque das plantas. 

89. Estabelecer e assegurar um Plano de Ações de Manutenção da Central, que preveja, 
nomeadamente, a periódica monitorização dos atravessamentos das linhas de água pela vedação, 
de forma a garantir as condições de escoamento, atendendo à antecipação das épocas de maior 
pluviosidade e aos fenómenos de precipitação intensa.  
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90. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta síntese de condicionantes, atualizada, e avaliados os impactes 
que daí possam resultar. 

91. Promover a continuidade na implementação dos planos/programas de manutenção/monitorização 
e gestão dos seguintes planos e projetos, de acordo com o período temporal neles inscrito: 

a. Plano/Programa de Manutenção e Gestão da Estrutura Verde associado ao projeto de 
Integração Paisagística; 

b. Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras nas 2 áreas da 
central e faixa de servidão legal das linhas a 30kV e a 60kV; 

c. Programa de Monitorização do Plano de Controle de Erosão. 

d. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Servidão Legal da Linha (PGRFSLL). 

Medidas para a fase de desativação 

92. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em 
vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação da linha elétrica e projetos associados após a respetiva 
desativação.  

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a 
ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 
destino a dar aos elementos a retirar do local.  

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

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

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

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

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser implementados os seguintes programas de monitorização: 

Programa de monitorização do sucesso da recuperação da vegetação autóctone  

Assegurar a monitorização do sucesso da recuperação da vegetação autóctone em toda a área do 
projeto (nomeadamente a vegetação ribeirinha e a área de prados), e evidenciar os resultados obtidos, 
um ano após a conclusão da obra, mediante relatório a apresentar, que inclua registo fotográfico e 
integre eventuais medidas adicionais, nomeadamente nova sementeira, caso o coberto vegetal 
autóctone não se encontre estabelecido ou com interferência de infestantes.  
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O relatório a apresentar terá periodicidade anual, durante 3 anos, podendo ser dispensada a 
continuidade da sua apresentação após análise e decisão sobre cada relatório. 

 

Programa de monitorização da mortalidade de avifauna por colisão com os painéis solares.  

Este programa deve incluir a identificação e quantificação de todas as aves mortas durante a operação 
da central. Deve ocorrer nos dois primeiros anos, com uma frequência suficientemente elevada para 
prevenir a eventual remoção dos cadáveres por outras espécies. Com base nos resultados, a 
continuidade deste programa deve ser alvo de avaliação após este período inicial. Os resultados devem 
ser analisados com o ICNF e caso sejam considerados relevantes, devem ser identificadas e 
implementadas medidas de mitigação associadas às causas de mortalidade que venham a ser 
identificadas.  

 

 

P’ A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Sara Sacadura Cabral  
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Figura 1.1 - Localização e Enquadramento Administrativo
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