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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Solar de Vialonga 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de 
dezembro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira 

União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, concelho de Loures 

Identificação das áreas 

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

Proponente Parrotcircle - Unipessoal, Lda 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

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

 

Descrição sumária do projeto 

A Central Fotovoltaica de Vialonga tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir da energia 
solar, utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos).  

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 
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Fotovoltaica. A linha a 30 kV terá cerca de 2,165 km, dos quais 1,765 km 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 à RESP será feita na Subestação de Fanhões da EDP, através de uma linha elétrica aérea a 60 kV, 
com uma extensão de cerca de 2,2 km e origem na subestação da central fotovoltaica. 

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. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 30/03/2021, após estarem 
reunidas todas as condições necessárias à boa instrução do mesmo. 

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

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

 Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à CA. 

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

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

- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava 
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado 
conforme a 10/08/2021; 

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, que decorreu de 20 de julho a 30 de agosto de 2021. 

 Realização, a 27/08/2021, da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes alguns representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que 
elaborou o EIA.  

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

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

 Tendo o proponente expressado concordância com a proposta de DIA, foi concluído o período de 
audiência de interessados e emitida a presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Não foi considerada necessária a consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 10 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

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

• 2 cidadãos a título individual 

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 AIA 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. 
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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.  

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 EIA deve sempre estimar quantitativamente a perda de sumidouros naturais e realizar o 
balanço líquido de emissões. 

Uma cidadã 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. 

Um cidadão 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. 

Consideração dos resultados da consulta pública no contexto da presente decisão 

As exposições acima sintetizadas foram devidamente consideradas na avaliação desenvolvida. A maioria 
das preocupações suscitadas coincide com as questões ponderadas pela Comissão de Avaliação, o que se 
reflete nas disposições impostas na presente decisão para evitar ou minimizar os impactes decorrentes do 
projeto. 
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Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Verificados e confrontados todos os elementos do projeto com os dispositivos/disposições aplicáveis ao 
ordenamento do território, especificamente os instrumentos de gestão territorial e as servidões e 
restrições, de utilidade pública regista-se: 

 A compatibilidade de uso nos termos dos Planos Diretores Municipais (PDM) de Loures e de Vila 
Franca de Xira, salvaguardada a decisão/expressão dos respetivos municípios e o parecer das 
entidades competentes pelas servidões/restrições e dispositivos setoriais que impendem sobre o 
local; 

 Que considerando a Planta de Condicionantes do PDM de Loures, a central não abrange solos da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). Contudo o corredor da linha elétrica a 30 kV abrange solos 
classificados nesta condicionante. Esta situação requer apreciação por parte da Direção Regional 
de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT). 

 Que no que se refere à afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) não são colocadas 
em causa, de um modo relevante, as funções que se pretendem salvaguardar nas tipologias de REN 
afetadas.  

De salientar que a pronúncia favorável da CCDRLVT no âmbito do presente procedimento determina a não 
rejeição da comunicação prévia, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

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 (TRC) atribuído pelo Estado Português no âmbito do Leilão Solar de 2019 promovido pela 
Direção-Geral de Energia e Geologia. Este projeto corresponde assim ao Lote n.º 13 do Procedimento 
Concorrencial para a Atribuição de Reserva de Capacidade para Injeção de Energia na Rede 

Dadas as características do projeto e do seu local de implantação, no âmbito da presente avaliação, 
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes o Património e Paisagem, assumindo também 
relevância o fator Sistemas Ecológicos, em particular no que à avifauna se refere. Foram também avaliados 
os fatores geologia e geomorfologia, recursos hídricos, solos, ocupação de solo, ambiente sonoro, saúde 
humana e socioeconomia. 

No que se refere à Geologia e geomorfologia, não se verificarão impactes com significado dadas as 
diminutas movimentações de terras previstas para a fase de construção. Acresce 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. 

No que diz respeito aos Recursos hídricos superficiais, verificou-se que as ações com maiores afetações 
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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 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. 

Quanto aos Solos, os impactes associados 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. 

Já no que concerne a Ocupação do Solo os impactes serão negativos e de âmbito local, resultando 
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. 

Quanto ao Ambiente Sonoro, os impactes do projeto embora negativos, serão pouco significativos, 
podendo mesmo ser considerados praticamente nulos. Em termos de impactes cumulativos, a central 
fotovoltaica e as linhas elétricas associadas também não têm expressão em termos de incremento dos 
níveis sonoros localizados na envolvente próxima do projeto. 

Ao nível da Saúde humana não se preveem, em geral, impactes diretos significativos durante a fase de 
construção, 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 para um aumento das emissões de poluentes para a 
atmosfera.  

Na fase de exploração, não se esperam impactes negativos significativos do ponto de vista 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. Assim, considera-se que o projeto não acarreta risco para a Saúde Humana. 

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. 
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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, devem ser adotadas medidas de minimização associadas à diminuição da probabilidade 
de eletrocussão e colisão. 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). 
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 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. 

No que diz respeito à Paisagem, considera-se que o projeto irá implicar impactes de natureza visual e 
impactes estruturais e funcionais. De entre estes últimos destacam-se os impactes associados à 
desmatação, desflorestação e à alteração da morfologia natural, que variam 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 
projeto em avaliação representam um impacte visual negativo e contribuem para uma maior artificialização 
e, consequente, descaracterização visual do território, a par de uma redução da atratividade e destruição 
progressiva do carácter da Paisagem. 

Também ao nível do Património Cultural os impactes são negativos, diretos e indiretos sobre ocorrências 
patrimoniais nas diversas fases de implementação do projeto. Estes impactes podem ser significativos, dado 
que a área de implantação do projeto 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, contudo, que estes impactes são suscetíveis de serem minimizados. 

Já 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. Os impactes positivos durante a fase de exploração estão essencialmente associados à 
concretização dos objetivos inerentes ao projeto. 

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

Com efeito, ao produzir anualmente 177,8 GW prevê-se que o funcionamento da central fotovoltaica 
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contribua para evitar a emissão de 49 973 toneladas de CO2eq para a atmosfera comparando com a 
produção de energia com recurso a carvão. Contudo, 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 alterações climáticas, 
comparativamente aos benefícios que advêm da implementação do projeto. 

Já a análise aos resultados da Consulta Pública permitiu identificar alguma oposição ao projeto, pelos 
impactes que irá induzir na biodiversidade, no património cultural e na paisagem. Verifica-se contudo que 
estas preocupações coincidem, na generalidade, com as principais temáticas abordadas na avaliação 
desenvolvida, estando acauteladas condições para evitar ou minimizar esses impactes. 

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

Por último, e no que se refere à ocupação de solos integrados na REN, a pronúncia favorável da CCDR, no 
âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia, conforme 
previsto no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

 

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 
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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: 

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. 

 

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 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto 
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 
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Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de um 
Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, a desenvolver pelo empreiteiro. Este plano deve ser 
integrado no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a 
ser produzidos pelo proponente, para a execução do projeto. 

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

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 introduzir 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. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

Medidas para a fase prévia à execução da obra/construção 

7. Realizar os trabalhos de desmatação 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.  
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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.  

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. 
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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. 

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

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

33. 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. 

34. 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.  

35. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Resíduos para as fases de construção e de exploração. 

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

37. 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. 

38. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 
suas condições de funcionamento são adequadas 

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. 
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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, 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. 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 2611-865 Amadora  

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

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

 

 

19 / 23 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 ser apresentada, no último ano de exploração, a solução futura de ocupação da área de 
implantação do projeto após a respetiva desativação. 

Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano 
pormenorizado, contemplando nomeadamente: 
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a. A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser 
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 
quadro legal então em vigor; 

b. As ações de desmantelamento e obra; 

c. O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

e. Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, 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: 

1. 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.  

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. 

2. 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. 
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