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INTRODUÇÃO 

A Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., consultora responsável pela elaboração do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central Fotovoltaica de Vialonga, vem com este documento 

responder ao pedido de elementos adicionais formulado pela Comissão de Avaliação (CA) do EIA, no 

âmbito do processo de AIA N.º 3416, ao abrigo do n.º 9 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, na sua redação atual (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro).   

Os elementos adicionais apresentados têm como objetivo responder, cabalmente, ao ofício com a 

referência S034139-202105-DAIA.DAP; DAIA.DAPP.00091.2021, datado de 24/05/2021, da Agência 

Portuguesa do Ambiente, e que se apresenta no Anexo 1 deste Documento. 

Este documento acompanha uma nova versão do EIA (versão consolidada integrando todos elementos 

solicitados), sendo este um volume integrado na reedição do EIA que responde cabalmente às solicitações 

da CA e simultaneamente identifica de forma clara todas as alterações efetuadas ao EIA inicial. 

Todos os novos quadros, fotografias e figuras introduzidos no EIA foram referenciados com o número do 

que o antecede, seguido de uma letra, utilizando-se tantas letras quanto o número de elementos novos 

introduzidos. 

Dada a reformulação/reajustamento da planta de implantação do Projeto devido à necessidade de se 

efetuar o afastamento às linhas a salvaguardar (linhas de água identificadas na Carta Militar à escala 

1/25 000) e do povoamento de azinheiras, como ressalva foram retiradas mesas fixas, seguidores e 

redução de área vedada. Este rearranjo do Projeto, resulta na ocupação de uma área inferior à prevista 

na análise de impactes, o que não acarreta qualquer impacte adicional, ou novo, face ao anteriormente 

avaliado no Estudo de Impacte Ambiental, antes pelo contrário, dado que se trata de ajustes no sentido 

da subtração, pelo que se entende que não se justifica efetuar uma reanálise de impactes nesta reedição 

do EIA.  

Para uma melhor perceção da situação em causa, e de modo a não haver dúvidas futuramente, optou-se 

por atualizar todas as figuras e desenhos do EIA onde constava a implantação do Projeto, para a 

implantação atual do Projeto. No anexo 2 deste documento (e na reedição do EIA, no Volume 2 – Peças 

Desenhadas) apresenta-se a implantação do Projeto com a identificação das alterações efetuadas, que 

fazem parte do projeto, ou seja, das mesas fixas localizadas na zona que agora o promotor propõe 

abandonar e redução de área vedada. 
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ADITAMENTO AO RELATÓRIO SÍNTESE DO EIA 

1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL 

1.1 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1.1.1 Apresentar um Quadro Sinótico global de áreas e quadros relativos a cada uma das 

Áreas da central, com quantificação da área abrangida, área de 

implantação/construção, área de impermeabilização, cércea/altura das construções, 

nº de lugares de estacionamento e respetiva área. 

Conforme solicitado, apresenta-se a informação relativa à quantificação das diferentes áreas existentes 

em cada um dos núcleos da Central em fase de exploração, que estão indicadas no Quadro 1 - áreas 

de implantação/construção e áreas de estacionamento e o Quadro 2 - área de impermeabilização.  

A área abrangida pela central é de 591 321,2 m2 (59,1 ha), dos quais 423 554,1 m2 (42 ha) estão no 

Núcleo Norte e 167 767,1 m2 (17 ha) estão no Núcleo Sul. 

Quadro 1 - Áreas de implantação/construção (Quadro 4.1 na redição do EIA) 

Infraestrutura/Zona 
Núcleo Sul 

(m2) 

Núcleo Norte 

(m2) 

Total 

(m2) 

Estruturas de módulos 42 257,8 130 448,1 172 706,0 

Posto de Seccionamento 36 - 36 

Subestação  276 - 276 

Edifício de comando  20,5  20,5 

Estacionamento (2 lugares) 30 - 30 

Postos de transformação 37,5 93,8 131,3 

Acessos 5 367,7 2 773,6 8 141,3 

Vedação 34,6 63,4 98 

Apoios linha 30kV (altura máxima) N.A. N.A. 40 

Apoios linha 60kV (altura máxima) N.A. N.A. 105 
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Quadro 2 - Áreas de impermeabilização (Quadro 4.1a na redição do EIA) 

Infraestrutura/Zona 
Núcleo Sul 

(m2) 

Núcleo Norte 

(m2) 

Total 

(m2) 

Estruturas de módulos – estacas de 
fixação 

1,1 25,9 27 

Posto de Seccionamento 36 - 36 

Subestação 276 - 276 

Edifício de comando  20,5 - 20,5 

Estacionamento (2 lugares) 30 - 30 

Postos de transformação 37,5 93,8 131,3 

Acessos 5367,7 2773,6 8141,3 

Vedação - Postes de fixação 34,6 63,4 98 

Apoios linha 30kV  N.A. N.A. 40 

Apoios linha 60kV  N.A. N.A. 105 

No quadro 3 que se segue indicam-se as cérceas/alturas das construções. 

Quadro 3 - cércea/altura das construções (Quadro 4.1b na redição do EIA) 

Infraestrutura Altura 

(m) 

Módulos Estrutura Seguidor 1Eixo 
(Núcleo Sul) 

2,4 

Módulos Estrutura Fixa (Núcleo Norte) 2,5 

Posto de Seccionamento 2,3 

Subestação (altura máxima - para-raios) 13 

Edifício de comando  2,3 

Postos de transformação 2,3 

Vedação 2 

Apoios linha 30kV (altura máxima) 21,38 

Apoios linha 60kV (altura máxima) 33,6 

A informação apresentada consta no Subcapítulo 4.4.1 do Volume I – Relatório Técnico do EIA. 
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1.1.2 Avaliar o projeto no que respeita às componentes das duas LE (traçado e apoios) 

face à classificação e qualificação do solo dos dois PDM envolvidos. 

Verificar/aferir se as LE-30kV e a LE-60kV abrangem (ainda que residualmente) a categoria 

de Espaços Agrícolas e Florestais, subcategoria de Uso Múltiplo do PDM de Loures. Em caso 

afirmativo completar e avaliar o projeto face às disposições aplicáveis do regulamento. 

Esta informação já consta nos capítulos 5.3.2.1 e 5.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA (Volume I), nos quais 

as duas Linhas Elétricas são analisadas face à classificação e qualificação do solo dos PDM de Vila Franca 

de Xira e Loures. Apresenta-se de seguida a correção relativa aos Espaços Agrícolas Complementares 

do PDM de Vila Franca de Xira, e foi complementada a informação já apresentada relativa ao Uso 

Múltiplo do PDM de Loures, demonstrando que o artigo que não foi incluído anteriormente não é aplicável 

aos projetos de Linhas Elétricas. A informação que se segue foi integralmente incluída nos capítulos 5.3.2.1 

e 5.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA (Volume I). 

PDM Vila Franca de Xira 

Foi corrigida a informação relativa ao PDM de Vila Franca de Xira, relativamente à situação dos Espaços 

Agrícolas Complementares, uma vez que apenas um apoio, o apoio n.º 1 da Linha Elétrica Interna a 

30 kV, de ligação entre os dois Núcleos da Central Fotovoltaica de Vialonga, será instalado no território 

do município de Vila Franca de Xira, localizando-se na mesma categoria de espaço da restante Central 

Fotovoltaica: Solo Rural – Espaços Florestais, conforme se pode observar através da Planta de 

Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo do PDM de Vila Franca de Xira (vd. Desenho 3 – 

Volume 2). 

Salienta-se contudo que de acordo com o n.º 2 do Artigo 13.º relativo às disposições comuns da 

Qualificação do Solo Rural: “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.” 

De acordo com a Planta de Ordenamento – Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (vd. Desenho 4 – Volume 2), o apoio n.º 1 da Linha Elétrica Interna a 30 kV, de 

ligação entre os dois Núcleos da Central Fotovoltaica de Vialonga não interfere com Áreas de Risco 

Geotécnico, nem zonamento acústico, nem Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.  
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Por análise à Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal (vd. Desenho 5 – Volume 2) os 

Espaços Florestais onde o apoio n.º 1 da Linha Elétrica Interna a 30 kV, de ligação entre os dois Núcleos 

da Central Fotovoltaica de Vialonga se insere pertencem à Estrutura Ecológica Municipal, sendo que de 

acordo com o artigo 11.º do Regulamento do PDM de Vila Franca de Xira, para cada subcategoria de 

espaço, o regime é estabelecido nas secções próprias do referido Regulamento. 

Tendo em consideração o determinado para a classe de espaço atravessada, não foram identificadas 

incompatibilidades para a instalação de uma Linha Elétrica, sendo que de acordo com o Artigo 13.º é 

permitida a colocação de linhas elétricas em Solo Rural. Assim, considera-se que o Projeto da Linha Elétrica 

Interna a 30 kV tem enquadramento na classe de espaço onde se insere do PDM de Vila Franca de Xira. 

PDM de Loures 

Conforme se pode verificar na informação que consta no capítulo 5.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA 

(Volume I), é efetuada a análise de enquadramento dos projetos das Linhas Elétricas no PDM de Loures, 

e é analisado igualmente o enquadramento das Áreas de Uso Múltiplo. 

Conforme se verificar no capítulo 5.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA (Volume I) no Quadro 5.5 – Classes 

de espaço de ordenamento do PDM de Loures nos locais dos Apoios das Linhas Elétricas, apenas o apoio 

n.º 6 da Linha Elétrica interna a 30 kV se situa em Solo Rural – Espaços Agrícolas e Florestais: Uso Múltiplo 

do PDM de Loures. 

De acordo com o Regulamento do PDM de Loures, as Áreas de Uso Múltiplo segundo o Artigo 21.º 

relativo ao âmbito e objetivos: 

“1 – As áreas de uso múltiplo compreendem os sistemas agrícolas pouco intensivos, sistemas de exploração 

agrícola tradicionais, outras áreas com uso agrícola e florestal e áreas complementares. 

2 – Nestas áreas pretende-se valorizar a atividade agrícola e florestal, privilegiar os sistemas de produção 

tradicionais, contribuindo para o bom desempenho da função de produção agrícola e florestal.” 

O Artigo 22.º relativo aos usos estabelece que:  

“1 – As áreas de uso múltiplo têm como uso dominante a atividade agrícola, florestal, agroindustrial ou 

pecuária compatível com a permanência dos valores referidos no artigo anterior. 

2 – Nestas áreas admite-se a realização de obras, destinadas a: 

a) Socalcos e infraestruturas de apoio à atividade agrícola e florestal; 

b) Edificações de apoio à atividade agrícola e florestal; 
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c) Instalações destinadas à atividade pecuária; 

d) Instalações destinadas à atividade agroindustrial; 

e) Turismo em solo rural; 

f) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e florestal e de mediação entre o 

solo rural e o solo urbano; 

g) Unidades de prestação de serviços a animais; e 

h) Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe. 

3 — Admite -se a edificação isolada de uma habitação, desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

a) Área mínima do prédio de 4 ha, exceto nas áreas integradas na Unidade Territorial Norte -Agrícola 

onde a área mínima poderá ser de 2 ha; 

b) Não exista qualquer outra habitação no interior do prédio.” 

Salienta-se que relativamente às Áreas de Uso Múltiplo dos Espaços Agrícolas e Florestais, o Regulamento 

do PDM de Loures apenas inclui mais um artigo relativo ao regime de edificabilidade (Artigo 23.º) que 

não foi apresentado no Relatório Técnico do EIA (Volume I). Contudo, conforme se poderá constatar na 

transcrição que a seguir se apresenta, nada se aplica ao caso em análise dos projetos de Linhas Elétricas, 

conforme já indicado no Artigo 22.º onde são apresentados os outros usos admitidos nesta classe de 

espaço: 

Artigo 23.º - Regime de Edificabilidade 

“1 — Quando as obras se destinem aos usos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo anterior, é 

permitido o índice de ocupação máximo de 2 %, até um máximo de 1000 m2, salvo nos casos em que 

a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar mediante parecer favorável 

das autoridades com competência na matéria. 

2 — Quando as obras se destinem ao uso previsto nas alíneas e) do n.º 2 do artigo anterior admite -se o 

índice de ocupação máximo de 20 % e o número máximo de 2 pisos. 

3 — As edificações de apoio à fruição dos usos previstos na alínea f), g) e h) do n.º 2 do artigo anterior, 

devem respeitar a topografia do terreno e observar os seguintes parâmetros urbanísticos: 
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a) Índice de ocupação máximo de 2 %; 

b) N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 1. 

4 — Na situação prevista no n.º 3 do artigo anterior, são permitidas obras de reconstrução, ampliação ou 

nova construção até ao máximo de 350 m2 de área de construção, distribuídos pelo número máximo 

de 2 pisos acima da cota de soleira.” 

Conforme já referido no último parágrafo do capítulo 5.3.2.2 do Relatório Técnico do EIA, o Regulamento 

do PDM de Loures é omisso relativamente à instalação da tipologia de projetos de Linhas Elétricas. Tendo 

em consideração o determinado para as classes de espaço em causa, não foram identificadas referências 

que proíbam explicitamente a instalação de uma Linha Elétrica. Refere-se, ainda, que os projetos das 

Linhas Elétricas serão alvo de licenciamento municipal, pelo que no âmbito do referido processo serão 

obtidas as autorizações de construção. 

Salienta-se, ainda, que a análise sobre esta matéria apresentada no Relatório Técnico do EIA (Volume I) 

diz respeito à identificação das classes de espaço do PDM onde se localizam todos os apoios das Linhas 

Elétricas, e respetiva avaliação do projeto face às disposições aplicáveis do regulamento do PDM. No 

que diz respeito ao aqui também solicitado relativamente ao traçado das Linhas Elétricas, esclarece-se 

que tanto o traçado da Linha Elétrica interna a 30 kV, como o da Linha Elétrica associada a 60 kV, 

atravessam as mesmas classes de espaço já identificadas para cada um dos apoios das referidas Linhas 

Elétricas, pelo que não se apresentam disposições legais adicionais, às que já foram incluídas no Relatório 

Técnico do EIA (Volume I). 

A informação apresentada consta nos Subcapítulos 5.3.2.1 e 5.3.2.2 do Volume I – Relatório Técnico do 

EIA. 

1.1.3 Rever o enquadramento e avaliação realizada face ao PDM de Vila Franca de Xira 

(é incorretamente indicado que o núcleo norte (N-N) se insere em Espaços agrícolas 

complementares quando se insere em Espaços florestais) 

A cartografia da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo do PDM de Vila Franca 

de Xira (vd. Desenho 3 – Volume 2), foi corrigida de forma a alterar-se a interpretação efetuada 

relativamente à classe de espaço abrangida pela totalidade do núcleo norte da Central Fotovoltaica de 

Vialonga, que corresponde a Solo Rural – Espaços Florestais. 

No que diz respeito às Linhas Elétricas, apenas um apoio, o apoio n.º 1 da Linha Elétrica Interna a 30 kV, 

de ligação entre os dois Núcleos da Central Fotovoltaica de Vialonga, será instalado no território do 

município de Vila Franca de Xira, localizando-se na mesma categoria de espaço do núcleo norte da 
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Central Fotovoltaica: Solo Rural – Espaços Florestais, conforme se pode observar através da Planta de 

Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo do PDM de Vila Franca de Xira (vd. Desenho 3 – 

Volume 2). 

De acordo com o Regulamento do PDM de Vila Franca de Xira o Artigo 27.º - Identificação dos Espaços 

Florestais determina que: 

1 — Os Espaços Florestais abrangem 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. 

2 — Os espaços florestais destinam -se à preservação e regeneração natural do coberto florestal e dos 

valores naturais da paisagem e à promoção do controlo de erosão e da estabilidade e diversidade 

ecológica. 

Artigo 28.º Ocupações e utilizações 

1 — Nestes espaços devem ser preservadas as características naturais e potenciadas as possibilidades 

de revitalização biofísica, com vista ao equilíbrio e à diversidade paisagística e ambiental, sendo 

permitidas ações que visem acelerar a evolução das sucessões naturais, com manutenção ou 

introdução de matas de folhosas autóctones, com aplicação de técnicas culturais não degradantes 

dos recursos em proteção. 

2 — São adotados modelos gerais de silvicultura que não comprometam os objetivos da categoria de 

espaço. 

3 — Sem prejuízo dos regimes legais aplicáveis, estes espaços são de construção interdita com exceção 

das situações previstas no n.º 2 do artigo 13.º, da reconstrução e conservação de edificações 

existentes licenciadas ou legalizadas ao abrigo do disposto no artigo 112.º e das seguintes 

situações: 

a) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais; 

b) Parques de merendas e miradouros; 

c) Ações que visem melhorar as condições paisagísticas e biofísicas locais; 
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d) Centros de interpretação ambiental e instalações de observação da avifauna, com o máximo de 

200 m2, em estrutura ligeira; 

e) Ocupação e utilização da área correspondente à U22 que obedecem às disposições constantes 

no artigo 111.º; 

f) Prospeção e exploração de recursos geológicos, nos espaços identificados na Planta de 

Ordenamento como “Áreas de Recursos Geológicos Complementares e Potenciais”. 

4 — Para as edificações existentes licenciadas ou legalizadas ao abrigo do disposto no artigo 112.º é 

ainda admitida a manutenção do uso existente de facto à data da entrada em vigor da primeira 

revisão do PDM. 

De acordo com o n.º 2 do Artigo 13.º relativo às disposições comuns da Qualificação do Solo Rural: “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.” 

De acordo com o parecer da CCDR-LVT, “a pretensão enquadra-se nos usos admitidos, desde que cumpridos 

os requisitos de ocupação/edificabilidade e os regimes específicos das SRUP aplicáveis, que compete à CM 

verificar e fazer cumprir”. Também o parecer da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira refere que “a 

intenção é compatível com o PDM de Vila Franca de Xira” (Anexo 2 – Volume 3). 

Tendo em consideração o determinado para a classe de Solo Rural – Espaços Florestais, não foram 

identificadas incompatibilidades para a instalação da Central Fotovoltaica e do apoio n.º 1 da Linha 

Elétrica a 30 kV, sendo que de acordo com o Artigo 13.º é permitida a colocação de linhas elétricas e o 

aproveitamento e utilização de energias alternativas e renováveis em Solo Rural. Assim, considera-se que 

o Projeto da Central no núcleo norte e o apoio n.º 1 da Linha Elétrica Interna a 30 kV, têm enquadramento 

e são compatíveis com a classe de espaço onde se insere do PDM de Vila Franca de Xira. 

Nos subcapítulos 5.2.4.1 e 5.3.2.1 do Volume I – Relatório Técnico do EIA foi incluída esta informação 

complementar, assim como inclui toda a restante análise de enquadramento e avaliação realizada face 

ao PDM de Vila Franca de Xira. 
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1.1.4 Rever e corrigir (sempre que necessário) o enquadramento e a avaliação face aos 

dois PDM envolvidos. 

Foi efetuada revisão ao enquadramento e respetiva avaliação face aos dois PDM envolvidos, 

nomeadamente no que diz respeito à indicação dos Espaços Agrícolas Complementares no Núcleo Norte 

da Central. Toda a revisão efetuada encontra-se na reedição do EIA, no subcapítulo 5.2.4.1, 5.2.4.2, 

5.3.2.1 e 5.3.2.2. 

1.1.5 Nos termos do parecer da DOT e para dar continuidade ao processo de apreciação 

da temática do “Ordenamento do Território e Condicionantes”, especificamente no 

âmbito da Reserva Ecológica Nacional (REN), deverão ser solicitados ao proponente 

os seguintes aditamentos ou informação complementar, tendo em vista o 

aprofundamento e esclarecimento de aspetos abordados de forma menos 

completa/rigorosa no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresentado:  

 Nas peças escritas, sempre que referido o Regime Jurídico da REN, deve referir-se o 

Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

agosto); 

Conforme solicitado, foi alterado nas peças escritas do EIA a referência indicada para o Regime Jurídico 

da REN. 

 Devem ser identificadas, com rigor, todas as ações realizadas em áreas da REN; 

Apresentam-se de seguida as ações realizadas em áreas de REN, de acordo com a listagem que se 

apresenta no capítulo 8.2.2 da Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais: 

Central Fotovoltaica: 

• CC3-Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar (a escavação e decapagem será 

apenas efetuada nas zonas estritamente necessárias, como na abertura dos novos acessos e nos 

maciços de assentamento das estruturas pré-fabricadas do edifício de comando e do posto de 

corte e seccionamento. Na restante área fotovoltaica, a terra vegetal não será removida, 

procedendo-se apenas à desmatação); 

• CC7-Reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e 

pavimentação); 

• CC8- Instalação da vedação em torno das áreas de implantação da Central Fotovoltaica; 
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• CC9-Instalação do sistema de produção fotovoltaico, sobre estruturas metálicas, cravadas 

diretamente no solo, sem fundação em betão; 

• CC10-Instalação dos Postos de Transformação, incluindo a execução das plataformas onde 

ficarão instalados; 

• CC12- Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos; 

Linhas Elétricas: 

 LC4-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); 

 LC5-Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios; 

 LC7-Betonagem e arvoramento dos apoios. 

 A avaliação da compatibilidade dos usos e das ações com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 

em REN implica que se verifique, nomeadamente: 

a. se a realização das ações em apreço coloca em causa cumulativa e 

especificamente as funções das tipologias de áreas as REN afetadas, nos termos 

do anexo I do referido Decreto-Lei, por função; 

No capítulo 5.2.6.2 do Volume 1 – Relatório Técnico do EIA já foi efetuada a análise de verificação se a 

realização das ações em apreço, colocam em causa as funções das tipologias de áreas de REN afetadas, 

nos termos do anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, 

de 28 de agosto. Transcreve-se de seguida a informação que já constava no relatório entregue. 

Indicam-se de seguida as funções das diferentes tipologias de áreas de REN indicadas no Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, e que se 

encontram presentes na zona de implantação da Central, e de seguida a respetiva análise se a 

implantação no terreno das infraestruturas que constituem o projeto, não colocam em causa as referidas 

funções da REN. 

“Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (onde se incluem as áreas com risco de erosão) “(…) 

podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga 

Volume 5 – Elementos Adicionais 

Parrotcircle - Unipessoal, Lda.  
 

12 

T02320_7_v0 

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. 

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 

flanco mais baixo. Os painéis não serão instalados diretamente sobre o solo, permitindo o crescimento de 

vegetação rasteira por baixo dos painéis, só sendo cortado em situações de risco de ensombramento. 

Desta forma, os painéis fotovoltaicos não são responsáveis por alterações das caraterísticas físicas dos 

solos, as suas caraterísticas mantêm-se ao longo do período de vida útil do projeto, não sendo executado 

qualquer tipo de atividades responsáveis pela deterioração do solo. Não estando os painéis colocados 

diretamente sobre o solo, não existe impermeabilização do solo, a pluviosidade que se verificava 

anteriormente no local, poderá continuar a infiltrar-se no solo. Face ao exposto, conclui-se que os módulos 

fotovoltaicos corresponde a uma infraestrutura do projeto que não coloca em causa as funções das áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo, pois permite não só garantir a conservação do solo, mantendo 

os seus processos morfogenéticos e pedogenéticos naturais em equilíbrio, como irá garantir que a 

infiltração de água e o escoamento no local continue a ocorrer de forma natural, não apresentando 

qualquer caraterística que altere o escoamento superficial, não provocando por isso perdas de solo, nem 

diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das massas de água. Esclarece-se que a 

o projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga foi concebido de forma a minimizar a erosão dos solos, 

favorecendo a drenagem natural do terreno, e evitando a existência de áreas de erosão ou inundações, 

as quais podem colocar em causa a segurança e estabilidade da própria estrutura da Central. 

Relativamente às restantes ações que serão realizadas em zona de REN, esclarece-se que o posto de 

seccionamento e edifício de comando não estarão localizados em áreas de REN, e que os cabos elétricos 

subterrâneos correspondem a zonas de intervenção de valas que são totalmente recuperadas, pelo que 

trata-se de uma zona de afetação temporária, que após o fecho da vala e implementação das ações 

previstas no Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas, são repostas as condições anteriores dos 

solos sem consequências futuras ao nível da erosão do solo. 

Relativamente aos caminhos, não irão apresentar qualquer tipo de pavimento impermeável, e a sua 

conceção apresenta um perfil de desenvolvimento de forma a garantir que não são promovidos efeitos 
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erosivos, uma vez que tal ocorrência iria danificar o acesso, impedindo a sua função principal que é 

garantir a circulação nos mesmos, estando previsto a execução de um sistema de drenagem associado. 

Os postos de transformação também não irão promover fenómenos de erosão, pelo que uma vez que 

conjuntamente com os acessos apenas correspondem a cerca de 1% do total de REN – Áreas com Risco 

de Erosão, considera-se que o projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga não coloca em causa as suas 

funções. 

No que diz respeito às Linhas Elétricas que constituem projeto associado, os apoios não são responsáveis 

por provocar fenómenos de erosão, o que poria em risco a própria Linha Elétrica. Também a área 

afetada temporariamente durante a fase de construção e os acessos provisórios até cada um dos apoios, 

serão todos sujeitos a recuperação de forma a adquirirem as suas caraterísticas anteriores, através da 

execução do Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas. Assim, considera-se igualmente que a 

área ocupada pelos apoios correspondente a apenas 0,008% da área de REN – Áreas com Risco de 

Erosão existente no corredor de estudo da Linha Elétrica não coloca em causa as funções da REN.  

“Em 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 de pessoas e bens.” 

A instalação de uma Central Fotovoltaica não é responsável por provocar qualquer tipo de instabilidade 

dos sistemas biofísicos, nem movimentos de massa em vertentes, ou perda de solo, nem colocando em risco 

a segurança de pessoas e bens. Ainda assim, esclarece-se que as áreas de instabilidade geológica 

existentes na zona do Núcleo Sul da Central Fotovoltaica de Vialonga, conforme consta na planta de REN 

de Loures, não serão afetadas por qualquer tipo de infraestrutura constituinte do projeto da Central 

Fotovoltaica, uma vez que não está previsto a colocação de infraestruturas nesse local. As Áreas de 

Instabilidade de Vertentes foram salvaguardadas pelo layout do projeto, conforme se pode observar na 

Planta de Condicionamentos, de modo a evitar a sua afetação. 

Também as Linhas Elétricas não são responsáveis por provocar qualquer tipo de instabilidade dos sistemas 

biofísicos, nem movimentos de massa em vertentes, ou perda de solo, garantindo sempre o cumprimento 

das regras de boa arte e nem colocando em risco a segurança de pessoas e bens, pelo que considerando 

que são aplicadas igualmente as disposições legais em vigor relativamente aos regulamentos de 
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segurança das Linhas Elétricas, está garantido a segurança de pessoas e bens. Realça-se igualmente que 

existem igualmente já no local de REN – Áreas de Instabilidade de Vertentes diversas linhas elétricas sem 

efeitos negativos conhecidos desta natureza. 

“Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero” (onde se incluem as cabeceiras de linhas de 

água e áreas de máxima infiltração) “(…) 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. 

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. 

A Central Fotovoltaica localiza-se em zona de cabeceiras de linhas de água, mas não se situa em zona 

de Áreas de Máxima Infiltração. A exploração de uma Central Fotovoltaica não obriga a qualquer tipo 

de atividades com efeitos negativos ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Conforme 

referido anteriormente, os painéis fotovoltaicos não irão impermeabilizar o solo, pois a implantação das 

estruturas de painéis será feita acima do solo, sendo a sua fixação feita por estacas diretamente 

cravadas no solo, sem que esteja previsto o uso generalizado de betão na fixação destas mesmas estacas 

de fixação, garantindo-se que a infiltração das águas pluviais se mantêm. Não são também geradas 

emissões poluentes de qualquer natureza, pelo que está igualmente garantida a proteção relativamente 

à qualidade da água. Os caminhos não terão pavimento impermeável, e os postos de transformação irão 

afetar apenas 0,002% da área de REN – áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero existente 

na Central. Desta forma, comprova-se que a Central Fotovoltaica não coloca em causa as funções das 
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áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero, uma vez que o projeto da central irá garantir a 

manutenção do escoamento natural das linhas de água existentes, nem as ações que serão levadas a 

cabo afetarão os recursos hídricos subterrâneos. O projeto não irá interferir com riscos de cheias e 

inundações, seca extrema, nem irá ocorrer contaminação ou sobreexploração de aquíferos. Dada a 

localização do projeto, não irá existir igualmente qualquer interferência com aquíferos costeiros, 

estuarinos ou cársicos. Conforme referido, o projeto da Central 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, nem com a erosão superficial. 

As Linhas Elétricas localizam-se em zona de Áreas de Máxima Infiltração, mas não se situam em zona de 

Cabeceiras de Linhas de Água. As ações previstas para a Linha Elétrica também não colocam em causa 

as funções da REN – áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero, uma vez que as áreas de 

apoios nesta tipologia da REN irão corresponder a apenas uma percentagem muito reduzida da área 

total existente nos corredores de estudo das Linha Elétricas. Os apoios não irão afetar as linhas de água 

presentes, e não implicam qualquer tipo de atividades com efeitos negativos ao nível dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, nem são geradas emissões poluentes de qualquer natureza, pelo que está 

igualmente garantida a proteção relativamente à qualidade da água. Uma Linha Elétrica não coloca em 

causa as funções das áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero, uma vez que irá garantir a 

manutenção do escoamento natural das linhas de água existentes, nem as ações que serão levadas a 

cabo irão interferir com riscos de cheias e inundações, seca extrema, nem irá ocorrer contaminação ou 

sobreexploração de aquíferos. Dada a localização das Linhas Elétricas, não irá existir igualmente 

qualquer interferência com aquíferos costeiros, estuarinos ou cársicos. Conforme referido, o projeto das 

Linhas Elétricas 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, nem com a 

erosão superficial. 

“Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados os usos e as 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; 
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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.” 

A conceção do projeto da Central teve em consideração a não afetação de linhas de água, no sentido 

de que o local de implantação das infraestruturas do projeto garante a integridade das linhas de água, 

de forma a que seja assegurada a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água, não 

afetando a drenagem dos terrenos confinantes, nem reduzindo secção de vazão, nem provocando 

situações de cheias ou de erosão fluvial, e consequentemente dando continuidade ao ciclo da água, sem 

afetação de vegetação ribeirinha, habitats naturais prioritários ou até mesmo qualquer afetação em 

termos de interações hidrológico/biológica entre águas superficiais e subterrâneas (zona hiporreica). A 

conceção dos caminhos de acesso irá igualmente garantir a continuidade do escoamento natural das 

linhas de água existentes, pelo que a Central Fotovoltaica de Vialonga não irá interferir com as funções 

da REN - leitos e nas margens dos cursos de água. De facto, conforme mencionado anteriormente, seja 

qual for a extensão da Central Fotovoltaica, esta tipologia de projeto não corresponde em qualquer 

circunstância a um processo de impermeabilização dos solos, nem afetação dos recursos hídricos. 

Os apoios das Linhas Elétricas não irão afetar áreas classificadas como REN - leitos e nas margens dos 

cursos de água. 

b. se, nas tipologias de REN afetadas, as ações em causa estão sujeitas a 

comunicação prévia, considerando o disposto no n.º 7 do artigo 24.º daquele 

Decreto-Lei, ou se estaria isenta de comunicação prévia (ver anexo II daquele 

diploma); 

Segundo o n.º 7 do artigo 24.º “Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação 

de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de 

coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da 

comunicação prévia.”, e de acordo com o definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, na alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, da Secção II – Infraestruturas, os usos e ações nas 

áreas de REN identificadas na zona do projeto estão sujeitos a comunicação prévia. 

c. se são observadas as condições para a viabilização das ações em causa, 
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considerando as disposições do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, ou da 

Portaria correspondente que estiver em vigor à data. Para este efeito será 

importante dispor da quantificação da área de REN interferida; 

Esta informação já constava no antepenúltimo parágrafo do capítulo 5.2.6.2 do Volume 1 – Relatório 

Técnico do EIA. A quantificação das áreas afetadas é apresentada no Quadro 5.4, desse mesmo capítulo. 

Apresenta-se de seguida a informação que já constava no relatório entregue: Relativamente à Portaria 

n.º 419/2012, de 20 de dezembro, o projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga, corresponde no seu 

Anexo I, aos usos e ações que integram o Grupo II - Infraestruturas, alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis. Para este tipo de projeto não são exigidos 

requisitos específicos associados às infraestruturas indicadas para a referida alínea f). 

d. se, nas tipologias de REN interferidas, terá(ia) de se obter parecer obrigatório e 

vinculativo da APA, nos termos do n.º 5 do artigo 22.º do regime jurídico da 

REN e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, ou da Portaria correspondente que 

estiver em vigor à data, atendendo à particularidade do projeto ser sujeito a 

procedimento de AIA (ver n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 419/2012). 

Esta informação já constava no penúltimo parágrafo do capítulo 5.2.6.2 do Volume 1 – Relatório Técnico 

do EIA. Transcreve-se de seguida a informação já apresentada no relatório entregue: Atendendo à 

particularidade do projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga estar a ser sujeito a procedimento de 

AIA, de acordo com o que consta no Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro para o 

Grupo II - Infraestruturas, alínea f) “Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis”, uma vez que o projeto interfere com “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 

será necessário obter um parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Contudo, de acordo com o ponto 3 do Artigo 5.º da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, “Nos 

casos em que usos e ações constantes do anexo II à presente portaria estejam sujeitos a avaliação de impacte 

ambiental ou a avaliação de incidências ambientais, a pronúncia da APA, I.P. nessa sede compreende a 

emissão do parecer obrigatório e vinculativo”, ou seja, entende-se que se a DIA for favorável (condicionada 

ou não), é dispensada a consulta específica à APA sobre esta matéria em concreto. 

Acrescenta-se ainda que de acordo com o parecer da CCDRLVT: “Atento o enquadramento no regime de 

uso do solo prescrito nos PDM de Loures e de Vila Franca de Xira e no regime legal da REN, sem prejuízo 

das competências próprias das duas Câmaras Municipais e de outras entidades, designadamente a CCDRLVT 

para efeitos de REN, a CCDRLVT emite parecer favorável à localização da pretensa central solar de 

Vialonga.” (Anexo 3 – Volume 2). 
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Toda a informação relativa à REN consta nos capítulos 5.2.6.2 e 5.3.4.2 do Volume I – Relatório Técnico 

do EIA. 

1.2 SOCIOECONOMIA 

1.2.1 Apresentar a caracterização do volume de tráfego gerado na fase de obra, necessário 

ao abastecimento de matérias-primas e equipamento e de deslocação de 

trabalhadores e que circulará nas vias de acesso que sirvam igualmente os 

aglomerados populacionais existentes na proximidade da central. 

No decorrer da fase de construção da Central de Vialonga, estima-se que o volume de tráfego traduza 

da seguinte forma: 

Tipo de viaturas a serem usadas e respetivas quantidades: 

 Camiões de:  20 pés e 40 pés (para transporte de módulos, estrutura e cabos): 230 unidades; 

 Betoneira (para transporte de betão) e transporte de inertes: 140 unidades; 

 Viaturas ligeiras no transporte de trabalhadores e materiais de pequenas dimensões:  20 a 25 

unidades/dia. 

Pode-se considerar 3 picos de maior tráfego: 

 Com a mobilização, isto é, início da construção dos caminhos internos; 

 Construção das plataforma e fundações da subestação; 

 Com a chegada dos módulos e estrutura à obra. Este pico é estimado ocorrer 4 a 5 meses após 

o início da construção. 

No Subcapítulo 8.15.2.2 do Volume 1 – Relatório Técnico foi incluída esta informação complementar. 

1.3 SOLOS 

1.3.1 Apresentar quadro semelhante ao quadro 6.17 do RS do EIA, sistematizando o tipo 

de uso do solo, previsto, nos núcleos da Central Solar, após a implementação do 

projeto, a área do projeto em termos de superfície ocupada (m2 ou ha) e percentagem 

em função da área total. 
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Para a situação de referência, apresenta-se em baixo dois quadros que sistematizam as unidades 

pedológicas e a capacidade de uso do solo paras as áreas de estudo dos núcleos da Central Solar, de 

forma semelhante ao quadro 6.17 do RS do EIA, que substituem os quadros existentes 6.12 e 6.15, na 

reedição do EIA. 

Quadro 4 (Quadro 6.12 da reedição do EIA) 

Unidades pedológicas do solo presentes na área de estudo 

Solos 

Área de estudo da Central Solar Fotovoltaica 

Núcleo Norte Núcleo Sul Total 

Área Representatividade  Área Representatividade  Área Representatividade  

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

A. Soc. 0,12 0,2% - - 0,12 0,2% 

Lb(dp) (70) + Lb(d) 
(30) 

- - 17,74 28,1% 17,74 28,1% 

Pc(d) (70) + Pc(dp) 
(30) 

18,61 29,5% - - 18,61 29,5% 

Pc(dp) 3,71 5,9% - - 3,71 5,9% 

Pcdc(d) 0,17 0,3% - - 0,17 0,3% 

Pcdc(dp) 22,31 35,4% - - 22,31 35,4% 

Sbc 0,39 0,6% - - 0,39 0,6% 

Subtotal 45,31 71,9% 17,74 28,1% 63,05 100,0% 

 

Quadro 5 (Quadro 6.15 da reedição do EIA) 

Classes de capacidade de uso dos solos presentes na área da Central Fotovoltaica 

Capacidade 
de Uso do 

Solo 

Área de estudo da Central Solar Fotovoltaica 

Núcleo Norte Núcleo Sul Total 

Área Representatividade  Área Representatividade  Área Representatividade  

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

A. Soc.  0,12 0,2% - - 0,12 0,2% 

Ee 40,79 64,7% - - 40,79 64,7% 

Bs 0,69 1,1% - - 0,69 1,1% 

De 3,71 5,9% - - 3,71 5,9% 

Ee - - 17,74 28,1% 17,74 28,1% 

Subtotal 45,31   17,74 28,1% 63,05 100,0% 

Nos Subcapítulos 6.6.2.1 e 6.6.3.1 do Volume 1- Relatório Técnico foram substituídos os quadros 6.12 e 

6.15 de forma dar resposta ao solicitado, nesta reedição do EIA. 

Para os Impactes apresenta-se em baixo dois quadros que sistematizam as unidades pedológicas e a 

capacidade de uso do solo nos núcleos da Central Solar, após a implementação do projeto, de forma 

semelhante ao quadro 6.17 do RS do EIA. Os Quadros que se seguem vão dar origem aos quadros 

existentes 8.23a e 8.24a, no subcapítulo 8.10.1.2 na reedição do EIA (Volume 1- Relatório Técnico). 
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Quadro 6 (Quadro 8.23a da reedição do EIA) 

Síntese de afetações do solo na área de implantação da Central Fotovoltaica 

Solos (Fase de 
construção) 

Área da Central Solar Fotovoltaica 

Núcleo Norte Núcleo Sul Total 

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

m2 (%) m2 (%) m2 (%) 

Lb(d,p) (70) + 
Lb(d) (30) 

- - 125734,29 30,8% 125734,29 30,8% 

Pc(d) (70) + 
Pc(d,p) (30) 

107453,29 26,4% - - 107453,29 26,4% 

Pc(d,p) 27718,23 6,8% - - 27718,23 6,8% 

Pcdc(d,p) 145761,17 35,8% - - 145761,17 35,8% 

Sbc 396,95 0,1% - - 396,95 0,1% 

Área Social 644,4 0,2% - - 644,4 0,2% 
Total área afetada 
na fase de 
construção 

281974,04 69,2% 125734,29 30,8% 407708,33 100,0% 

 
Quadro 7 (Quadro 8.24a da reedição do EIA) 

Síntese de afetações da capacidade de uso do solo na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica  

Capacidade de uso 
dos Solos (Fase de 

construção) 

Área da Central Solar Fotovoltaica 

Núcleo Norte Núcleo Sul Total 

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

Total das 
infraestru-
turas (área) 

Representa-
tividade  

m2 (%) m2 (%) m2 (%) 

Ee 253213,16 62,1% 125734,29 30,8% 378947,45 92,9% 

De 27718,02 6,8% - - 27718,02 6,8% 

Bs 397,53 0,1% - - 397,53 0,1% 

Área Social 644,40 0,2% - - 644,40 0,2% 

Total área afetada 
na fase de 
construção 

281973,11 69,2% 125734,29 30,8% 407707,40 100,0% 

 

1.3.2 Apresentar quadro semelhante ao quadro 6.18 do RS do EIA, sistematizando o tipo 

de uso do solo, previsto, nos corredores das linhas elétricas, após a implementação 

do projeto, a área do projeto em termos de superfície ocupada (m2 ou ha) e 

percentagem em função da área total. 
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Para a situação de referência, apresenta-se em baixo dois quadros que sistematizam as unidades 

pedológicas e a capacidade de uso do solo nos corredores das linhas elétricas, de forma semelhante ao 

quadro 6.18 do RS do EIA, que substituem os quadros existentes 6.13 e 6.16, na reedição do EIA. 

 

Quadro 8 (Quadro 6.13 da reedição do EIA) 

Unidades pedológicas do solo presentes na área de estudo 

Solos 

Área dos Corredores das Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 
kV de ligação à rede 

pública 

Corredor da LE Interna 30 
kV interligação entre 

núcleos 
Total 

Área Representatividade Área Representatividade Área Representatividade 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

A. Soc. 2,06 1,1% 2,36 1,3% 4,42 2,3% 

Ac (50) + Sbc (50) 1,04 0,6% - - 1,04 0,6% 

Cb 11,1 5,9% - - 11,1 5,9% 

Cb(d) 11,21 6,0% - - 11,21 6,0% 

Cb(d,p) (70) + Cb(d) (30) 15,16 8,1% - - 15,16 8,1% 

Cb(d,p) (90) + Arb (10) 0,31 0,2% - - 0,31 0,2% 

Cb(p) 5,77 3,1% - - 5,77 3,1% 

Cbc (70) + Cb (30) - - 0,62 0,3% 0,62 0,3% 

Ec - - 0,25 0,1% 0,25 0,1% 

Lb(d,p) (70) + Lb(d) (30) 28,18 15,0% 52,71 28,0% 80,89 43,0% 

Pc(d) (70) + Arc (30) 8,49 4,5% 3,26 1,7% 11,75 6,2% 

Pc(d) (70) + Pc(d,p) (30) - - 4,7 2,5% 4,7 2,5% 

Pc(d,p) (60) + Pcs (40) 2,48 1,3% - - 2,48 1,3% 

Pcdc(d) 2,53 1,3% - - 2,53 1,3% 

Pcdc(d,p) - - 4,72 2,5% 4,72 2,5% 

Sbc - - 9,61 5,1% 9,61 5,1% 

Vc(d,p) - - 6,49 3,4% 6,49 3,4% 

Vcd(d,p) (60) + Vc(d) 
(40) 

- - 10,13 5,4% 10,13 5,4% 

Vcd(d,p) (80) + Arc (20) - - 4,96 2,6% 4,96 2,6% 

Subtotal 88,33 46,9% 99,81 53,1% 188,14 100,0% 
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Quadro 9 (Quadro 6.16 da reedição do EIA) 

Classes de capacidade de uso dos solos presentes na área dos Corredores das Linhas Elétricas 

Capacidade de Uso 
do Solo 

Área dos Corredores das Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 
kV de ligação à rede 

pública 

Corredor da LE Interna 30 
kV interligação entre 

núcleos 
Total 

Área Representatividade Área Representatividade Área Representatividade 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

A. Soc. 2,06 1,1% 2,36 1,3% 4,42 2,3% 

Bs 1,04 0,6% 9,61 5,1% 10,65 5,7% 

Bs (70) + Be (30) - - 0,62 0,3% 0,62 0,3% 

Ce 0,58 0,3% - - 0,58 0,3% 

Ce (70) + Bs (30) 10,52 5,6% - - 10,52 5,6% 

Cs (60) + Ce (40) 5,77 3,1% - - 5,77 3,1% 

De (60) + Ee (40) 15,16 8,1% 10,13 5,4% 25,29 13,4% 

Ee 44,71 23,8% 68,87 36,6% 113,58 60,4% 

Ee (70) + Es (30) 8,49 4,5% 3,26 1,7% 11,75 6,2% 

Ee (80) + Es (20) - - 4,96 2,6% 4,96 2,6% 

Subtotal 88,33 46,9% 99,81 53,1% 188,14 100,0% 

Nos Subcapítulos 6.6.2.2 e 6.6.3.2 do Volume 1- Relatório Técnico foram substituídos os quadros 6.13 e 

6.16 de forma dar resposta ao solicitado, nesta reedição do EIA (reedição 2021). 

Para os Impactes apresenta-se em baixo dois quadros que sistematizam as unidades pedológicas e a 

capacidade de uso do solo nos corredores das linhas elétricas, após a implementação do projeto, de 

forma semelhante ao quadro 6.18 do RS do EIA. Os Quadros que se seguem vão dar origem aos quadros 

existentes 8.30a e 8.30b, no subcapítulo 8.10.2.2 na reedição do EIA (Volume 1- Relatório Técnico). 

 

Quadro 10 (Quadro 8.30a da reedição do EIA) 

Síntese de afetação de solos na fase de construção dos Projetos das Linhas Elétricas (Interna - 30 kV e Projeto 
Associado - 60 kV) 

Solos (Fase de 
construção) 

Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 kV 
de ligação à rede pública 

Corredor da LE Interna 30 kV 
interligação entre núcleos 

Total 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

(m2) (%) (m2) (%) (m2) (%) 

Cb 1115,5 10,0% - - 1115,5 10,0% 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga 

Volume 5 – Elementos Adicionais 

Parrotcircle - Unipessoal, Lda.  
 

23 

T02320_7_v0 

Solos (Fase de 
construção) 

Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 kV 
de ligação à rede pública 

Corredor da LE Interna 30 kV 
interligação entre núcleos 

Total 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

(m2) (%) (m2) (%) (m2) (%) 

Cb(d) 816 7,3% - - 816 7,3% 

Cb(p) 430 3,9% - - 430 3,9% 

Cb(d,p) (70) + Cb(d) 
(30) 

754 6,8% - - 754 6,8% 

Lb(d,p) (70) + Lb(d) 
(30) 

2000 18,0% 4000 36,0% 6000 54,0% 

Pc(d) (70) + Pc(d,p) 
(30) 

- - 400 3,6% 400 3,6% 

Sbc - - 478 4,3% 478 4,3% 

Vcd(d,p) (60) + Vc(d) 
(40) 

- - 722 6,5% 722 6,5% 

Vcd(d,p) (80) + Arc 
(20) 

- - 400 3,6% 400 3,6% 

Total área afetada na 
fase de construção 5115,5 46,0% 6000 54,0% 11115,5 100,0% 

 

 

Quadro 11 (Quadro 8.30b da reedição do EIA) 

Síntese de afetação da capacidade de uso dos solos na fase de construção dos Projetos das Linhas Elétricas (Interna - 
30 kV e Projeto Associado - 60 kV) 

Capacidade de 
Uso dos Solos 

(Fase de 
construção) 

Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 kV 
de ligação à rede pública 

Corredor da LE Interna 30 kV 
interligação entre núcleos 

Total 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

(m2) (%) (m2) (%) (m2) (%) 

Bs - - 478 4,3% 478 4,3% 

Ce (70) + Bs 
(30) 

1115,5 10,0% - - 1115,5 10,0% 

Cs (60) + Ce 
(40) 

430 3,9% - - 430 3,9% 

De (60) + Ee 
(40) 

754 6,8% 722 6,5% 1476 13,3% 

Ee 2816 25,3% 4400 39,6% 7216 64,9% 
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Capacidade de 
Uso dos Solos 

(Fase de 
construção) 

Linhas Elétricas 

Corredor LE Associada 60 kV 
de ligação à rede pública 

Corredor da LE Interna 30 kV 
interligação entre núcleos 

Total 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

Área de 
construção 
do apoio/ 

Linha 
enterrada  

Representa-
tividade 

(m2) (%) (m2) (%) (m2) (%) 

Ee (80) + Es 
(20) 

- - 400 3,6% 400 3,6% 

Total área 
afetada na fase 
de construção 

5115,5 46,0% 6000 54,0% 11115,5 100,0% 

 

1.4 RECURSOS HÍDRICOS 

1.4.1 Demonstrar que a implantação das mesas de painéis solares fotovoltaicos assegura 

a faixa de proteção dos cursos de água cartografados na Carta Militar à escala 1/25 

000 da área de implantação do projeto, nomeadamente, a distância de 3m medidos 

a partir da crista superior dos taludes marginais dos cursos de água classificados de 

1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos de água de 3.ª ordem e 10 m para os cursos de 

maior expressão morfológica/REN.  

A metodologia utilizada no EIA para definir a faixa de proteção das linhas de água teve em conta 

o seguinte: 

 na área de estudo da Central Fotovoltaica não foram identificadas linhas de água com 

caudal permanente. As linhas de água cartografadas na carta militar, incluindo as definidas 

como pertencentes à REN, possuem em geral regime torrencial/temporário; 

 de uma forma geral, foi mantido o distanciamento de 10 m das infraestruturas de projeto 

a linhas de água. Nas linhas de água de menor expressão e de caráter sazonal, que apesar 

de serem visíveis na carta militar, não são percetíveis no terreno, optou-se por uma faixa 

de proteção de 3 m para cada lado, sendo a opção também apoiada pelo estudo 

hidrológico levado a cabo na área de projeto.  

Deste modo, assegura-se que o escoamento natural se poderia continuar a processar sob os painéis, não 

se verificando qualquer tipo de obstrução, alteração ou inibição ao mesmo. 
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Apesar de se considerar que a metodologia inicialmente adotada no EIA não coloca em causa os objetivos 

acima referidos (manter o escoamento natural), procurou-se ter em conta a solicitação da Comissão de 

Avaliação. No entanto, não está disponível a esta data, informação georreferenciada da crista superior 

dos taludes marginais dos cursos de água (tendo em conta as características morfológicas destas linhas 

de água estes taludes são praticamente inexistentes), pelo que, numa perspetiva conservativa se assumiu 

uma distância de 10 metros entre a totalidade das linhas de água e os painéis solares fotovoltaicos. 

No caso concreto da Ribeira de Fonte Santa, esta distância considerada é de 30 metros na margem 

pertencente ao concelho de Vila Franca de Xira, respeitando o definido no PDM deste concelho, e 

conforme já assumido no Estudo de Impacte Ambiental. 

Deste modo, tendo em conta esta necessidade (áreas adicionais a excluir de afastamento às linhas de 

água), o promotor (através do projetista) efetuou uma avaliação técnica sobre a viabilidade de 

condicionar estas áreas à implantação de painéis, à luz dos recentes desenvolvimentos tecnológicos, onde 

já estão a ser apresentados painéis com potência unitária superior à considerada no dimensionamento 

deste Projeto, tornado possível a não utilização destas áreas com painéis sem necessidade de substituir 

por painéis noutras áreas de projeto. 

Adicionalmente, como resultado do levantamento de sobreiros efetuado (vd. questão 1.7 deste 

documento), o qual identificou a presença de 158 azinheiras no núcleo sul da Central, surgiu a necessidade 

de retirar alguns painéis por estarem a ocupar área classificadas como povoamento de azinheiras 

(redefinidas após o referido levantamento). 

Para uma melhor perceção da situação em causa, e de modo a não haver dúvidas futuramente, optou-se 

por atualizar todos os desenhos do EIA onde constava a implantação do Projeto, diferenciando os painéis 

que fazem parte do projeto, dos painéis localizados nas faixas adjacentes às linhas de água que serão 

retirados. 

Ressalva-se que, este rearranjo do Projeto, que resulta na ocupação de uma área inferior à prevista na 

análise de impactes (retirada de painéis em 1,45 ha), não acarreta qualquer impacte adicional, ou novo, 

face ao anteriormente avaliado no Estudo de Impacte Ambiental, antes pelo contrário, dado que se trata 

de ajustes no sentido da subtração, pelo que se entende que não se justifica efetuar uma reanálise nesta 

reedição do EIA. 

No Desenho 1 – Volume 2, apresenta-se o layout da instalação revisto em função desta alteração. 

Nos Subcapítulos 4.3, 5.2.6, 8.9.1 e 10.1 do Volume 1- Relatório Técnico foi incluída esta informação 

complementar. 
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1.4.2 Caso se verifique que aquela faixa de proteção não se encontra salvaguardada, 

deverá ser apresentada planta de implantação do projeto devidamente corrigida. 

Tendo em conta o exposto anteriormente face à redefinição da área de proteção das linhas de água e 

a interferências com zonas de Povoamento de azinhal (pontos 1.4.3 e 1.7 deste documento) verificou-se 

a necessidade de retirar mesas de painéis fotovoltaicos destas zonas, pelo que foi redefinido o layout 

do projeto com a retirada das mesmas. 

Deste modo, considera-se a retirada de 22 seguidores no setor Sul e 151 mesas no setor Norte. São 

ainda retiradas 19 mesas no setor Sul por coincidir com o azinhal. 

No Desenho 1 – Volume 2 apresenta-se uma nova reedição do layout da instalação revisto em função 

desta alteração. No Desenho 1a – Volume 2 apresentam-se identificadas as alterações efetuadas no 

Projeto com base na proteção das linhas de água e da interferência com as zonas de Povoamento de 

azinhal.  

Como já referido anteriormente efetua-se as alterações nos capítulos 4.3, 5.2.6 e 8.9.1 do Volume 1- 

Relatório Técnico e atualizam-se todos os desenhos do EIA onde constava a implantação do Projeto. 

1.4.3 Uma vez que, com a reformulação/reajustamento da planta de implantação do 

projeto, poderão vir a ser alteradas outras componentes de obra, essas 

infraestruturas deverão ser igualmente assinaladas em planta. 

As alterações preconizadas ao layout de projeto, estão relacionadas com três fatores, a redefinição do 

buffer das linhas de água para 10m, os ajustes na vedação para respeitar esta faixa de 10m, bem como 

o levantamento de sobreiros e azinheiras levado a cabo para a área de estudo da central. Estas 

alterações ocorrem essencialmente ao nível das mesas de painéis e respetivas valas (vd. Quadro 4.1 do 

Relatório Técnico do EIA), mesas estas que serão eliminadas, mas sendo assegurada a manutenção da 

potência total a instalar, ou seja, os 36MWP, através do aumento da potência unitária do painel a 

instalar.  

No Desenho 1 – Volume 2 apresenta-se o layout da instalação revisto em função desta alteração. 

1.4.4 Atendendo a que as valas de cabos atravessam linhas de água, apresentar em planta 

juntamente com o traçado das valas de cabos, a localização das PH associadas aos 

atravessamentos das linhas de água. 

No que refere às PH, uma vez que as alterações sentidas ao nível do layout da central são apenas na 

retirada de mesas de painéis, não se verificando alterações ao nível da rede de acessos, a localização 
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das PH previstas é a mesma que se apresenta no projeto de construção civil e de acessos no anexo 6 do 

Volume 3 do EIA, apresentado também no Desenho 1 – Volume 2 do EIA.  

 

1.4.5 Apresentar alternativa de implantação da vedação de modo a que esta não ocorra 

no leito das linhas de água, procurando que seja implantada preferencialmente numa 

das margens da linha de água, evitando sucessivos atravessamentos da mesma, não 

podendo ser posto em causa o livre escoamento das águas. 

O novo layout, mencionado nos pontos 1.4.2 e 1.4.3 já teve em atenção a minimização do atravessamento 

de linhas de água pela vedação da central e evitar os atravessamentos das linhas de água. Esta 

alteração implicou assim uma redução da área vedada, que passou de 62,3ha para 59,1ha, com uma 

redução de cerca de 3,2ha. 

Na Figura 10.2 e no Desenho 1 do Volume 2 apresenta-se a implantação da vedação. 

Efetua-se as alterações nos capítulos 4.4.4, 8.9.1 e 10.1 do Volume 1- Relatório Técnico e atualizam-se 

todos os desenhos do EIA onde constava a implantação do Projeto, incluindo a vedação. Atualiza-se a 

Figura 10.2 do relatório Técnico do EIA. 

1.4.6 Ainda, relativamente à ribeira da Fonte Santa, considerando que se trata de uma 

linha de água classificada como REN, a vedação, no troço que lhe é contíguo, deve 

respeitar a faixa de servidão do domínio hídrico (distância de 10m medidos a partir 

da crista superior dos taludes marginais do curso de água). 

Esta solicitação foi levada em consideração nos elementos anteriores e encontra-se justificado e 

respondido no ponto 1.4.1 deste documento. 

1.4.7 Esclarecer o referido na pág. 533 do RS, designadamente, 

“(…)Para o atravessamento da rede hidrográfica com a vedação não haverá implantação de 

fundações/ postes no leito das linhas de água. A vedação nestas secções não será enterrada, de forma 

a permitir as condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos, bem como a garantir a 

conectividade ecológica, servindo também de passagem inferior para a fauna. (…)“. 

No atravessamento das linhas de água pela vedação não haverá implantação de fundações/ postes no 

leito das linhas de água. A vedação nestas secções não será enterrada, ficando sobrelevada com altura 

não superior a 20 cm, de forma a permitir as condições de escoamento, bem como a garantir a 
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conectividade ecológica, servindo também de passagem inferior para a fauna (vd. Figura 1 - Figura 4.8 

na reedição do EIA).   

 

Figura 1 – Exemplo de atravessamento da linha de água com vedação (sem escala) (Figura 4.8 na reedição do EIA) 

Efetuou-se a alteração nos capítulos 4.4.4 e 8.9.1 do Volume 1- Relatório Técnico. 

1.4.8 Demonstrar que, no que respeita à linha elétrica a 30 kV, a implantação dos apoios 

de linha se localiza a mais de 5m da crista do talude que delimita o leito das linhas 

de água, sendo que se se tratar de uma linha de água REN, aquela implantação deve 

assegurar a respetiva faixa de servidão (10 m). 

Tendo em conta o já referido nos pontos 1.4.1e 1.4.2, foi considerado um buffer de 10 metros dos cursos 

de água. Assim, verificou-se que apenas os apoios 1 e 8 interferiam com esta distância mínima, pelo que 

a sua localização foi ligeiramente ajustada (aproximadamente 10m em cada um dos apoios).  

No Desenho 1 – Volume 2 encontra-se a implantação da linha elétrica. 

Efetua-se a alteração no capítulo 4.4.4 e 8.9.2 do Volume 1- Relatório Técnico. 

1.4.9 Rever a peça desenhada n.º 2 “Planta de Condicionantes” (22/02/2021), de modo a 

integrar todas as tipologias de REN interferidas, tendo em conta que: 

 De acordo com a REN em vigor do município de Vila Franca de Xira, a área de 

intervenção coincide com as tipologias: Áreas com risco de Erosão (Áreas de Elevado 

Risco de Erosão Hídrica do Solo), Outros Cursos de Água (Cursos de Água Leitos e 

Margens), Cabeceiras das Linhas de Água; 

 De acordo com a REN em vigor de Loures a área de intervenção coincide 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 
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de elevada suscetibilidade geológica. 

De acordo com o solicitado, foi incluído na Planta de Condicionamentos – Desenho 2 (Volume 2 – Peças 

Desenhadas) todas as tipologias da REN existentes nas áreas abrangidas pela área de estudo da Central 

e os corredores de estudo das Linhas Elétricas. 

1.4.10 Completar a informação na peça desenhada nº 10 “Implantação do Projeto sobre as 

Plantas dos PDM de Loures e de Vila Franca Xira - Condicionantes – Recursos 

Naturais e Ecológicos” dado que na peça desenhada em causa, a REN no município 

de Vila Franca de Xira encontra-se totalmente identificada, o que não sucede com a 

REN no município de Loures. 

Embora se tenha optado por apresentar a Carta de Outras Condicionantes II – Recursos Naturais, 

Património Edificado e Atividades Perigosas do PDM de Loures e a Planta de Condicionantes – Recursos 

Ecológicos do PDM de Vila Franca de Xira na mesma peça desenhada, designada por Desenho 10 – 

Implantação do Projeto sobre as Plantas dos PDM de Loures e de Vila Franca de Xira – Condicionantes  

- Recursos Naturais e Ecológicos (Volume 2 – Peças Desenhadas), não é possível completar a informação 

da REN no município de Loures, uma vez que a Carta de Outras Condicionantes II – Recursos Naturais, 

Património Edificado e Atividades Perigosas do PDM de Loures não apresenta a informação da REN do 

município de Loures, como sucede na Planta de Condicionantes – Recursos Ecológicos do PDM de Vila 

Franca de Xira, onde na zona prevista para a implantação da Central consta informação da REN do 

município de Vila Franca de Xira. 

Trata-se de cartas/plantas de PDM com informação distinta. 

A informação relativa à REN, tanto do município de Loures, como do município de Vila Franca de Xira, 

poderá ser consultada na Figura 5.9 do Relatório Técnico do EIA (Volume I). 

1.4.11 Demonstrar que está assegurada a drenagem dos terrenos da área de implantação 

dos painéis, se a mesma acompanha o desenvolvimento das curvas de nível e de 

que forma será promovida a infiltração natural no terreno.  

Tal como já referido no relatório técnico do EIA, o Projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga assenta 

numa tecnologia que permite que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a 

morfologia do terreno, sem que sejam necessárias movimentações de terras.  

Os painéis sobrelevados relativamente ao solo, permitem a normal escorrência e infiltração de águas à 

superfície. Contudo, contribui para que ocorra concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas 

fotovoltaicas que ficam a descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais 
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concentrado, potenciando o aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica, com maior impacte 

nas estruturas fixas do Núcleo Norte. 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.  

A regeneração da vegetação espontânea, tanto nas entrelinhas como sob os painéis, minimiza este 

impacte. O sistema de drenagem previsto, o mais naturalizado possível, nomeadamente na rede de 

caminhos, assegurará a manutenção do escoamento das águas pluviais. 

Embora na área sob os painéis e nas entrelinhas, após conclusão das obras, haja regeneração da 

vegetação, existirá uma alteração no padrão de infiltração de água no solo na área sob os painéis que 

ficará protegida da incidência direta da precipitação, com maior expressão no Núcleo Norte, onde os 

módulos serão instalados sobre estruturas fixas metálicas, mantendo sempre a área protegida da 

incidência direta da precipitação.  

No entanto, a escorrência da água da chuva na superfície dos painéis concentrará a chegada dessa água 

ao solo e a partir daí infiltra-se no terreno que, entretanto, iniciou o processo de regeneração da 

vegetação. Admite-se por isso que numa fase inicial o escoamento se processe de modo mais acelerado, 

dificultando a infiltração, mas após um ano, a infiltração da água que escorre na superfície dos módulos 

solares/painéis, se processe em condições próximas da situação de referência, restabelecendo-se a 

infiltração lenta da água no solo.  

Esta informação encontra-se referida nos subcapítulos 8.8 e 8.9 da Reedição do EIA – Volume 1. 

1.4.12 No capítulo 8.9.1 do EIA encontra-se esta informação. Para o encaminhamento das 

águas residuais produzidas na subestação, na fase de exploração, uma das soluções 

consideradas será a instalação de uma fossa estanque. Assim, apresentar as 

caraterísticas da fossa a instalar, bem como os respetivos desenhos de pormenor.  

O número de trabalhadores previsto alocados ao complexo Subestação/Edifício de Comando/Posto 

Seccionamento é de 2 trabalhadores, não se prevendo que a sua permanência seja em simultâneo ou 

sujeitos a um período normal de trabalho, nas instalações do Parque Solar, de oito horas por dia. 

Adotando um consumo comercial de 50 L/hab/dia (conforme art. 14.º do Decreto Regulamentar 23/95 

de 23 de 1995-08-23) e um fator de afluência de 0,8, considera-se que o volume de águas residuais 

afluentes à fossa será de 40 L/hab/dia. 

A fossa séptica estanque selecionada, fabricada em polietileno de alta densidade, com um volume de 

5000 L, terá as características apresentadas (ou equivalentes) na Figura e Quadro que se seguem. 
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Fonte: catálogo aquaspace – equipamentos náuticos e de ambiente 

Figura 2 - fossa séptica estanque selecionada (Figura 4.10a na reedição do EIA) 

 

Quadro 12 - Caraterísticas do Modelo de fossa séptica estanque (Quadro 4.8b na reedição do EIA) 

Caraterísticas do Modelo de fossa séptica estanque 

Volume 
(L) 

Diâmetro 
(mm) 

Comp. 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Tubagem 
E/S 

Tampa 
(mm) 

Cota 
entrada 
(mm) 

Peso 
aprox. 
(kg) 

5 000 1 870 2 420 1 940 110 1x600 1 640 205 

Considerando o volume de 40 L/dia de águas residuais, a capacidade da fossa (5 000 L) será atingida, 

em média, aos 125 dias. Assim, será sujeita a cerca de três limpezas por ano, e recorre-se ao transporte 

por cisterna, que o município disponibiliza para o efeito, em que o destino final será a ETAR local que o 

município decida fazer a entrega. 

Apresenta-se esta informação no capítulo 4.10.5 do Relatório Técnico do EIA. 

1.4.13 Indicar qual a origem da água para a lavagem dos painéis, assim como o consumo 

anual estimado. 

O consumo anual para limpeza de módulos foi estimado assumindo os seguintes pressupostos: 

 uma limpeza de módulos por ano; 

 2 litros por módulo; 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga 

Volume 5 – Elementos Adicionais 

Parrotcircle - Unipessoal, Lda.  
 

32 

T02320_7_v0 

 Aproximadamente 65.000 (63 168) módulos (570w de potência unitária) 

Ou seja, isto resulta numa estimativa de cerca de 130 m3 água por ano para limpeza de módulos. 

A origem da água destinada à limpeza dos módulos será de uma estação de tratamento e transportada 

num camião-cisterna. Como alternativa, esta água poderá ser comprada nos bombeiros locais e tratada 

em obra. 

Apresenta-se esta informação no capítulo 4.10.1 do Relatório Técnico do EIA. 

1.4.14 Indicar as profundidades, mínima e máxima, de implantação dos apoios de linha (30 

KV e 60 kV). 

Segundo, indicação da equipa de projeto, estas profundidades são estimadas entre os 3 e 4 metros. Este 

elemento é complementado pela resposta do elemento 1.4.17. 

No capítulo 4.6 do EIA encontra-se esta informação. 

1.4.15 Disponibilizar, se possível, a informação com a delimitação da área da subestação, 

do Edifício de comando, do Posto de Corte e Seccionamento e do Estaleiro de Obras, 

em formato “shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal 

Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). 

Estes ficheiros seguem em anexo, como requisitado, no sistema de coordenadas, oficial de Portugal 

Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). Podem ser encontrados na subpasta 

“SHP_Projeto_Vialonga”, que está dentro da pasta “SHAPEFILES”. A Área da subestação, o Edifício de 

Comado e o Posto de Corte e Seccionamento correspondem ao shapefile “EdCom_SE_PCorte.shp”. O 

Estaleiro de Obra corresponde ao shapefile “Estaleiro_28Dez20.shp”. 

1.4.16 Disponibilizar, se possível, a informação com a delimitação das áreas de REN da 

tipologia Cabeceiras de linha de água sobrepostas sobre a área de projeto, em 

formato “shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal 

Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). 

Segue na pasta “SHAPEFILES” a shapefile da REN da tipologia Cabeceiras de linha de água sobrepostas 

sobre a área de projeto, como requisitado, no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental 

PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). A designação desta shapefile é “REN_CAB_PRJ.shp”. 
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Caracterização da Situação de Referência 

1.4.17 Apresentar uma estimativa da posição do nível freático médio na área abrangida 

pela CSF de Vialonga e respetivas linhas elétricas de ligação. 

A massa de água subterrânea onde se encontra a área de estudo é a Orla Ocidental Indiferenciada da 

Bacia do Tejo. 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. Por consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 

através do link https://snirh.apambiente.pt/ em 14 de julho de 2021, verificou-se 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 (apresentando uma profundidade de 8,54m em águas 

altas - março, e uma profundidade de 9,59m em águas baixas - setembro).Tal como referido no capítulo 

6.4 do Relatório Técnico do EIA foram identificadas duas captações no Corredor do Projeto Associado 

da Linha Elétrica a 60 kV de ligação à rede pública. As captações subterrâneas privadas identificadas 

na área de estudo, e apresentadas na Figura 6.16 do Relatório Técnico do EIA, correspondem a elementos 

fornecidos pela ARH Tejo e Oeste, como resposta à consulta feita no dia 30/07/2020 (resposta essa 

que chegou via email no dia 06/08/2020 e que segue anexada neste documento). Da informação 

enviada pela ARH Tejo e Oeste tem-se que o furo localizado em Casal da Serra tem uma profundidade 

de 100m (finalidade: rega) e o furo localizado na subestação de Fanhões tem uma profundidade de 

209,5m (finalidade: Produção de água para consumo humano e rega). 

Realça-se que nas prospeções geotécnicas, realizadas a uma profundidade de aproximadamente 3 

metros, não foi encontrado o nível freático tal como referido no Capítulo 6.3 do Relatório Técnico do EIA.  

Efetua-se a alteração no capítulo 6.4.4 do Volume 1- Relatório Técnico. 

 

Avaliação de Impactes 

1.4.18 Avaliar os impactes na quantidade e na qualidade das captações de água 

subterrânea privadas identificadas no EIA, dentro da área do projeto (captação junto 

da Subestação de Fanhões e captação localizada a norte do núcleo sul, 

respetivamente com as referências, 0331/05-DSGA- DDH e A016156.2020.RH5A), 

durante a fase de construção, como resultado da abertura de valas para a instalação 

de cabos e das escavações para implantação dos apoios das linhas aéreas, a 30 KV 

e 60 kV, tendo em conta a posição do nível freático médio na área abrangida pelo 
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projeto, a distância das estruturas aquelas captações e a profundidade a que estas 

captam.  

Tendo em conta o apresentado no ponto 1.4.17 o nível freático situar-se-á, previsivelmente nos 100 m e, 

num cenário mais desfavorável, a cerca de 8,5 m de profundidade. Tendo em conta que a profundidade 

máxima das estacas e das valas de cabos é de 2 m e que a profundidade máxima dos apoios de linha 

é de 3 a 4 metros, não se prevê que a construção destas estruturas tenha qualquer impacte nas captações 

referenciadas, como já analisado no capítulo 8.8 do Relatório Técnico do EIA. 

Efetua-se a alteração nos capítulos 4.6, 6.4.4, 8.8.1 e 8.8.2 do Volume 1- Relatório Técnico. 

 

Medidas de Minimização 

1.4.19 Apresentar medidas de minimização/compensatórias a implementar ao nível dos 

recursos hídricos, tendo em conta a (re)avaliação de impactes solicitada no ponto 

anterior. 

Face à avaliação efetuada e apresentada nos pontos anteriores não se considera necessária a aplicação 

de medidas de minimização adicionais, para além das que já constam no capítulo 10 do Relatório Técnico 

do EIA. 

 

1.5 SAÚDE HUMANA 

1.5.1 Referir como será garantida a existência de água destinada ao consumo humano no 

local do(s) estaleiro(s), na fase de construção e na fase de exploração do Projeto. 

Na fase de construção exploração, a água para consumo será engarrafada.  

Estima-se que cada pessoa deve consumir 2 a 3 litros de água por dia, e no pico da construção teremos 

200 pessoas. Com aproximadamente 375 dias para construção, segundo o planeamento, é estimado um 

consumo de água de 110 m3. 

Na fase de exploração estima-se um consumo de 37m3. 

Efetua-se a alteração nos subcapítulos 8.9.1.2 e 8.9.1.3 do Volume 1- Relatório Técnico, onde foi incluída 

esta informação complementar. 
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1.5.2 Referir qual vai ser o sistema de aquecimento de águas sanitárias (se aplicável).  

Este elemento não é aplicável. As instalações sanitárias previstas, não preveem duche. A ser necessário 

aquecimento de água, esta seria por instalação de AQS por instalação de painéis solares na cobertura 

do edifício de comando. 

1.5.3 Incluir, caso aplicável, a informação referida no artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2018, 

de 15 de fevereiro, que determina que “os operadores de rede devem apresentar num 

capítulo específico do processo de AIA, quando legalmente exigido, as medidas 

técnicas tomadas para redução da intensidade do campo elétrico e campo de fluxo 

magnético, contendo, preferencialmente, várias alternativas, acompanhadas das 

respetivas análises de custo-benefício, no âmbito das escolhas de traçado em sede 

de AIA”. 

“O Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, estabelece critérios de minimização e de monitorização 

da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a 

fase de planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase 

de exploração das mesmas.  

A minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte de energia elétrica, 

consegue-se essencialmente atuando na fonte de emissão - a linha. Assim, a minimização pode efetuar-

se de duas formas distintas: 

 Atuando na localização da linha, com a escolha adequada e possível do corredor de forma a 

maximizar o afastamento a zonas com edificações; 

 Atuando na fonte de campo diretamente, com a escolha da configuração de fases e/ou através 

da compactação dos circuitos. 

Neste projeto a minimização foi feita essencialmente atuando na localização da fonte, com a escolha de 

um corredor que permitisse o afastamento de zonas edificadas.  

Este corredor resultou dos estudos das Grandes Condicionantes Ambientais e foi escolhido de forma a 

minimizar os impactes nos diversos descritores ambientais, em particular foi dada particular atenção à 

existência de áreas urbanas, de forma a maximizar o afastamento. 
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Para além disso, procura-se garantir o afastamento mínimo a qualquer “infraestrutura sensível” (como 

definida no Decreto-Lei nº 11/2018). 

A linha de alta tensão em analise, assegura, o cumprimento dos níveis de referência para exposição da 

população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos, dispostos na Portaria n.º 1421/2004, de 

23 de novembro. Importa também referir que não existe nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida 

no Decreto-Lei nº 11/2018) 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), conforme apresentado no Relatório técnico de EIA.” 

Adicionou-se o capítulo 6.15.7 do Volume 1- Relatório Técnico, onde foi incluída esta informação 

complementar. 

1.6 PATRIMÓNIO 

1.6.1 Apresentar a informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo 

ESRI shapefile), designadamente com todas as componentes do projeto e os 

elementos patrimoniais inventariados; 

Segue na pasta “SHAPEFILES”, a subpasta “SHP_Projeto_Vialonga” com todas as componentes do 

projeto. Na subpasta “Patrimonio” as shapefiles com os elementos patrimoniais inventariados no EIA. 

1.6.2 Definição e apresentação do plano ou rede de acessos à obra de construção das duas 

linhas de ligação elétrica (30 kV e 60 kV); 

A rede de acessos à linha de 30kV e 60kV foi submetida conjuntamente com o EIA, no anexo 7 do Volume 

3 – Anexos. Os ligeiros ajustes ao apoio 1 e 8, da linha de 30kV, não tem praticamente expressão ao 

nível dos acessos da linha. Mesmo assim, segue, a rede de acessos da linha de 30kV com os referidos 

ajustes nos apoios 1 e 8, respeitando o buffer de 10 metros às linhas de água. Encontra-se na pasta 

“Shapefiles” e subpasta “SHP_Projeto_Vialonga” (Vial_LNInt30kV_AcessosApoios.shp). Estes ajustes não 

implicam alterações ao plano de acessos já enviados em anexo ao EIA. 

1.6.3 Executar e apresentar os resultados da prospeção sistemática dos acessos a construir 

ou a beneficiar para a obra de construção das duas linhas de ligação elétrica (30 kV 

e 60 kV); 

Na Figura 6.34 - Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico e Condições de Visibilidade do 

Relatório Técnico (Volume 1) do EIA, atualizou-se na nova reedição do EIA a cartografia que reflete os 

resultados da prospeção sistemática dos acessos a construir ou a beneficiar para a obra de construção 

das duas linhas de ligação elétrica (30 kV e 60 kV). 
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1.6.4 Comprovativo de entrega de relatório final de trabalhos arqueológicos; 

Segue no Anexo 3 deste Volume (Volume 5) e na reedição do EIA, Anexo 10 – Património do Volume 3, 

o Comprovativo de entrega de relatório final de trabalhos arqueológicos. 

1.6.5 Relativamente à linha elétrica esclarecer se foi avaliada a viabilidade da utilização 

dos apoios das linhas atualmente aí existentes, nomeadamente na área do elemento 

patrimonial «Bateria do Penedo / obra n.º 45, 2.ª linha de defesa» (elemento 

patrimonial A 160 do PDM de Loures), e se esta alternativa ainda poderá vir a ser 

alterada/ajusta em fase subsequente; 

O projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga resulta do leilão solar promovido pelo Governo Português 

em 2019, no âmbito do qual a central obteve o correspondente Título de Reserva de Capacidade (TRC). 

Resulta que, posteriormente à obtenção deste título, o promotor solicitou junta da E-REDES (na altura 

ainda EDP Distribuição) as respetivas condições de ligação à Rede Nacional de Distribuição, as quais são 

definidas e fornecidas pela própria E-REDES, e as quais o promotor terá de cumprir.  

As condições obtidas para a central fotovoltaica de Vialonga, não abrem assim possibilidade para a 

utilização partilhada de qualquer das linhas já existentes na zona. Acresce o fato de: 

- Nem todas as linhas existentes na zona, pertencerem à E-REDES. Algumas destas linhas pertencem à 

REN, sendo linhas de potência superior à prevista para a central de Vialonga, impossibilitando o seu uso; 

- Mais, estas linhas são na maioria já duplas, impossibilitando a partilha de apoios; 

- Para finalizar, mesmo existindo a possibilidade de partilha de uma linha existente, na prática o 

procedimento passaria sempre pela construção de uma nova linha, e só depois se poderia proceder à 

desativação da linha mais antiga. Esta solução implicaria sempre a definição de novo traçado para esta 

solução partilhada, bem como a construção de uma linha nova. 

A própria localização da Subestação de Fanhões face à central fotovoltaica de Vialonga e o proliferar 

de linhas na envolvente, não oferece muitas alterativas de traçado, tendo em conta as normas de 

segurança que devem ser asseguradas na definição destas estruturas lineares. 

Considerando todos estes constrangimentos, apesar da opção de partilha de apoios ter sido inicialmente 

ponderada pelo promotor, a mesmo mostrou-se inviável e desprovida de possibilidade de ser aceite pela 

E-REDES, pelo atrás exposto. 
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Adicionou-se o capítulo 4.3 do Volume 1- Relatório Técnico, onde foi incluída esta informação 

complementar. 

1.6.6 Apresentar estudo da afetação do enquadramento paisagístico do elemento 

patrimonial «Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa» (MN), com os seguintes 

elementos: 

i. Apresentar cartografia (orto) sobre a qual conste a representação gráfica de 

vários pontos de tomadas de vistas ou de observação de recolha do registo 

fotográfico e a representação gráfica precisa da diretriz da visada 

considerada. 

Segue na Figura 3 (no Anexo 10.3 – Património do Volume 3) a localização dos pontos de tomadas de 

vistas e representação gráfica precisa da diretriz da visada considerada sobre ortofotomapa. 

 

Figura 3 - representação gráfica dos dois pontos de tomadas de vistas sobre ortofotomapa 

ii. O registo fotográfico da Situação de Referência deve ser realizado a partir da 

«Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa» para o projeto ou áreas de 

implantação de painéis. Devem ser selecionados pontos de observação que 

se situem a distâncias que se possam considerar como "curtas" e "médias" 

em relação ao projeto. 

Salienta-se que a realidade material que representa no terreno atualmente a «Estrada Militar 

de Serves, 2.ª linha de defesa» é o caminho existente e construído em função do parque eólico 

e portanto é sobre este que este exercício é elaborado. No Ponto anterior encontram-se 
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registadas os locais dos pontos de observação selecionados a partir deste caminho. 

iii. Sobre as diversas fotografias deve ser realizada a simulação visual dos 

painéis correspondentes à Fase de Exploração. 

As fotografias seguintes documentam a situação atual e a simulação visual dos painéis 

correspondentes à Fase de Exploração. Selecionou-se dois locais a partir da «Estrada Militar 

de Serves, 2.ª linha de defesa». As fotografias que se seguem foram adicionadas no Anexo 10.3 – 

Património do Volume 3, como forma de informação complementar. 

 

Fotografia 1 - Vista existente atualmente do local F1  

 

Fotografia 2 - Simulação do projeto no local F1  
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Fotografia 3 - Vista existente atualmente do local F2  

 

 

Fotografia 4 - Simulação do projeto no local F2  

iv. Apresentar Cortes/Perfis com base no levantamento topográfico realizado 

para o projeto de Execução entre os pontos de recolha de imagem que se 

devem localizar sobre o imóvel classificado (Estrada Militar de Serves) e o 

projeto nas suas dimensões reais. 

No Anexo 4 deste Volume (Volume 5) e na reedição do EIA, no Anexo 10.2 – Património do Volume 3, 

apresentam-se os Cortes/Perfis realizados entre os pontos de recolha de imagem, com base no 

levantamento topográfico realizado para o Projeto de Execução. Estes pontos de recolha de imagem 

tiveram em consideração a implantação no terreno do património classificado, em função do respetivo 

desenho da servidão administrativa representada em Atlas do Património Classificado e Em Vias de 

Classificação (Estrada Militar de Serves). 

v. Análise crítica e consequente dos resultados obtidos com propostas de 

medidas de minimização. 

A proposta de colocação da cortina arbórea/arbustiva ao longo da atual materialização no terreno da 

«Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa», deveu-se ao fato de criar uma maior barreira visual. A 
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optimização desta cortina baseia-se na sua implantação mais próxima da do caminho e mais afastada 

da vedação da Central. Como medida de minimização para não afetar a «Estrada Militar de Serves, 2.ª 

linha de defesa» (MN) com o enquadramento paisagístico proposto, deslocou-se a cortina arbórea e 

arbustiva na extremidade externa da vedação. Esta medida não vai criar uma barreira visual em relação 

à «Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa» (MN), mas permite, criar um embelezamento na sua 

envolvente mais próxima e uma ocultação parcial da Central. 

1.6.7 Esclarecimentos sobre a proposta de colocação de uma cortina arbórea/arbustiva ao 

longo da «Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa», quanto à sua 

exequibilidade, autorização e gestão futura dado a mesma localizar-se fora da área 

vedada. 

A proposta de colocação de uma cortina arbórea/arbustiva ao longo da «Estrada Militar de Serves, 2.ª 

linha de defesa», deveu-se ao fato de a parcela de terreno pertencer ao mesmo proprietário e desta 

estar mais próxima do elemento patrimonial, reduzindo a visibilidade deste para a o Núcleo norte da 

Central Fotovoltaica de Vialonga. Dada a proximidade desta cortina à «Estrada Militar de Serves, 2.ª 

linha de defesa», optou-se por se efetuar uma atualização do Plano de Integração Paisagística (PIP), até 

mesmo devido à sua exequibilidade e colocou-se esta cortina arbórea/arbustiva na extremidade externa 

da vedação, como se pode visualizar no PIP.  

Segue no Anexo 5 deste Volume (Volume 5) o PIP e no Volume 3 o Anexo 13- Plano de Integração 

Paisagística) revisto, nesta reedição do EIA. 

1.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

1.7.1 Apresentar cartografia em PDF e shapefile (no sistema de coordenadas PT-TM06-

ETRS89) com a georreferenciação de todos os sobreiros/azinheiras ou, em 

alternativa, a georreferenciação das árvores que irão ser afetadas, devendo neste 

caso prolongar-se o levantamento para além dos limites das parcelas que constituem 

os projetos (para efeitos de deteção de continuidade). Na tabela de atributos da 

shapefile deverá constar se é sobreiro/azinheira, o Perímetro à altura do peito (PAP), 

se é adulto ou jovem, verde, doente ou seco e indicação se é para abater.  

Com base na georreferenciação, apresentar cartografia/tabela com todas as manchas 

individualizadas (quando a distância entre manchas seja > 20m), com indicação da 

área (em hectares) e do n.º de sobreiros/azinheiras por mancha que irão ser afetados, 

se são jovens ou adultos, se são verdes, secos ou doentes, para validação das áreas 

de povoamento, das áreas de núcleos com valor ecológico, e áreas com árvores 
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isoladas. 

Deve ser aplicado o critério usado no Inventário Florestal Nacional, para que 2 áreas 

ocupadas com sobreiro/azinheira possam ser consideradas como constituindo uma 

única mancha (há continuidade), a distância euclidiana mais curta entre as duas tem 

de ser igual ou inferior a 20 metros (limite exterior da copa das árvores). Os limites 

dos povoamentos não se detêm nos limites das propriedades ou nos limites do 

projeto. 

Na delimitação da área da mancha 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. 

No caso dos núcleos, caso o seu valor ecológico seja considerado elevado, nos 

termos do artigo 1.ºA (aditado ao Decreto‐Lei n.º 169/2001 25 de maio pelo art.º 2.º 

do Decreto‐Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), aplicam-se os mesmos procedimentos 

referentes aos povoamentos de sobreiros. 

Foi efetuado o levantamento de sobreiros e azinheiras, na área de estudo da Central e respetivo corredor 

da linha de 30kV. Este levantamento resultou na contabilização de 158 exemplares de azinheira (79 

jovens, 79 adultos, todos sãos).  

Efetuou-se na reedição do EIA, no subcapítulo 5.2.6.1 5.2.6.1 Povoamento de sobreiros ou azinheiras 

(Volume 1 –Relatório Técnico) a figura Figura 5.11-A que identifica georreferenciação do levantamento 

de azinheiras isoladas e respetivo povoamento, de forma a ir ao encontro da metodologia solicitada 

acima. Registou-se apenas para abate uma azinheira.  

Segue na pasta “Shapefiles” uma subpasta “Levantamento azinheiras” com a shapefile 

“LevantamentoAzinheiras.shp”, cuja tabela de atributos contem o Perímetro à altura do peito (PAP), se é 

adulto ou jovem, verde, doente ou seco e indicação se é para abater. 

Identificou-se uma mancha de povoamento de azinheiras, como esta mancha interferia com 19 mesas de 

painéis fotovoltaicos no Núcleo sul da Central, retirou-se estes painéis, de forma a não interferir com o 

respetivo povoamento de azinheira.  Em relação ao Povoamento de azinheira identificado no 

levantamento de campo, envia-se a shapefile “PovoamentoAzinheiras.shp” com este povoamento 

identificado no levantamento de campo, que inclui 155 azinheiras do total das 158 azinheiras 

identificadas.  
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No Anexo 6 do presente Volume (Volume 5), segue a nota metodológica do levantamento, e o Quadro 

com as características das Azinheiras, com identificação da azinheira a abater. 

Como salvaguarda, na ocupação do solo e ecologia – flora, vegetação e habitats adicionou-se à área 

de azinhal já identificada, a área classificada como povoamento de azinheira referente ao levantamento 

de campo. Deste modo, na situação de referência destes dois fatores ambientais, apresentam uma 

atualização de área de azinhal. 

 

1.7.2 Apresentar shapefile da cartografia constante no desenho nº 12 - Ocupação do solo e 

desenho nº 13 – Habitats. 

Esta informação segue em anexo, na pasta “Shapefiles” e encontra-se a shapefile com a designação 

“ocup_solos_habitats.shp”. Esta shapefile já apresenta área de azinhal anteriormente identificada em fase 

de EIA, agora atualizada com mais a área de povoamento de azinheira referente ao levantamento de 

campo. Deste modo, na situação de referência da ocupação do solo e ecologia – flora, vegetação e 

habitats, houve uma atualização de área de azinhal. 

1.7.3 Relativamente à avifauna, verifica-se que o projeto está no limite de dois territórios 

de águia de Bonelli. Embora as observações existentes sejam antigas e a área se 

encontre muito artificializada, a lista de espécies potenciais para a área de estudo 

deve incluir a águia de Bonelli. 

Na reedição do EIA, nos subcapítulos 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3, nomeadamente, nos Quadros 6.29, 6.34 e 

6.39 foi adicionada a espécie águia de Bonelli, sendo considerada no tipo de ocorrência, como pouco 

provável. 

 

2. RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

2.1 REFORMULAR O RESUMO NÃO TÉCNICO, TENDO EM 

CONSIDERAÇÃO OS ELEMENTOS ADICIONAIS AO EIA (CONSTANTES 

DO PRESENTE PEDIDO) E, AINDA, OS SEGUINTES ASPETOS: 

 A informação constante nos pontos “Quais são os principais efeitos (impactes) do 

projeto?” e “O que foi proposto para minimizar e acompanhar os efeitos negativos 

do projeto?” está demasiado superficial. Assim, essa informação deve ser 
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apresentada com maior pormenorização. 

 Desenvolver a informação relativa aos campos eletromagnéticos, uma vez que é um 

assunto importante para o público. 

 O novo RNT deverá ter uma data atualizada. 

Foi elaborada uma nova versão do Resumo Não Técnico (RNT) tendo em conta os aspetos acima referidos, 

com a data de elaboração atualizada e com alguns elementos adicionais que são reflexo da análise 

complementar que foi efetuada neste documento, e que se considerou ser pertinente a sua inclusão nesse 

documento dirigido ao público. 

 

São Domingos de Rana, 20 de julho de 2021 

 

 

Margarida Fonseca    Nuno Ferreira Matos 
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ANEXO 1 

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS FORMULADO PELA COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO (CA) DO EIA 
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Assunto: Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3416 
Central Solar de Vialonga 
Pedido de Elementos Adicionais para efeitos da conformidade do EIA 

 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Projeto 
acima mencionado, informa-se que, a 20/05/2021, após a apreciação técnica da 
documentação recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação 
efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as condições para 
ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a 
apresentação dos elementos adicionais mencionados em anexo. 

Face ao teor dos elementos solicitados, os mesmos devem ser apresentados 
integrando um EIA consolidado, o qual deve ser acompanhado de um documento 
autónomo que identifique de forma clara todas as alterações efetuadas à versão 
inicial do estudo. 

Estes elementos devem ser remetidos a esta Agência até 30/06/2021, encontrando-
se suspensos, até à sua entrega, os prazos previstos no 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. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

P’ O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P 

      

Nuno Lacasta 

 
 

 

Anexo(s): o mencionado 
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AIA 3416 
Pedido de elementos adicionais para efeitos da conformidade do EIA 

1/5 

ANEXO 

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DA CONFORMIDADE 
DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3416 

"Central Solar de Vialonga" (projeto de execução) 

1. Análise específica por fator ambiental 

1.1 Ordenamento do território 

1.1.1 Apresentar um Quadro Sinótico global de áreas e quadros relativos a cada uma das Áreas da 
central, com quantificação da área abrangida, área de implantação/construção, área de 
impermeabilização, cércea/altura das construções, nº de lugares de estacionamento e respetiva 
área. 

1.1.2 Avaliar o projeto no que respeita às componentes das duas LE (traçado e apoios) face à 
classificação e qualificação do solo dos dois PDM envolvidos. 

Verificar/aferir se as LE-30kV e a LE-60kV abrangem (ainda que residualmente) a categoria de 
Espaços Agrícolas e Florestais, subcategoria de Uso Múltiplo do PDM de Loures. Em caso 
afirmativo completar e avaliar o projeto face às disposições aplicáveis do regulamento. 

1.1.3 Rever o enquadramento e avaliação realizada face ao PDM de Vila Franca de Xira (é 
incorretamente indicado que o núcleo norte (N-N) se insere em Espaços agrícolas 
complementares quando se insere em Espaços florestais) 

1.1.4 Rever e corrigir (sempre que necessário) o enquadramento e a avaliação face aos dois PDM 
envolvidos. 

1.1.5 Nos termos do parecer da DOT e para dar continuidade ao processo de apreciação da temática 
do “Ordenamento do Território e Condicionantes”, especificamente no âmbito da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), deverão ser solicitados ao proponente os seguintes aditamentos ou 
informação complementar, tendo em vista o aprofundamento e esclarecimento de aspetos 
abordados de forma menos completa/rigorosa no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
apresentado: 

 Nas peças escritas, sempre que referido o Regime Jurídico da REN, deve referir-se o 
Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 
agosto); 

 Devem ser identificadas, com rigor, todas as ações realizadas em áreas da REN; 

 A avaliação da compatibilidade dos usos e das ações com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 
REN implica que se verifique, nomeadamente: 

a. se a realização das ações em apreço coloca em causa cumulativa e especificamente as 
funções das tipologias de áreas as REN afetadas, nos termos do anexo I do referido 
Decreto-Lei, por função;  

b. se, nas tipologias de REN afetadas, as ações em causa estão sujeitas a comunicação 
prévia, considerando o disposto no n.º 7 do artigo 24.º daquele Decreto-Lei, ou se 
estaria isenta de comunicação prévia (ver anexo II daquele diploma); 

c. se são observadas as condições para a viabilização das ações em causa, considerando 
as disposições do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, ou da Portaria correspondente que 
estiver em vigor à data. Para este efeito será importante dispor da quantificação da 
área de REN interferida; 

d. se, nas tipologias de REN interferidas, terá(ia) de se obter parecer obrigatório e 
vinculativo da APA, nos termos do n.º 5 do artigo 22.º do regime jurídico da REN e do 
Anexo II da Portaria n.º 419/2012, ou da Portaria correspondente que estiver em vigor 
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à data, atendendo à particularidade do projeto ser sujeito a procedimento de AIA (ver 
n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 419/2012). 

1.2 Socioeconomia 

1.2.1 Apresentar a caracterização do volume de tráfego gerado na fase de obra, necessário ao 
abastecimento de matérias-primas e equipamento e de deslocação de trabalhadores e que 
circulará nas vias de acesso que sirvam igualmente os aglomerados populacionais existentes na 
proximidade da central.  

1.3 Solos 

1.3.1 Apresentar quadro semelhante ao quadro 6.17 do  RS do EIA, sistematizando o tipo de uso do 
solo, previsto, nos núcleos da Central Solar, após a implementação do projeto, a área do projeto 
em termos de superfície ocupada (m2 ou ha) e percentagem em função da área total. 

1.3.2 Apresentar quadro semelhante ao quadro 6.18 do  RS do EIA, sistematizando o tipo de uso do 
solo, previsto, nos corredores das linhas elétricas, após a implementação do projeto, a área do 
projeto em termos de superfície ocupada (m2 ou ha) e percentagem em função da área total. 

1.4 Recursos Hídricos 

1.4.1 Demonstrar que a implantação das mesas de painéis solares fotovoltaicos assegura a faixa de 
proteção dos cursos de água cartografados na Carta Militar à escala 1/25 000 da área de 
implantação do projeto, nomeadamente, a distância de 3m medidos a partir da crista superior 
dos taludes marginais dos cursos de água classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos de 
água de 3.ª ordem e 10 m para os cursos de maior expressão morfológica/REN. 

1.4.2 Caso se verifique que aquela faixa de proteção não se encontra salvaguardada, deverá ser 
apresentada planta de implantação do projeto devidamente corrigida.  

1.4.3 Uma vez que, com a reformulação/reajustamento da planta de implantação do projeto, poderão 
vir a ser alteradas outras componentes de obra, essas infraestruturas deverão ser igualmente 
assinaladas em planta. 

1.4.4 Atendendo a que as valas de cabos atravessam linhas de água, apresentar em planta 
juntamente com o traçado das valas de cabos, a localização das PH associadas aos 
atravessamentos das linhas de água. 

1.4.5 Apresentar alternativa de implantação da vedação de modo a que esta não ocorra no leito das 
linhas de água, procurando que seja implantada preferencialmente numa das margens da linha 
de água, evitando sucessivos atravessamentos da mesma, não podendo ser posto em causa o 
livre escoamento das águas. 

1.4.6 Ainda, relativamente à ribeira da Fonte Santa, considerando que se trata de uma linha de água 
classificada como REN, a vedação, no troço que lhe é contíguo, deve respeitar a faixa de 
servidão do domínio hídrico (distância de 10m medidos a partir da crista superior dos taludes 
marginais do curso de água).  

1.4.7 Esclarecer o referido na pág. 533 do RS, designadamente, 

“(…)Para o atravessamento da rede hidrográfica com a vedação não haverá implantação de 
fundações/ postes no leito das linhas de água. A vedação nestas secções não será enterrada, de 
forma a permitir as condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos, bem como a 
garantir a conectividade ecológica, servindo também de passagem inferior para a fauna. (…)“. 

1.4.8 Demonstrar que, no que respeita à linha elétrica a 30 kV, a implantação dos apoios de linha se 
localiza a mais de 5m da crista do talude que delimita o leito das linhas de água, sendo que se se 
tratar de uma linha de água REN, aquela implantação deve assegurar a respetiva faixa de 
servidão (10 m). 

1.4.9 Rever a peça desenhada n.º 2 “Planta de Condicionantes” (22/02/2021), de modo a integrar 
todas as tipologias de REN interferidas, tendo em conta que: 

 De acordo com a REN em vigor do município de Vila Franca de Xira, a área de intervenção 
coincide com as tipologias: Áreas com risco de Erosão (Áreas de Elevado Risco de Erosão 
Hídrica do Solo), Outros Cursos de Água (Cursos de Água Leitos e Margens), Cabeceiras das 
Linhas de Água; 
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 De acordo com a REN em vigor de Loures a área de intervenção coincide 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. 

1.4.10 Completar a informação na peça desenhada nº 10 “Implantação do Projeto sobre as Plantas dos 
PDM de Loures e de Vila Franca Xira - Condicionantes – Recursos Naturais e Ecológicos” dado 
que na peça desenhada em causa, a REN no município de Vila Franca de Xira encontra-se 
totalmente identificada, o que não sucede com a REN no município de Loures. 

1.4.11 Demonstrar que está assegurada a drenagem dos terrenos da área de implantação dos painéis, 
se a mesma acompanha o desenvolvimento das curvas de nível e de que forma será promovida 
a infiltração natural no terreno.   

1.4.12 Para o encaminhamento das águas residuais produzidas na subestação, na fase de exploração, 
uma das soluções consideradas será a instalação de uma fossa estanque. Assim, apresentar as 
caraterísticas da fossa a instalar, bem como os respetivos desenhos de pormenor. 

1.4.13 Indicar qual a origem da água para a lavagem dos painéis, assim como o consumo anual 
estimado. 

1.4.14 Indicar as profundidades, mínima e máxima, de implantação dos apoios de linha (30 KV e 60 kV). 

1.4.15 Disponibilizar, se possível, a informação com a delimitação da área da subestação, do Edifício de 
comando, do Posto de Corte e Seccionamento e do Estaleiro de Obras, em formato “shapefile” 
(ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 
3763). 

1.4.16 Disponibilizar, se possível, a informação com a delimitação das áreas de REN da tipologia 
Cabeceiras de linha de água sobrepostas sobre a área de projeto, em formato “shapefile” (ESRI), 
no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). 

Caracterização da Situação de Referência 

1.4.17 Apresentar uma estimativa da posição do nível freático médio na área abrangida pela CSF de 
Vialonga e respetivas linhas elétricas de ligação. 

Avaliação de Impactes 

1.4.18 Avaliar os impactes na quantidade e na qualidade das captações de água subterrânea privadas 
identificadas no EIA, dentro da área do projeto (captação junto da Subestação de Fanhões e 
captação localizada a norte do núcleo sul, respetivamente com as referências, 0331/05-DSGA-
DDH e A016156.2020.RH5A), durante a fase de construção, como resultado da abertura de valas 
para a instalação de cabos e das escavações para implantação dos apoios das linhas aéreas, a 30 
KV e 60 kV, tendo em conta a posição do nível freático médio na área abrangida pelo projeto, a 
distância das estruturas aquelas captações e a profundidade a que estas captam. 

Medidas de Minimização 

1.4.19 Apresentar medidas de minimização/compensatórias a implementar ao nível dos recursos 
hídricos, tendo em conta a (re)avaliação de impactes solicitada no ponto anterior. 

1.5 Saúde Humana 

1.5.1 Referir como será garantida a existência de água destinada ao consumo humano no local do(s) 
estaleiro(s), na fase de construção e na fase de exploração do Projeto. 

1.5.2 Referir qual vai ser o sistema de aquecimento de águas sanitárias (se aplicável). 

1.5.3 Incluir, caso aplicável, a informação referida no artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de 
fevereiro, que determina que “os operadores de rede devem apresentar num capítulo específico 
do processo de AIA, quando legalmente exigido, as medidas técnicas tomadas para redução da 
intensidade do campo elétrico e campo de fluxo magnético, contendo, preferencialmente, 
várias alternativas, acompanhadas das respetivas análises de custo-benefício, no âmbito das 
escolhas de traçado em sede de AIA”. 
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1.6 Património 

1.6.1 Apresentar a informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI 
shapefile), designadamente com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 
inventariados; 

1.6.2 Definição e apresentação do plano ou rede de acessos à obra de construção das duas linhas de 
ligação elétrica (30 kV e 60 kV); 

1.6.3 Executar e apresentar os resultados da prospeção sistemática dos acessos a construir ou a 
beneficiar para a obra de construção das duas linhas de ligação elétrica (30 kV e 60 kV); 

1.6.4 Comprovativo de entrega de relatório final de trabalhos arqueológicos; 

1.6.5 Relativamente à linha elétrica esclarecer se foi avaliada a viabilidade da utilização dos apoios das 
linhas atualmente aí existentes, nomeadamente na área do elemento patrimonial «Bateria do 
Penedo / obra n.º 45, 2.ª linha de defesa» (elemento patrimonial A 160 do PDM de Loures), e se 
esta alternativa ainda poderá vir a ser alterada/ajusta em fase subsequente;  

1.6.6 Apresentar estudo da afetação do enquadramento paisagístico do elemento patrimonial 
«Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa» (MN), com os seguintes elementos: 

i. Apresentar cartografia (orto) sobre a qual conste a representação gráfica de vários pontos 
de tomadas de vistas ou de observação de recolha do registo fotográfico e a representação 
gráfica precisa da diretriz da visada considerada. 

ii. O registo fotográfico da Situação de Referência deve ser realizado a partir da «Estrada 
Militar de Serves, 2.ª linha de defesa» para o projeto ou áreas de implantação de painéis. 
Devem ser selecionados pontos de observação que se situem a distâncias que se possam 
considerar como "curtas" e "médias" em relação ao projeto. 

iii. Sobre as diversas fotografias deve ser realizada a simulação visual dos painéis 
correspondentes à Fase de Exploração. 

iv. Apresentar Cortes/Perfis com base no levantamento topográfico realizado para o projeto 
de Execução entre os pontos de recolha de imagem que se devem localizar sobre o imóvel 
classificado (Estrada Militar de Serves) e o projeto nas suas dimensões reais. 

v. Análise crítica e consequente dos resultados obtidos com propostas de medidas de 
minimização. 

1.6.7 Esclarecimentos sobre a proposta de colocação de uma cortina arbórea/arbustiva ao longo da 
«Estrada Militar de Serves, 2.ª linha de defesa», quanto à sua exequibilidade, autorização e 
gestão futura dado a mesma localizar-se fora da área vedada. 

1.7 Sistemas ecológicos 

1.7.1 Apresentar cartografia em PDF e shapefile (no sistema de coordenadas PT-TM06-ETRS89) com a 
georreferenciação de todos os sobreiros/azinheiras ou, em alternativa, a georreferenciação das 
árvores que irão ser afetadas, devendo neste caso prolongar-se o levantamento para além dos 
limites das parcelas que constituem os projetos (para efeitos de deteção de continuidade). Na 
tabela de atributos da shapefile deverá constar se é sobreiro/azinheira, o Perímetro à altura do 
peito (PAP), se é adulto ou jovem, verde, doente ou seco e indicação se é para abater. 

Com base na georreferenciação, apresentar cartografia/tabela com todas as manchas 
individualizadas (quando a distância entre manchas seja > 20m), com indicação da área (em 
hectares) e do n.º de sobreiros/azinheiras por mancha que irão ser afetados, se são jovens ou 
adultos, se são verdes, secos ou doentes, para validação das áreas de povoamento, das áreas de 
núcleos com valor ecológico, e áreas com árvores isoladas.  

Deve ser aplicado o critério usado no Inventário Florestal Nacional, para que 2 áreas ocupadas 
com sobreiro/azinheira possam ser consideradas como constituindo uma única mancha (há 
continuidade), a distância euclidiana mais curta entre as duas tem de ser igual ou inferior a 20 
metros (limite exterior da copa das árvores). Os limites dos povoamentos não se detêm nos 
limites das propriedades ou nos limites do projeto. 
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Na delimitação da área da mancha 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. 

No caso dos núcleos, caso o seu valor ecológico seja considerado elevado, nos termos do artigo 
1.ºA (aditado ao Decreto‐Lei n.º 169/2001 25 de maio pelo art.º 2.º do Decreto‐Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho), aplicam-se os mesmos procedimentos referentes aos povoamentos 
de sobreiros. 

1.7.2 Apresentar shapefile da cartografia constante no desenho nº 12 - Ocupação do solo e desenho 
nº 13 – Habitats. 

1.7.3 Relativamente à avifauna, verifica-se que o projeto está no limite de dois territórios de águia de 
Bonelli. Embora as observações existentes sejam antigas e a área se encontre muito 
artificializada, a lista de espécies potenciais para a área de estudo deve incluir a águia de Bonelli. 

2. Resumo Não Técnico (RNT) 

2.1 Reformular o Resumo Não Técnico, tendo em consideração os elementos adicionais ao EIA 
(constantes do presente pedido) e, ainda, os seguintes aspetos: 

 A informação constante nos pontos “Quais são os principais efeitos (impactes) do projeto?”  e 
“O que foi proposto para minimizar e acompanhar os efeitos negativos do projeto?” está 
demasiado superficial. Assim, essa informação deve ser apresentada com maior 
pormenorização. 

 Desenvolver a informação relativa aos campos eletromagnéticos, uma vez que é um assunto 
importante para o público. 

 O novo RNT deverá ter uma data atualizada. 
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Caminho existente (a beneficiar)

Caminho existente (sem intervenção)

Valas de Cabos

Vala de Cabos de Baixa Tensão

Alterações ao Projeto em fase de Pedido de Elementos Adicionais

Módulos Fotovoltaicos removidos do projeto

Módulos Fotovoltaicos fixos (Núcleo Norte)

Módulos Fotovoltaicos seguidores (Núcleo Sul)

Vedação
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Nota introdutória 

 

O presente documento consiste no descritor Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do Estudo de 

Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga.  

 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

Novembro) os trabalhos encontram-se devidamente autorizados pela Direcção-Geral do Património Cultural – DGPC e 

foram realizados no cumprimento das diretrizes da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

Os trabalhos arqueológicos de prospeção, o levantamento do património edificado e o registo fotográfico foram 

realizados por Carla Alves Fernandes (arqueóloga) entre os dias 22 e 27 de fevereiro de 2021. Regista-se um total de 

6 dias úteis de trabalho de campo. 

 

Data e assinatura 

19 de julho de 2021 

 

 

____________________________ 

Carla Alves Fernandes 
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Breve descrição do projeto 

 

O presente EIA incide sobre o Projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga, onde se inclui a Linha Elétrica interna a 30 

kV de interligação entre os dois núcleos de produção, e sobre o projeto associado da Linha Elétrica a 60 kV que 

escoará a energia produzida nesta Central Fotovoltaica, ambos desenvolvidos em fase de Projeto de Execução. 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga enquadra-se no Lote n.º 13 do 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. 

A Central Fotovoltaica de Vialonga ficará situada nos concelhos de Loures e Vila Franca de Xira, ambos no distrito de 

Lisboa e terá dois núcleos de produção fotovoltaica, designados respetivamente por Núcleo Norte e Núcleo Sul. O 

Núcleo Norte, situar-se-á na freguesia de Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, a cerca de 2,2 km da 

localidade Vialonga, e o Núcleo Sul, localizar-se-á na União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, no 

concelho de Loures, a cerca de 1,6 km da localidade São Julião do Tojal. 

A área dos dois núcleos de produção que foi alvo de análise corresponde a 63,05 ha, sendo que a área vedada 

disponível para a implantação da Central Fotovoltaica, tem cerca de 62,3 ha. Contudo, o Projeto, considerando todas 

as infraestruturas, incluindo toda a zona fotovoltaica (área dos painéis e as entrelinhas), ocupa apenas cerca de 32,72 

ha (51,9%). 

Os dois núcleos que constituem a Central Fotovoltaica estarão interligados por uma linha elétrica interna a 30 kV, 

fazendo parte integrante das estruturas da Central, que terá cerca de 2165,48 m e desenvolve-se no percurso 

escolhido 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). Seguirá aérea durante 1765,48 m com a colocação de 10 apoios, 

passando a subterrânea em vala enterrada no caminho público existente nos últimos 400 m. 

A energia produzida na Central será escoada através de uma linha elétrica a 60 kV, considerada como projeto 

associado. Esta linha 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 Rede Nacional de Transporte de Distribuição (RND), na Subestação de Fanhões, pertencente à 

EDP Distribuição. Seguirá aérea durante 2169,9 m, com a colocação de 12 apoios, passando a subterrânea em vala 

enterrada no caminho público existente nos últimos 63,12 m. 

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 62,3 ha. A Central Fotovoltaica será constituída, no seu essencial, pelos 

seguintes elementos: 

 O sistema de produção fotovoltaica ou gerador solar; 

 Os sistemas de acondicionamento de energia elétrica, compostos por Inversores (que transformam a 

Corrente Contínua em Corrente Alternada, neste caso descentralizados) e Postos de transformação (que 

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;  
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 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 69 244 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 edifício 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 pico de 36,007 

MWp. Os dois Núcleos de produção fotovoltaica, aproveitam a energia solar, através de tecnologia fotovoltaica 

tradicional, com módulos fotovoltaicos monofaciais de 520 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 27 008,8 kWp, os módulos fotovoltaicos 

monofaciais serão instalados sobre estruturas fixas metálicas. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitetónica e 

etnográfica existente na área de incidência do Projeto da Central Fotovoltaica de Vialonga, baseiam-se em pesquisa 

bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados. 

O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor científico/patrimonial, 

elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam integrar-se na área a afetar pelas 

infraestruturas a implementar e pelas ações a desenvolver. 

Uma vez que não se justifica a caracterização dos Núcleos de Produção Fotovoltaica e dos Corredores das Linhas 

Elétricas (Interna – 30 kV e Projeto Associado - Linha a 60 kV) separadamente, a mesma será feita em conjunto nos 

Subcapítulos seguintes. 

1.2  METODOLOGIA 

A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve duas etapas fundamentais: 

 Recolha de informação; 

 Trabalho de campo; 

 Registo e inventário. 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais, nomeadamente, 

os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos: 

 Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e em vias de 

classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas de condicionantes dos 

planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão territorial; 

 Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando abrangidos pela 

situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários nacionais e ainda 

aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

 Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes tradicionais, definidos 

como património vernáculo. 

Assim, abordar-se-á um amplo espetro de realidades: 

 Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de materiais, 

estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

 Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 

 Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 
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 Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-primas; 

 Estruturas hidráulicas e industriais; 

 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

 Estruturas de apoio a atividades gro-pastoris; 

 Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

1.3  RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 

 Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de documentação específica 

disponível, de carácter geral ou local; 

 Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000 da Carta Militar de 

Portugal, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios. 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

 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 pelo corredor de estudo); 

 Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

 Planos de ordenamento e gestão do território, nomeadamente Plano Diretor Municipal de Loures e o de 

Vila Franca de Xira. 

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

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento sistemático de 

informação de carácter fisiográfico e toponímico.  

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de origem antrópica 

antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos estratégica de alguns 

valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na seleção dos espaços onde se instalaram os 

núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos 

tempos.  

Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias de povoamento e 

de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na planificação das metodologias de pesquisa de 

campo e na abordagem das áreas a prospetar. 
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Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse, que reportam 

a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou 

topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este enquadramento 

procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo da diacronia de ocupação do 

território.  

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor patrimonial da 

área de incidência do Projeto e do seu entorno imediato. 

Entre as fontes consultadas destacam-se a Carta Arqueológica do Município de Loures (2011), a Carta Arqueológica 

de Vila Franca de Xira (2016), o Plano Verde do Concelho de Loures (2003), a tese de mestrado em museologia de 

Florbela Estevão (2013) “Transformações de uma paisagem: o Sistema Defensivo das Linhas de Torres e sua 

Musealização” e o “Levantamento do Geopatrimónio no Concelho de Loures e definição de Percursos Geoturísticos” de 

Rogério Silva Santos (2014). 

1.4  TRABALHO DE CAMPO 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

novembro) a prospeção arqueológica foi previamente autorizada pela Direção-Geral do Património Cultural. 

A equipa procurou desempenhar da melhor forma as seguintes tarefas: 

 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no terreno de outros 

vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou etnográficos) não detetados na 

bibliografia; 

 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais citados; 

 Prospeção arqueológica sistemática das áreas de implantação da central fotovoltaica. 

 Prospeção arqueológica dos corredores das linhas elétricas – ligação interna a 30 kV e ligação à 

subestação de Fanhões – com 400 metros de largura, centrados nas diretrizes de traçado. 

A metodologia empregue consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia em formato papel e em formato 

digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o estabelecimento prévio da área a percorrer. 

Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas conhecidos de antemão na área de 

afetação do projeto são introduzidas em GPS, para que se possa proceder a uma verificação/correção de todas as 

localizações facultadas pela bibliografia. 

1.5  REGISTO E INVENTÁRIO 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um inventário 

(compilação dos elementos identificados).  

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e etnográfico é utilizada 

uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:  
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 Identificação – n.º de inventário e topónimo; 

 Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas; 

 Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e referências 

bibliográficas. 

O Quadro 1 representa o inventário sintético do património inserido na área de incidência do Projeto e documentado 

através da pesquisa bibliográfica.  

Dada a complexidade inerente a este território, foi elaborado um segundo inventário complementar, relativo à 

envolvente da área de implementação do Projeto, representada sinteticamente no Quadro 2. O registo destas 

ocorrências periféricas revela-se pertinente para a compreensão e contextualização do património inventariado na 

área de implementação do Projeto. 

O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (vd. Figura 1).  

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, para 

sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objeto de 

propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 e a escala 1:10.000, sobre as quais as realidades 

inventariadas são georeferenciadas.  

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos patrimoniais 

identificados e da sua integração espacial e paisagística. 
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2 RESULTADOS 

2.1  FISIOGRAFIA  

A área de estudo enquadra-se região de mosaico, muito diversificada, caracterizada pela grande diversidade 

orográfica, marcada por vales e colinas. 

Entre as zonas de várzea, as colinas elevadas e os vales encaixados regista-se uma multiplicidade de situações 

fisiográficas, nas quais se verifica a existência de contextos ecológicos igualmente diversificados e de variações 

paisagísticas, que potenciaram diferentes tipos de movimentação e utilização por parte das comunidades humanas 

(ISA, SAAP, CMLoures, 2003). 

Em contraste com a planície aluvionar da várzea de Bucelas, os relevos de Serves e Fanhões constituem linhas de 

altura, com direção dominante norte/sul, pontos de vista dominante sobre vastas extensões de território, que se vão 

progressivamente esbatendo em direção a sul e à várzea de Loures. 

As linhas de festo da região constituíram-se como historicamente estratégicas, designadamente o festo que marca o 

relevo de costeiras de Bucelas. 

Os declives acentuados associam-se a encostas modeladas em formações carbonatadas, com alternância de rochas 

duras do Jurássico (calcários e calco-arenitos) e bancadas de rochas mais brandas (margas ou argilas), como nos 

vales muito encaixados do curso médio do rio Trancão (ISA, SAAP, CMLoures, 2003). 

De facto, em termos hidrográficos, o rio Trancão representa um elemento estruturante deste território, correndo 

fortemente encaixado, vincado nas formações do Cretácico, num vale estreito, num desfiladeiro, com vertentes 

abruptas. 

Os contrastes são evidentes, visto que a norte se registam as formações de arenitos de Bucelas e Vila de Rei, no 

Monte do Mosqueiro existe uma formação do complexo vulcânico e o Alto das Tomadas (a poente de Fanhões) 

constitui um designado relevo residual, formação basáltica dura, instruída na rocha carbonatada do Cretácico (ISA, 

SAAP, CMLoures, 2003).  

Recuando a um passado não muito distante, a Estremadura, segundo Orlando Ribeiro, era região com história e 

caracterizada por uma acentuada variedade. Era um mundo de pequenas aldeias e vilas, com colinas e vales amenos, 

mas nem sempre férteis.  

Da paisagem rural, não prevalece apenas a cultura da várzea, decorrente da fertilidade das aluviões. São ainda 

visíveis nas encostas as marcas, os muros, vestígios de práticas agrícolas com recurso a processos de armação do 

terreno e de culturas realizas em função das curvas de nível, que pretendiam evitar as perdas de solos. 

Esta era também uma zona de passagem, atravessada pelos eixos mais importantes de circulação do país, desprovida 

de altas montanhas, de planaltos ou de planícies monótonas. 

Representaram justamente estes eixos de circulação uma forte condicionante para a implantação do sistema 

defensivo das Linhas de Torres, que iria acautelar as quatro principais estradas de acesso a Lisboa. 

Acresce à posição privilegiada deste território a proximidade do litoral, tendo como via de ligação o rio Tejo. 
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A paisagem já não é a mesma, como resultado das profundas transformações operadas após 25 de Abril de 1974, 

decorrentes da expansão urbana, da criação de infraestruturas diversas, da criação de acessibilidades e da definição 

de novas centralidades. 

2.1.1 Toponímia 

Assinala-se na envolvente da área de estudo a existência de diversos indícios toponímicos de relevância patrimonial.  

Destacam-se as referências à estruturação do povoamento rural disperso e aos polos de habitat correspondentes, 

representados por “Quinta”, “Casal”, “Casais”, “Casalinho”. 

Saliente-se ainda a pertinência dos topónimos localizados a norte da área de estudo, nas imediações de Bucelas de 

“Condado” e “Vila de Rei”. Note-se que o território da atual freguesia de Bucelas foi terra reguengueira, tendo a Coroa 

feito a sua doação aos condes de Castanheira. A sede da paróquia permaneceu em Vila de Rei e apenas em 1522 foi 

transferida para Bucelas. 

Numa análise a uma escala mais limitada, a área de estudo integra uma toponímia indicadora da vivência rural de 

cariz serrano, sendo Casal da Serra o seu indicador mais notório. Zambujal, com origem em zambujo, ou oliveira 

brava, pode indicar a ocupação por matos ou terrenos incultos. 

Na área mais lata é possível encontrar outros topónimos de origem botânica como Tojal (tojo) e Junqueira (junco). 

Outros indicadores das imediações apontam para a existência de moinhos, como Moinho dos Bichos, próprios dos 

pontos de cumeada da região. E registam-se ainda pequenas povoações com designações de origem religiosa, como 

Santa Cruz e Santa Eulália. 

2.1.2 Pesquisa documental  

A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área de estudo, que faculta uma leitura 

integrada situação existente descrita e das condicionantes identificadas. Assim, as ocorrências são inseridas numa 

abordagem diacrónica da ampla da ocupação do território. 

São apresentados os testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o valor patrimonial do 

território em estudo. 

Embora no atual território do concelho de Loures genericamente não se encontrem identificados e estudados 

contextos in situ de proveniência de materiais paleolíticos, são, contudo, abundantes os artefactos líticos integráveis 

nesta ampla cronologia, encontrados à superfície do solo. 

A área mais relevante deste período corresponde à jazida de Santo Antão do Tojal, explorada inicialmente por Carlos 

Ribeiro, no ano de 1879. O primeiro estudo do espólio desta proveniência, depositado nos Serviços Geológicos foi 

publicado por Joaquim Fontes, em 1916 (Costa, 2006, p. III.1). Contudo, este arqueossítio é verdadeiramente 

reconhecido em 1941, quando G. Zbyszewski observa no baixo terraço de Santo Antão do Tojal um fragmento de 

fémur, um fragmento de tíbia e uma apófise de vértebra de Elephas antiqus do Plistocénico. Trata-se de uma forma 

muito próxima dos atuais elefantes (Museu Geológico, 2005). 

De facto, em paralelo com a presença humana, ao longo do Paleolítico Inferior e Médio, registaram-se restos 

faunísticos, de espécies coevas e em alguns casos caçadas pelo Homem, na estação de ar livre dos terraços de Santo 
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Antão do Tojal, como um dente e uma epífise de osso de Equus caballus, um coprólito de hiena, vestígios de cinza e 

carvão, a par de um conjunto de utensilagem mustierense (Costa, 2006, p. III.1). 

Outros locais dos quais são provenientes artefactos líticos paleolíticos identificados à superfície do solo são Casal do 

Monte, Monte da Agonia, Zambujal e Casal de Valdom. O espólio destes locais foi objeto também de estudo de 

Joaquim Fontes de 1916 (Costa, 2006, p. III.2). Henry Breuil e G. Zbyszewski, na década de 1940, para além do 

espólio de Santo Antão do Tojal, publicaram ainda peças provenientes do terraço de Casal da Praia. 

À grande geodiversidade do território encontra-se associado um considerável conjunto de vestígios arqueológicos 

(espólio lítico, restos osteológicos), em contexto de gruta, algares e outras formas de cavidade cársica, entre o 

Paleolítico e o Calcolítico. A Gruta das Salemas, para além da importância arqueológica, consiste num dos geosítios 

mais relevantes do concelho de Loures. A descoberta ocorreu na década de 1950 e no seu interior foram identificadas 

indústrias cronologicamente distribuídas entre o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior e vestígios osteológicos de 

fauna quaternária, de uma possível ocupação temporária. Num último momento de ocupação, datado do Neolítico, a 

gruta terá desempenhado a função de necrópole, como local de inumação de mortos, em sepulturas escavadas nos 

sedimentos. 

Nas imediações da área de estudo, são referidos alguns fenómenos cársicos com potencial associação a vestígios 

arqueológicos. A Lapa da Figueira foi descoberta pelo GEL (Grupo de Espeleologia de Loures) no ano de 1985 e 

localiza-se na área de concessão da pedreira da BucelBritas. Esta cavidade encontrava-se entulhada com pedra 

grossa calcária, basáltica e ainda com materiais líticos, cerâmicos, ossos humanos, fauna mamalógica e malacológica 

e ossos de micro-mamíferos. O espólio proveniente da Lapa da Figueira encontra-se em depósito no Museu Municipal 

(Carta Arqueológica do Município de Loures, 144, 2011). 

Também em Zambujal 1 foi registada uma gruta natural decorrente de informação vertida para a Carta Arqueológica, 

para a qual não foi determinada a existência de contextos ou vestígios arqueológicos. 

A Pré-história recente encontra-se localmente atestada por vestígios diversos, sendo de destacar o contexto de 

cumeada de Moinho dos Bichos. Trata-se de um arqueossítio com uma elevada concentração de materiais à superfície 

e nos cortes da pedreira. A área de dispersão de materiais é bastante extensa tendo sido identificadas centenas de 

fragmentos cerâmicos, pedra polida, artefactos líticos, vestígios osteológicos e malacológicos. Cronologicamente os 

materiais parecem integrar o Neolítico Final. A estação do Moinho dos Bichos é referida na Carta Arqueológica como 

parcialmente destruída, mas com recolhas de superfície e de contextos de escavação realizadas por Nuno Carvalho 

Santos na década de 1980. 

Para além desta vasta concentração de espólio, a equipa da autarquia registou a presença de achados dispersos pelas 

encostas subjacentes ao povoado. Em Zambujal 2 foi identificada uma mancha de vestígios líticos e fragmentos de 

cerâmicos atribuídos ao período Neo-Calcolítico. Poderá tratar-se de deslocações do contexto original, mas também 

de outros arqueossítios de menor dimensão na sua órbita. 

Note-se na área de Casal da Serra existe a notícia da existência de um potencial monumento megalítico, que segundo 

os serviços municipais de arqueologia, nunca chegou a ser efetivamente localizado. 

O fenómeno megalítico é conhecido no território de Loures através de exemplares particularmente notáveis, como o 

Monumento Megalítico de Casaínhos (Classificado como MN - Monumento Nacional, Decreto n.º 129/77, DR, I Série, 

n.º 226, de 29-09-1977). Este monumento foi objeto de estudo desde a década de 1960. A investigação revelou 

como período de construção o pleno Neo-Calcolítico. Este é um período regionalmente caracterizado pela 

disseminação da economia de subsistência de base agro-pastoril, coeva da proliferação do estabelecimento de 
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povoados de altura, dotados de condições de defesa. Esta anta dispunha de câmara funerária de planta poligonal, de 

cujos esteios em calcário primitivos subsistiam apenas três in situ. Possui corredor de acesso com nicho lateral. Para 

além de vestígios osteológicos dos inumados no seu interior, os contextos arqueológicos preservados revelaram 

abundante espólio, como artefactos líticos e pequenas contas de colar em xisto e calcário e diversos fragmentos de 

cerâmica (Boaventura, 2009, p. 131-139).  

 

Fotografias 1– Anta de Casaínhos Fonte: Santos (2014) 

De entre o património histórico-arqueológico da área de estudo há que destacar o vasto conjunto que constituem os 

dispositivos de defesa contra as invasões napoleónicas, as Linhas de Torres, outrora um cenário de ação e guerra. 

 
Figura 1 – Excerto do Mapa das Linhas de Torres Vedras e sua ligação com Lisboa nos anos de 1810 e 1811 Fonte: 

Estevão (2013), p. 255, a partir de Monteiro (coord. 2011), p. 55.  

As Linhas de Torres são o resultado da construção de uma complexa linha defensiva múltipla, ligando costa marítima 

à margem fluvial, composta por obras de fortificação semi-permanente, conjugando fortes, redutos, baterias, 

posições entrincheiradas, escarpamentos, estradas militares, desenvolvendo em grande escala o princípio do campo 

entrincheirado.  
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As principais obras fortificadas (fortes, fortes destacados e redutos) apresentam perímetro poligonal, com número de 

lados muito variável, quase sempre sem saliências, mas por vezes recorrendo à forma tenalhada, revelando a 

influência do sistema designado por fortificação poligonal, proposto pelo marquês de Montalembert.  

Estas obras militares, que adaptaram a topografia da zona, bem como algumas construções preexistentes (alguns 

moinhos foram mesmo convertidos em postos de tiro tipo "blockhouses"), são consideradas o mais eficiente sistema 

de fortificações da história da arquitetura militar.  

Foram numeradas de acordo com a ordem cronológica da sua construção e quando completadas foram guarnecidas 

por 68 000 homens e comportaram 1 000 peças de artilharia.  

Apesar do secretismo com que as obras foram executadas, na zona de Torres Vedras eram bastante evidentes por 

decorrerem muito próximo da povoação, tendo assim passado a ser designadas por Linhas de Torres Vedras. 

As três vagas de Invasão Francesa (1807, 1809 e 1810) conduziram à construção num breve prazo de todo este 

original dispositivo de defesa militar, fruto da conjugação de esforços dos exércitos português e inglês e das 

populações locais (Estevão, 2013). 

A estratégia militar passou pelo domínio visual a partir de pontos elevados, privilegiados do território, de forma a 

poder identificar posições/movimentações das forças inimigas, para defesa e contra-ataque. 

O território geomorfológico composto por linhas de elevações em sequência e vales encaixados, todos de relativa 

pequena dimensão, encontra-se em íntima relação com a estratégia seguida na edificação e no uso militar do sistema 

construtivo (Estevão, 2013). 

A até então paisagem rural conheceu de súbito o frenesim de uma intensa atividade construtiva e consequentemente 

transformadora. Estabeleceram-se e acentuaram-se barreiras físicas no território e criaram-se dispositivos de 

observação/defesa. Para norte e no limite desta barreira defensiva, surgiu toda uma zona de "terra queimada", onde 

os recursos foram removidos e destruídos e deslocadas as populações, transferidas para o interior das linhas. Assim, 

foi possível surpreender o adversário, ao retirar qualquer hipótese de dispor de fontes de abastecimento. 

Findas as Guerras Peninsulares, alguns fortes foram ainda reutilizados no período das Guerras Liberais, num último 

aproveitamento de carácter militar. Mas genericamente, esta região e sobretudo as zonas alvo de intervenção 

arquitetónica, voltaram a uma situação de relativa estabilidade. Deu-se o abandono das estruturas e o retomar da 

vida rural, embora também tenham ocorrido profundas alterações nos campos e nas localidades, no contexto da 

modernização dos territórios em torno da cidade de Lisboa. 

O abandono, a ruína e o esquecimento constituíram genericamente o final do ciclo de vida deste património 

arquitetónico em profunda unidade com a paisagem que o permitiu e onde faz todo o sentido a sua preservação. 

As Linhas de Torres são um conjunto ou complexo monumental, com núcleos significativos e dispostos em linha, por 

vezes descontínuas, como a própria topografia ou os interesses estratégicos, mas são igualmente espaços de 

simbiose entre elementos geomorfológicos/topográficos e as obras humanas que os aproveitaram e transformaram, 

em função das necessidades impostas por um período muito específico da história nacional e europeia. Estes fatores 

de unidade e coerência conferem originalidade ao conjunto, por si só tão heterogéneo (Estevão, 2013). 

Dos monumentos não se pode abstrair o respetivo enquadramento visual ou cénico, no qual é inevitável todo o 

conjunto de alterações e construções posteriores, próprias da paisagem contemporânea, viva e em evolução, situada 

na periferia da Grande Lisboa.  
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O contexto de degradação paisagística no qual se insere a área de estudo é particularmente diverso do que se 

encontra patente noutros locais da Rota Histórica das Linhas de Torres (https://www.rhlt.pt/pt/).  

Ressalva-se, no entanto, o potencial deste setor e do respetivo património, aliado à passagem do traçado de um 

importante caminho pedestre, designado por Grande Rota das Linhas de Torres (GR30), entre Aguieira e Montachique 

(https://www.rhlt.pt/pt/caminhar/). Nas imediações da área de estudo, o GR30 parte do vale do rio Trancão, 

aproximadamente no local onde a CREL se sobrepõe à estrada EN115 e desenvolve-se ao longo da encosta, subindo 

em direção a nascente, subindo até próximo do Serves. Tem como motivo principal a temática das Linhas de Torres, 

mas igualmente a beleza paisagística, quer sobre o vale de Bucelas, quer sobre o Tejo. Neste troço enfatiza-se em 

particular o Forte da Aguieira. 

Do conjunto de imóveis que constituem as Linhas de Torres, há que atender ao estudo particularmente detalhado das 

obras localizadas na área de estudo e respetiva envolvente. 

Na margem direita do vale do rio Trancão implantam-se as baterias do Vizo, Cachadas e Penedos. Na margem oposta, 

situa-se a Bateria 2.ª da Serra do Galvão. A par com a Estrada e o Escarpamento de Serves, constituíram um enfoque 

particularmente sensível do presente estudo. 

À partida era reconhecido que as condições atuais do terreno seriam pouco propícias para o reconhecimento de 

vestígios materiais das obras militares. 

As profundas transformações da topografia ocorridas nos últimos 200 anos e sobretudo a partir da década de 1970, 

as ocupações e edificações ilegais, a ampla extensão da frente de lavra da concessão da pedreira aí existente, a 

construção do Parque Eólico, alteram a perceção que se obtém do espaço e dos contextos históricos. 

A evolução da fotografia aérea, as plantas disponíveis das obras militares e a comparação com a microtopografia 

permitiram elaborar algumas conceções teóricas, mas reforça-se que as mesmas carecem de confirmação material. 

Dada a respetiva implantação em zonas sensíveis para a implementação do projeto, esta abordagem foi 

particularmente detalhada para o setor correspondente à Estrada Militar e ao Escarpamento de Serves. Constituírem 

arquitetonicamente duas obras diferenciadas, mas segundo as fontes terão genericamente uma implantação física do 

terreno muito aproximada. 

Não restam dúvidas em relação ao posicionamento do Escarpamento de Serves, Obra militar F inserida na 2ª Linha do 

Sistema Defensivo das Linhas de Torres Vedras, pois os vestígios dos entalhes e muros são muito evidentes e 

expressivos na encosta ingreme e de declive abrupto. 

Mais complexa é a situação da Estrada Militar, Obra militar AB, do referido sistema, visto que não se verificam 

indicadores claros no terreno. Em reunião de janeiro de 2021 (vd. Quadro 2.3), a equipa da Câmara Municipal de 

Loures defendeu a possibilidade do caminho existente do Parque Eólico, em plena linha de cumeada, ter-se 

sobreposto ao traçado original da via do século XIX.  

No entanto, a presente investigação considera que o traçado original se desenvolveria mais próximo da linha do 

escarpamento, coincidindo, grosso modo, com a linha divisória entre os concelhos de Loures e Vila Franca de Xira 

(baseada no CAOP, Carta Administrativa Oficial de Portugal da DGT). 

Esta teoria baseia-se no facto das imagens de satélite anteriores a 2009 não revelarem qualquer caminho na área de 

estudo. A diretriz do traçado que surge nas imagens posteriores a 2009 foi definida claramente em função das 
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necessidades de implantação topográfica no terreno das infraestruturas de acessibilidades, valas de cabos e 

aerogeradores. 

 

Figura 2 – Excerto das imagens de satélite de 2004 (à esquerda) e de 2019 (à direita), nas quais foram implantadas a 
cinza a linha proposta para a delimitação do Escarpamento de Serves e a laranja a proposta de traçado da Estrada 

Militar de Serves. Fonte: Google Earth, 2021 

A pesquisa de imagens mais antigas com recurso ao espólio da Fototeca (http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/#) 

permitiu reconhecer no excerto de imagem (referência 90.13_6221), datada do ano de 1990, o que considera ser o 

último possível registo deste traçado. 

 

Figura 3 – Excerto da imagem (90.13_6221), datada de ano 1990, onde a vermelho se representa a proposta de 
traçado da Estrada Militar de Serves. Fonte: 

http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/imagem?NUMROLO=90.13&NUMFOTO=6221 

Salienta-se que, independentemente da persistência ou não no terreno de vestígios materiais desta Estrada, que 

possam ou não existir, o que se considera no valor patrimonial atribuído presentemente é a memória genérica da 

obra militar. Nestas circunstâncias, o caminho do Parque Eólico uma representação aproximada do trajeto da antiga 

estrada.  

Desconhece-se a existência de estudos ambientais ou relatórios de um eventual acompanhamento arqueológico da 

obra do Parque Eólico de Vila Franca de Xira, que permitissem responder às dúvidas que se colocam sobre a situação 

do terreno prévia à construção deste empreendimento ou eventuais realidades que pudessem ter sido postas a 

descoberto na fase de construção. A construção de um parque eólico, sobretudo no que diz respeito à abertura de 

fundações e valas, é uma etapa profundamente mobilizadora não só de solos, mas igualmente do substrato rochoso. 
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No entanto, o traçado que se propõe no presente estudo, com a implantação topográfica distinta, também teria uma 

leitura cénica diversa. A Estrada Militar nesta local e em função da proximidade da escarpa, daria com certeza uma 

noção de vertigem, de “beira do abismo” a quem a percorria e de uma grandeza paisagística, que é algo desvirtuada 

pelo traçado do caminho atual. 

Relativamente à obra Bateria dos Penedos (Obra militar n.º 45 inserida na 2.ª Linha do Sistema Defensivo das Linhas 

de Torres Vedras) a situação é particularmente complexa, uma vez que as fontes de informação diferem na 

localização e não são passíveis de identificar quaisquer vestígios no terreno. 

Em relação à Bateria dos Penedos foi essencial para a pesquisa o contributo e esclarecimentos prestados pelos 

serviços de arqueologia da Câmara Municipal de Loures, na pessoa da Dr.ª Florbela Estêvão. 

 
Figura 4 – Documento relativo à Linha de Defesa de Lisboa, com plantas dos fortes e baterias da área de estudo. 

Fonte: http://id.bnportugal.gov.pt/bib/rnod/268490. Linha de defesa de Lisboa. (1810)  

A principal questão que se colocou à pesquisa prendeu-se desde logo com a respetiva localização. A pesquisa 

deparou-se com três possibilidades distintas, em função das fontes de informação: 

 A localização A160 do PDM de Loures consiste uma interessante plataforma alongada de meia encosta, 

mas em termos geo-estratégicos, situa-se encaixada no vale, tem um campo visual e defensabilidade 

relativos, comparativamente com os relevos circundantes. 

 A localização IC39 do PDM de Loures, que corresponde à proposta Em Vias de Classificação, centra-se 

numa zona de pendente bastante acentuada, que se torna difícil conceber existência de um edifício 

sobre semelhante topografia. 

 A terceira localização consta na Carta Arqueológica do Município de Loures, de 2011, n.º 160 implanta-

se a norte, dentro da concessão da pedreira. 
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Figura 5 - Plantas das obras integradas na 2ª Linha do Sistema Defensivo das Linhas de Torres Vedras: Bateria do 

Vizo; Bateria da Cachada; Bateria dos Penedos e Bateria 2.ª da Serra do Galvão. Fonte: Carta Arqueológica do 
Município de Loures, 2011 

A Dr.ª Florbela Estêvão esclareceu que, a localização apresentada na Carta Arqueológica se encontra errada e, com 

efeito, a Bateria dos Penedos aparece cartografada em dois locais distintos: IC39 e A160, sendo parecer da autarquia 

que é de considerar a correspondência com o ponto A160 do mapeamento do PDM. A Bateria dos Penedos surge em 

sede de PDM como um imóvel Em Vias de Classificação, no entanto, esta obra militar não está integrada na 

classificação de conjunto do sistema defensivo como Monumento Nacional, precisamente porque não foi possível, até 

à data, identificar no terreno a estrutura (à semelhança de outras estruturas do sistema militar). Neste contexto, o 

município de Loures optou por integrar a Bateria dos Penedos na Carta Estrutural Patrimonial, uma vez que existe 

uma área possível para a sua localização, que terá de ser aferida com a realização de trabalhos arqueológicos. 

No exercício efetuado pelo presente estudo, de comparar as plantas das obras com a topografia do terreno, é 

sugerida uma outra localização. 
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Figura 6  – Excerto das imagens de satélite de 2007, nas quais foi implantada a proposta de implantação da bateria 

dos Penedos, em função da planta da obra publicada. Fonte: Google Earth, 2021; Carta Arqueológica do Município de 
Loures, 2011 

Esta proposta baseia-se no facto de as plantas das obras similares observadas se desenvolverem com orientação a 

norte, conforme confirma a comparação da planta com a implantação da respetiva obra no terreno. Confira-se esta 

tese com base na implantação, entre outros, da Bateria do Casal dos Galvões ou da Bateria do Vizo (esta última 

menos legível na paisagem). Logo, a planta da Bateria dos Penedos não tem motivo para ter outra orientação que não 

a norte. Nesta planta é notável o relevo de escarpa com desenvolvimento sul/norte, que não é concordante com as 

implantações A160 ou IC39, propostas em PDM (vd. Figura 6.41).  

Figura 7 – Extrato da Planta de Ordenamento – Carta Patrimonial do PDM de Loures, 2015 
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A própria designação “Penedos” é pouco concordante com a plataforma aplanada de A160, aparentemente desprovida 

de itens de formação geológica dignos de nota.  

Segundo a Dr.ª Florbela Estevão esta hipótese de localização junto ao esporão que corresponde atualmente à 

extremidade sul da exploração da pedreira é pertinente. Todavia, este é o local já muito alterado pela exploração. A 

investigadora também considera que a cartografia da época regista por vezes alguns erros, já confirmados pela sua 

investigação, relativamente a algumas obras militares intervencionadas no âmbito da Rota Histórica das Linhas de 

Torres. A arqueóloga informou ainda que aquando do processo de classificação foram realizadas algumas deslocações 

ao terreno, quer com o Coronel Sousa Lobo, quer com técnicos da DGPC, colocando-se como hipótese a localização 

correspondente ao ponto A160. É uma situação que exige uma intervenção arqueológica, uma vez que as condições 

atuais, nomeadamente o coberto vegetal, não permitem o reconhecimento de eventuais estruturas. O Coronel Sousa 

Lobo chegou a realizar voos sobre a região para tentar identificar as várias estruturas, principalmente as baterias, 

mas esta operação não obteve os resultados esperados. 

É indiscutível a riqueza patrimonial deste território. O Quadro 6.74 integra uma síntese da informação relativa ao 

património identificado na área da Central Fotovoltaica e área contígua e na área de estudo dos corredores das Linhas 

Elétricas (Interna – 30 kV e Projeto Associado – Linha a 60 kV). 

 

Quadro 1 

Património documentado na área da Central Fotovoltaica e área contígua e na área de estudo dos corredores das 
Linhas Elétricas (Interna – 30 kV e Projeto Associado – Linha a 60 kV)  

N.º Designação 

Concelho 

Freguesia 

Coordenadas* 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Fontes 

A1 
Escarpamento de 

Serves 

Loures 

Bucelas 

490053.00 / 
4304830.00 

Arquitetónico 

Escarpamento 

Inícios do séc. XIX 

 

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. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 024, 2011 

PDM de Loures, A24  

Escarpamento parte da estratégia defensiva do vale de 
Bucelas.  

A2 
Estrada Militar 

de Serves 

Loures / V. F. de 
Xira 

Bucelas / Vialonga 

490144.00 / 
4304844.00 

Arquitetónico 

Estrada 

Inícios do séc. XIX 

 

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. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 028, 2011 

PDM de Loures, IC49  

“Estrada militar entre o vale do Rio Trancão e os Fortes 
da Aguieira (N.º 40 a 42). Estrada construída na linha 
de cume da Serra, sendo destinada ao fácil transporte 
de tropas e artilharia. Esta ligação entre o vale de 
Bucelas e a Serra da Aguieira foi alvo de preocupação 
defensiva com o seu escarpamento, ainda hoje em dia, 
bem visível do vale de Bucelas. O estado de 
conservação deste imponente troço de estrada deixa 
antever diferentes técnicas de construção. Estes 
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N.º Designação 

Concelho 

Freguesia 

Coordenadas* 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Fontes 

passaram pela construção de calçada e pelo afeiçoar da 
rocha calcária do topo da serra.”  
Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 
60, p. 62 

A3 
Pedreira do 

Conde Vale de 
Reis 

V. F. de Xira 

Vialonga 

490599.00 / 
4303757.00 

Arqueológico 

Pedreira 

Moderno  

 

Pedreira para obtenção de fina pedra lioz de várias 
cores, cuja existência é referida nas memórias 
paroquiais de 1758. 

Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 24 
p. 39 

A4 Casal da Serra 

Loures 

S. Julião do Tojal 

489745.00 / 
4302913.00 

Etnográfico 

Casa 

Contemporâneo? 

Casal agrícola composto por casa de piso térreo, de 
configuração adaptada ao declive da pendente onde 
se implanta, ladeada de muros de pedra seca, que 
delimitariam a possível horta. 

Este pequeno casal agrícola, construção isolada de 
serra, que não consta no inventário municipal, mas 
poderá integrar-se na categoria de quintas e casais 
tradicionais, conforme referido no Plano Verde (ponto 
2.3.3.), enquanto valor 0, atribuído a “quintas e casais 
sem particular interesse patrimonial, em avançado 
estado de abandono ou sem qualquer vestígio no 
terreno” 

A5 Casal da Serra 

Loures 

S. Julião do Tojal 

489692.00 / 
4302741.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Paleolítico 

Plataforma situada junto de um caminho rural, onde se 
acumulou um grande número de blocos de basalto, 
cuja configuração parece indiciar a existência de um 
sepulcro megalítico. Os materiais recolhidos não 
confirmam essa hipótese. Cerâmica comum, 
provavelmente medieval e uma lasca de quartzito. 
DGPC, CNS 11871 

Materiais líticos de superfície, depositados no Museu 
do Instituto Geológico e Mineiro Carta Arqueológica 
do Município de Loures, 145. Loures, 2011 

PDM de Loures, A145 

A6 
Cercados do 

Casal da Serra 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489358.00 / 
4303232.00 

Etnográfico 

Cercados 

Contemporâneo? 

Muros de pedra seca, de perímetro irregular, que 
acompanham de certa forma o declive natural do 
terreno, localizados em encosta de declive suave, 
atualmente povoada por matos, mas que deveriam 
delimitar a paisagem agrícola da colina. Estes 
cercados encontram-se possivelmente associados ao 
pequeno núcleo habitacional do Casal da Serra, 
situado a sudeste. 

A7 
Bateria dos 

Penedos 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488968.00 / 
4303335.00 

Arquitetónico 

Bateria 

Inícios do séc. XIX 

 

Património Em Vias de Classificação 

Esta obra militar não está integrada na classificação 
de conjunto do sistema defensivo como Monumento 
Nacional porque não foi possível, até à data, 
identificar no terreno a estrutura edificada 

Obra militar nº 45 inserida na 2ª Linha do Sistema 
Defensivo das Linhas de Torres Vedras. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 160, 
2011 

PDM de Loures, IC39 

http://id.bnportugal.gov.pt/bib/rnod/268490 

* coordenadas em sistema UTM, WGS84  

Complementarmente às informações no quadro anterior, o Quadro 6.75 elenca as ocorrências de interesse 

patrimonial identificadas na envolvente próxima da área de estudo.  
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Quadro 2 

Património documentado na envolvente próxima da área de estudo 

N.º Designação 

Concelho 

Freguesia 

CoordenadasM/P
* 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Fontes 

E1 Bateria do Vizo 

Loures 

Bucelas 

489596.00 / 
4304685.00 

Arquitetónico 

Bateria 

Inícios do séc. XIX 

 

Obra militar nº 43 inserida na 2ª Linha do Sistema 
Defensivo das Linhas de Torres Vedras. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 020, 2011 

PDM de Loures, A19 e IC37 

E2 
Bateria da 
Cachada 

Loures 

Bucelas 

489518.00 / 
4304390.00 

Arquitetónico 

Bateria 

Inícios do séc. XIX 

 

Obra militar nº 44 inserida na 2ª Linha do Sistema 
Defensivo das Linhas de Torres Vedras. 

Localizada em plena conceção de BucelBritas, com 
parte da zona de proteção do imóvel já destruída por 

frente de lavra da pedreira. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 019, 2011 

PDM de Loures, IC38 

E3 Moinho do Forte 

Loures 

Bucelas 

489509.00 / 
4304369.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Obra militar J inserida na 2ª Linha do Sistema 
Defensivo das Linhas de Torres Vedras, em articulação 

com o Reduto da Ajuda Grande, posto de vigia com 
uma estrutura subterrânea. Está dentro dos limites de 

proteção do processo de classificação em curso. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 029, 2011 

E4 Lapa da Figueira 

Loures 

Bucelas 

489115.00 / 
4303879.00 

Arqueológico 

Gruta 

Neolítico, Idade do 
Ferro, Idade Média e 

Indeterminado 

Gruta descoberta pelo GEL (Grupo de Espeleologia de 
Loures) em 1985, que se localiza na área de concessão 
da pedreira da BucelBritas. Cavidade que se encontrava 
entulhada com pedra grossa calcária, basáltica e ainda 
com materiais líticos, cerâmicos, ossos humanos, fauna 

mamalógica e malacológica e ossos de micro-
mamíferos. O espólio encontra-se em depósito no 

Museu Municipal. 

DGPC, CNS 5839 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 144, 2011 

PDM de Loures A144 

E5 
Moinho dos 

Bichos 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489534.00 / 
4303812.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Moinho de vento em ruína 

E6 
Moinho dos 

Bichos 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489701.00 / 
4303806.00 

Arqueológico 

Povoado 

Neolítico Médio e 
Neolítico Final 

Estação arqueológica com uma elevada concentração 
de materiais à superfície e nos cortes de uma pedreira 
não ativa. A área de dispersão de materiais é bastante 

extensa tendo sido identificadas centenas de 
fragmentos cerâmicos, pedra polida, artefactos líticos, 

vestígios osteológicos e malacológicos. 
Cronologicamente os materiais parecem integrar o 

Neolítico Final. Foi documentado ais de um milhar de 
fragmentos de cerâmica, materiais líticos, resíduos de 

talhe, ossos e conchas. 

Referida na Carta Arqueológica como parcialmente 
destruída, mas com recolhas de superfície e de 

contextos de escavação realizadas por Nuno Carvalho 
Santos na década de 1980. 

DGPC, CNS 2294 

Carta Arqueológica do Município de Loures. 143, 2011 

PDM de Loures A143 

E7 Zambujal 2 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488980.00 / 
4302818.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Neo-Calcolítico 

Materiais cerâmicos e líticos de superfície, depositados 
no Museu Municipal de Loures 

 Carta Arqueológica do Município de Loures. 213, 2011 

PDM de Loures A213 
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N.º Designação 

Concelho 

Freguesia 

CoordenadasM/P
* 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Fontes 

E8 Zambujal 1 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488643.00 / 
4302909.00 

Natural/Arqueológico
? 

Gruta 

Indeterminado 

Gruta natural decorrente de informação vertida para a 
Carta Arqueológica, para a qual não foi determinada a 

existência de contextos ou vestígios arqueológicos. 

Carta Arqueológica do Município de Loures. 161, 2011 

PDM de Loures A161 

E9 
Moinho do 
Zambujal 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488589.00 / 
4302864.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Moinho de vento em ruína 

E10 
Moinho do 
Zambujal 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489081.00 / 
4302730.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Moinho de vento em ruína 

E11 
Moinho do 
Zambujal 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489054.00 / 
4302695.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Moinho de vento em ruína 

E12 
Moinho do 
Zambujal 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488916.00 / 
4302695.00 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Moinho de vento em ruína 

E13 
Casal dos 
Galvões 2 

Loures 

Bucelas 

488770.00 / 
4304291.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Indeterminado 

Conjunto de fragmentos de cerâmica, líticos, dentes e 
fragmentos de osso provenientes de recolhas de 

superfície, depositados no Museu Municipal de Loures. 

Carta Arqueológica do Município de Loures. 032, 2011 

PDM de Loures A32 

E14 
Bateria do Casal 

dos Galvões 

Loures 

Bucelas 

488721.00 / 
4304489.00 

Arquitetónico 

Bateria 

Inícios do séc. XIX 

Obra militar nº 47 inserida na 2ª Linha do Sistema 
Defensivo das Linhas de Torres Vedras. 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 022, 2011 

PDM de Loures, A22 e IC41 

E15 
Casal dos 
Galvões 1 

Loures 

Bucelas 

488743.00 / 
4304521.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Idade do Ferro? / 
Idade Média / 

Moderno 

Matriz (para impressão) em bronze e fragmentos 
cerâmicos diversos recolhidos à superfície, depositados 

no Museu Municipal de Loures 

Carta Arqueológica do Município de Loures. 013, 2011 

PDM de Loures A13 

E16 
Quinta do 
Furadouro 

Loures 

Bucelas 

489255.00 / 
4304270.00 

Arquitetónico 

Quinta 
Contemporâneo 

Quinta localizada na encosta este do desfiladeiro de 
Serves, na margem esquerda do vale do rio Trancão, 

integrada no conjunto de “quintas e casais com 
interesse cultural e de recreio” 

PDM de Loures, Q11 

* coordenadas em sistema UTM, WGS84  

No Quadro 1previamente apresentado no ponto anterior apresenta-se o inventário do património identificado na área 

de estudo e integralmente documentado em trabalho de campo. No Anexo I este inventário encontra-se mais 

detalhado, contendo a informação recolhida no terreno e ilustrada através de registo fotográfico. 

2.2  PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA E ECONHECIMENTO DE ELEMENTOS EDIFICADOS 

  

Central Fotovoltaica 

A área de estudo da central fotovoltaica corresponde a dois lotes de terreno espacialmente diferenciados, 

seguidamente descritos de forma individualizada. 

1. Núcleo Norte 
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Fotografia 2 –  Aspeto geral núcleo de produção norte, extremidade norte, nas imediações do Parque Eólico de Vila 

Franca de Xira. 

O Núcleo de produção norte é dominada por uma pendente norte/sul de progressiva inclinação do terreno, entre o 

Escarpamento e Estrada Militar de Serves e a povoação de Santa Cruz. 

 

 
Fotografias 3, 4 e 5 – Aspeto geral da área norte, extremidade norte e noroeste e respetivo coberto vegetal. 

No topo norte domina a vegetação herbácea rasteira, pontuada apenas por escassas e pequenas arbustivas. A 

abundância de nódulos de rocha calcária à superfície do solo indicia a escassa potência do mesmo. 

Destaca-se sem dúvida a amplitude visual obtida a partir das zonas de maior altitude, com vasta abrangência sobre o 

vale do Tejo. 
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Fotografia 6 – Amplo domínio visual com vasta abrangência sobre o vale do Tejo 

Paralelamente aos trabalhos de prospeção da área de implementação do projeto procedeu-se ao reconhecimento do 

Escarpamento de Serves, separado da área de estudo pela crista de cumeada atualmente ocupada pelo Parque Eólico 

de Vila Franca de Xira, situado na encosta oposta, de pendente abrupta sobre o vale do rio Trancão. 

 
Fotografias 7 e 8 – Escarpamento de Serves, aspetos a partir do topo da cumeada 

A Estrada Militar de Serves percorreria o topo da cumeada, imediatamente sobre o Escarpamento. Embora não 

persistindo efetivos vestígios materiais da mesma, esta poderia ter um traçado ligeiramente mais próximo da linha de 

escarpa do que o atual caminho do Parque Eólico, com o acesso vedado ao público. 

 
Fotografias 9 – Atual caminho do Parque Eólico de Vila Franca de Xira, vista este/oeste. Com traçado aproximado ao 

que seria o original, da Estrada Militar de Serves 

Progredindo para sul, verifica-se a presença de manchas de vegetação arbustiva de maior porte e mais densa e 

árvores de pequeno porte, a par de manchas de herbáceas rasteiras. 
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Fotografia 10 – Aspeto geral da zona central e respetivo coberto vegetal rasteiro 

As zonas mais povoadas por arbustos implicam maiores entraves para a observação do solo e para a progressão no 

terreno. 

 
Fotografias 11 e 12 – Aspetos das zonas central e nascente e respetivo coberto vegetal mais denso 

Na extremidade sul, volta a dominar a vegetação herbácea rasteiras e o declive torna-se ligeiramente mais suave. As 

construções visíveis na área de estudo são desprovidas de qualquer interesse patrimonial. 

 
Fotografia 13 – Ocupação do solo e construções da zona sul 

2. Núcleo Sul 

No núcleo de produção sul, centrada em torno do Casal da Serra. As condições de visibilidade do solo e de 

transitabilidade são diametralmente opostas às anteriormente descritas. 
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Este é um setor dominado por matos de grande porte, muito densos e imbricados, com manchas totalmente 

impenetráveis. A área desenvolver-se-ia em torno do casario que compunha o Casal da Serra: um conjunto de casas 

térreas adossadas e adaptadas ao declive do terreno, com a respetiva área de horta. 

Existem algumas clareiras ocupadas por vegetação herbácea, nomeadamente a sul das construções, mas são 

pequenas exceções.  

 

Fotografia 14 – Clareira de vegetação herbácea junto ao Casal da Serra 

 

 
Fotografias 15, 16 e 17 – Aspetos das construções e horta que compunham o Casal da Serra 

Em torno do Casal da Serra a abundância de silvados de grande porte sugere a existência de fontes de 

aprovisionamento de água. 
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Fotografia 18 – Densa vegetação a noroeste do Casal da Serra, com silvados 

Na extremidade sul a pendente do terreno é bastante acentuada e ocupada por um denso manto vegetal. As notícias 

indiciam neste setor a provável existência de um sepulcro megalítico (CNS 11871), mas a equipa da Câmara 

Municipal de Loures não dispõe de dados relativos à sua eventual localização. 

 
Fotografia 19 – Densa vegetação na extremidade sul da área de estudo 

Do lado oposto do caminho de terra batida, encontra-se assinalada a mancha de dispersão de vestígios de Casal da 

Serra, cujas descrições são díspares em função das fontes. A Carta Arqueológica do Município de Loures (145, 2011) 

reporta materiais líticos de superfície de cronologia paleolítica, depositados no Museu do Instituto Geológico e Mineiro, 

enquanto o Portal do Arqueólogo, para a mesma ocorrência, noticia indícios de megalitismo e espólio de cronologias 

diversas (DGPC, CNS 11871). 

A inclinação da pendente, associada à densidade da vegetação não permite esclarecer as circunstâncias atuais 

associadas a estas notícias. 
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Fotografia 20 – Localização da mancha de sítio arqueológico de Casal da Serra 

Na zona central e a noroeste salienta-se a imponência de uma vegetação de matos típicos de regiões cársicas. Este 

coberto poderá inviabilizar a observação de vestígios arqueológicos e mesmo de construções. 

 
Fotografias 21 e 22 – Aspetos da vegetação de grande porte e densidade nos sectores central poente e noroeste na 

área de estudo 

Junto a este setor são observados troços de muros de pedra seca, que constituem cercados.  

 
Fotografia 23 – Pormenor de troço de muro de pedra seca nas imediações da extremidade poente da área de estudo 

Linha Elétrica Interna a 30 kV - interligação entre os núcleos de produção  

A Linha Elétrica a 30 kV corresponde à ligação entre os dois núcleos de produção da Central. Desenvolve-se a partir 

de Santa Cruz. O primeiro apoio localiza-se na área da Central. 
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Neste corredor assinala-se a ocorrência de uma pedreira de interesse patrimonial: a Pedreira do Conde Vale de Reis, 

cuja existência é referida nas memórias paroquiais de 1758 (Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 24, 

p. 39). Esta pedreira localiza-se dentro das paredes que persistem de uma ruína no centro da povoação de Santa 

Cruz. 

 
Fotografia 24 e 25 – Pedreira do Conde Vale de Reis (Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 24, p. 39) 

O corredor desenvolve-se a poente da localização da Pedreira do Conde Vale de Reis, numa área de vale, ocupado por 

pastos. 

 
Fotografia 26 – Corredor da Linha Elétrica interna a 30 kV a poente da Pedreira do Conde Vale de Reis 

O traçado progride para sul, em terrenos de pasto para gado bovino, com uma diretriz aproximada à de uma linha 

elétrica já existente, até às imediações da Mata do Paraíso. 

 
Fotografias 27 e 28 – Corredor da linha Elétrica Interna a 30 kV em terrenos de pasto para gado bovino 
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Junto á extrema da mata do paraíso o traçado inflete para sudoeste. 

 
Fotografia 29 – Corredor da linha Elétrica Interna a 30 kV nas imediações da Mata do Paraíso 

Os vértices de linha seguintes situam-se nas imediações das extremidades nordeste e noroeste, respetivamente, em 

relação à central fotovoltaica existente. Em terrenos ocupados por vegetação herbácea. 

 
Fotografias 30 e 31 – Corredor da linha Elétrica Interna a 30 kV junto ao topo norte da central fotovoltaica existente 

Deste ponto em diante o corredor entra numa área coberta por vegetação mais densa, com matos e arvoredo, em 

direção ao núcleo de produção sul da Central Fotovoltaica, passando pelas imediações do Marco Geodésico do 

Zambujal. 

 
Fotografias 32 e 33 – Corredor da Linha Elétrica Interna a 30 kV, sentido nordeste / sudeste, até ao caminho de 

acesso à área sul da central 

A partir do ponto em que a linha se aproxima do caminho de acesso ao núcleo de produção sul da Central Fotovoltaica 

de Vialonga, esta passa a desenvolver-se em vala de cabos enterrados paralela à diretriz do caminho, até entrar na 

extremidade sudeste da área. 
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Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV - ligação à rede pública 

O Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, que estabelecerá a ligação entre a Central Fotovoltaica de Vialonga e a 

Subestação de Fanhões é suportada por doze apoios, cujas localizações serão seguidamente descritas. 

Os apoios n.º 1 e n.º 2 situam-se ainda no perímetro da central, em área densamente coberta por matos de grande 

porte. 

 
Fotografia 34 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV localização do apoio n.º 2, na extremidade 

poente da área de central 

A diretriz do traçado progride para sudoeste e as manchas de matos tornam-se menos compactas e de menor 

dimensão. 

Na localização do apoio n.º 3 são visíveis muros de pedra seca, de traçado irregular, formando aparentemente 

cercados fechados. 

 
Fotografias 35 e 36 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização do apoio n.º 3 e muros de 

pedra seca 

A localização do apoio n.º 4 ainda se encontra associada a esta extensão de muros. Os traçados nem sempre são 

evidentes devido à cobertura arbustiva. 
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Fotografia 37 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização do apoio n.º 4, também junto a 

muros de pedra seca 

O apoio n.º 5 localiza-se sobre uma mancha muito compacta de arbustivas. 

 
Fotografia 38 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização do apoio n.º 5 

O apoio n.º 6 fica localizado perto do limite da linha de cota do cabeço aplanado, em zona sobranceira à mancha 

definida pela Câmara Municipal de Loures para a possível localização da Bateria dos Penedos (PDM, A160). 

 

 
Fotografia 39 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização do apoio n.º 6 
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Fotografias 40 e 41 – Localização da mancha A160, proposta do PDM de Loures para a localização da Bateria dos 

Penedos 

A partir deste ponto, a diretriz da linha atravessa o vale do rio Trancão e o apoio n.º 7, localiza-se já nas encostas 

declivosas do Alto do Mosqueiro. 

 
Fotografia 42 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, implantação do apoio n.º 7 

O apoio 8 situa-se numa mancha de matos e arvoredo muito denso de encosta. Existem nas imediações alguns 

possíveis alinhamentos pétreos, mas a vegetação não permite verificar se se tratam de formações de origem natural 

ou antrópica. 

 
Fotografias 43 e 44 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, implantação do apoio n.º 8 e blocos 

pétreos que sugerem alinhamentos 
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O corredor de linha passa perifericamente pela mancha de dispersão de vestígios de Casal do Pinheiro. Esta mancha 

corresponde na atualidade a um denso eucaliptal. A vegetação existente inibe qualquer possibilidade de identificação 

de materiais arqueológicos. 

 
Fotografia 45 – Localização da mancha de dispersão de vestígios arqueológicos de Casal do Pinheiro 

O apoio n.º 9 situa-se nas imediações do Marco Geodésico do Alto do Mosqueiro, numa área com amplo domínio 

sobre a paisagem envolvente, pese embora a densidade de vegetação existente. 

 
Fotografias 46 e 47 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização do apoio n.º 9 e pormenor 

do Marco Geodésico de Mosqueiro 

A linha direciona-se para a Subestação de Fanhões, descendo a encosta norte do Mosqueiro, povoada por diversos 

alinhamentos de muros, criando mesmo na área do parque eólico um efeito de socalcos. 

 
Fotografia 48 – Aspeto dos muros de Alto do Mosqueiro 
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Fotografias 49 e 50 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, localização dos apoios n.º 10 e n.º 11 

na encosta voltada a norte do Alto do Mosqueiro 

As implantações dos apoios 10 e 11 encontram-se cobertas por densa vegetação herbácea. 

Finalmente, o apoio 12 será implantado já na área construída da Subestação de Fanhões. 

 
Fotografia 51 – Corredor do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV, implantação do apoio n.º 12 na área da 

Subestação de Fanhões 

 

2.3  SÍNTESE 

Na área de estudo não foram identificados sítios arqueológicos inéditos, no entanto, assinala-se a ocorrência de um 

complexo inventário de sítios e estruturas, inerentes a um território patrimonialmente sensível. 

Apesar da densidade do coberto vegetal existente na maior parte dos setores alvo de prospeção arqueológica, 

encontra-se atestada a presença de contextos arqueológicos relevantes nas imediações da área de incidência do 

projeto, como Moinho dos Bichos.  

A equipa de arqueologia da Câmara Municipal de Loures cedeu a informação de ocorrência ocasional de achados de 

superfície pré-históricos neste território. 

Encontram-se por identificar eventuais vestígios que atestem a notícia de um monumento megalítico na zona de Casal 

da Serra. 

A geomorfologia é também propensa à ocorrência de fenómenos de carsificação, aos quais poderão estar ligados 

vestígios de ocupação antrópica antiga. Nas imediações conhecem-se contextos arqueológicos na Lapa da Figueira e 

encontra-se por determinar se terá existido ocupação antrópica na Gruta Zambujal 1. 
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Esta área associada ao desfiladeiro do rio Trancão integra um vasto conjunto de estruturas defensivas integradas do 

sistema das Linhas de Torres. 

A Estrada e o Escarpamento de Serves, as baterias de Penedos, Vizo, Cachada e Galvões são as obras militares a 

assinalar. 

Os conhecimentos disponíveis e os vestígios materiais preservados no terreno não são similares para todos os 

imóveis, pelo que foram reconhecidas lacunas de informação e dificuldades de georreferenciação, particularmente em 

relação à Bateria dos Penedos, para a qual existem propostas de localização, mas que carecem de dados materiais 

que as corroborem.  

Assinalam-se ainda alguns elementos de cariz etnográfico, de valor patrimonial limitado, mas que são elementos 

memoriais de vivências rurais a preservar. 

Em síntese, a análise incide sobre um território no qual se assinala elevada sensibilidade, devido a testemunhos de 

ocupação antrópica com grande amplitude temporal e diversidade cultural. 
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3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

3.1  PATRIMÓNIO 

3.1.1 Considerações gerais 

A identificação e avaliação de situações impactantes são efetuadas através do cruzamento da informação compilada, 

relativa à localização e ao valor de ocorrências patrimoniais, com a informação disponível sobre as obras 

programadas. 

São avaliadas as fases das quais podem resultar impactes sobre as ocorrências patrimoniais registadas: 

 Fase de construção; 

 Fase de exploração; 

 Fase de desactivação/conversão. 

A implementação do projeto pressupõe a construção de infraestruturas e desenvolvimento de ações passíveis de 

gerar impactes sobre o Património. 

3.1.2 Metodologia aplicada 

A avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico obedece a parâmetros 

específicos sistematicamente enunciados. 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor patrimonial dos sítios, estruturas e 

monumentos em estudo é uma das tarefas inerentes à avaliação de impactes. 

 Potencial cientifico – Pertinência para as problemáticas cientificas, como exponente de 

funcionalidade, de cronologia, etc.; 

 Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e ponto de referência 

para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

 Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e entidades 

competentes; 

 Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento 

verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

 Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

 Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente estética/artística e a dimensão das 

estruturas; 

 Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregues na edificação da 

estrutura; 
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 Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao período de referência; 

 Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 

degradação/preservação da paisagem de enquadramento original. 

 

Quadro 3  

Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial. 

 Valores quantitativos e qualitativos 

 Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 1- Sem contextos 
preservados 

2- Existência de 
contextos pertinentes e 
mediamente preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 
contextualizados, com 
estratigrafia e estruturas 
preservadas 

Significado histórico-cultural 

 

1 - Ausência de significado 
histórico / cultural 

2- Associação a marco 
históricos 

3- Ícone de um 
determinado período 
histórico 

Interesse público 

 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da 
comunidade local e 
entidades 

2 - Reconhecimento ao 
nível local, mas não 
classificado 

3 - Interesse 
reconhecido local e 
nacional e respetiva 
classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 2- Mediamente comum 3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época contemporânea * 2 -Período Baixo 
medieval e Época 
Moderna 

* 3 - Pré-história e 
Época alta medieval 

 

Dimensão/monumentalidade 

 

1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos de 
monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 
monumentalidade 

3 -Grande dimensão e 
exponentes de 
monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 
ausentes 

2 -Mediamente evidentes  3- Grande preocupação 
estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 

 

Inserção paisagística 

 

1- Grau de alteração 

da paisagem elevado 

2- Grau de alteração da 
paisagem mediano 

 

3- Preservação do 
enquadramento 
paisagístico do 
monumento 

Classificação 

 

1 - Sem classificação, 
inédito 

2 - Sem classificação, 
mas integrado em 
inventários patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são adicionados, permitindo o 

seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

 Reduzido = <14 (inclusive); 

 Médio = 15 a 22; 

 Elevado = 23 a 30. 
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O quadro seguinte pondera o valor patrimonial atribuído às ocorrências patrimoniais inventariadas no interior da área 

de estudo. 

Quadro 4 

Valor patrimonial das ocorrências inventariadas na área de estudo. 

 Património 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Potencial 
científico 

Elevado 
(3) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 

Significado 
histórico-
cultural 

 

Elevado 
(3) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 

Interesse 
público 

 

Elevado 
(3) 

Elevado 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Elevado 

(3) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Raridade/ 

singularidade 

Elevado 
(3) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 

Antiguidade 
Séc. XIX 

(1) 
Séc. XIX 

(1) 
Moderno 

(1) 
Indetermin

ado (1) 

Neo-
Calcolític

o (3) 

Indetermin
ado (1) 

Séc. XIX 
(1) 

Neo-
Calcolític

o (3) 

Indetermin
ado (1) 

Dimensão/ 

monumentali
dade 

 

Elevado 
(3) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Elevado 
(3) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 

Padrão 
estético 

Médio (2) 
Médio 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Reduzido 

(1) 

Estado de 
conservação 

Médio (2) 
Reduzido

(1) 
Reduzido 

(1) 
Reduzido 

(1) 
Reduzido 

(1) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Inserção 
paisagística 

 

Médio (2) 
Médio 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Médio (2) 
Reduzido 

(1) 
Médio (2) Médio (2) 

Reduzido 
(1) 

Classificação 

 

Sem 
classificaç
ão, mas 

integrado 
em 

inventári
os 

patrimoni
ais (2) 

Classifica
do (3) 

Sem 
classificaç
ão, mas 

integrado 
em 

inventári
os 

patrimoni
ais (2) 

Sem 
classificaçã

o (1) 

Sem 
classificaç
ão, mas 

integrado 
em 

inventári
os 

patrimoni
ais (2) 

Sem 
classificaçã

o (1) 

Sem 
classificaç
ão, mas 

integrado 
em 

inventári
os 

patrimoni
ais (2) 

Sem 
classificaç
ão, mas 

integrado 
em 

inventári
os 

patrimoni
ais (2) 

Sem 
classificaçã

o (1) 

Valor 
Patrimonial 

24 - 
Elevado 

24 - 
Elevado 

15 - 
Médio 

10 - 
Reduzido 

19 - 
Médio 

10 - 
Reduzido 

24 - 
Elevado 

19 - 
Médio 

10 - 
Reduzido 

A avaliação de impactes sobre o património histórico-arqueológico baseia-se, sempre que os vestígios permitem a sua 

determinação, na mancha de dispersão de materiais de superfície, que pode não ser exatamente correspondente aos 

limites dos eventuais contextos conservados no subsolo. Assim e para minimizar a margem de erro da ponderação de 

impactes, a metodologia empregue baseia-se no critério de distância em relação às infraestruturas e considera que: 

 Ocorre afetação direta associada a 

o Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de 

largura para cada lado do eixo da infraestrutura; 

o Infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 metros em torno do 

limite da infraestrutura. 
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 A potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma 

distância de 50 metros da frente de obra. 

No que concerne ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser:  

 Positivos – constituem uma mais-valia, uma melhoria das condições de preservação do 

património, face à situação de referência;  

 Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos patrimoniais; 

 Neutros – as ações a desenvolver não terão repercussões benéficas ou nefastas para o fator 

ambiental; 

 Indeterminados – fase aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de impactes, não é 

possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios para os elementos 

patrimoniais existentes na área de estudo. 

Para ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao projeto, são empregues técnicas de previsão que permitam 

evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a agressividade das ações propostas e a sensibilidade 

dos elementos patrimoniais afetados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

 Elevada – indução de uma profunda ou total alteração/destruição das condições de preservação, 

durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, sem implicar 

total alteração ou destruição, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Reduzida – indução de alterações mínimas/pouco expressivas nas condições de preservação, 

durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, que 

permanecerão incólumes, durante e/ou após as ações a desenvolver.    

A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a uma metodologia de 

avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

 Muito significativo – afetando profundamente elementos classificados ou de elevado valor 

patrimonial/científico; 

 Significativo – afetando profundamente elementos de considerável valor patrimonial/científico ou 

afetando moderadamente elementos de elevado valor patrimonial/científico e classificados; 

 Pouco significativo – afetação genérica de elementos de reduzido valor patrimonial/científico ou 

afetação muito ligeira de elementos de considerável ou elevado valor patrimonial/científico; 

 Insignificante – não afetando elementos de valor patrimonial/científico. 
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São ainda objeto de diagnóstico outros critérios. 

O âmbito de influência considera a dimensão da área na qual os seus efeitos se repercutem. E são considerados: 

 Locais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura locais; 

 Regionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura regionais; 

 Nacionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura nacionais; 

 Transfronteiriços – afetando sítios/estruturas internacionalmente reconhecidos. 

A probabilidade de ocorrência ou grau de certeza de ocorrência do impacte é determinado com base no conhecimento 

comparativo das características de cada uma das ações previstas e das características dos elementos/contextos 

patrimoniais: 

 Certos; 

 Prováveis; 

 Pouco prováveis; 

 Improváveis. 

A duração dos impactes deverá verificar-se durante um determinado hiato de tempo ou, pelo contrário, 

permanentemente, considerando-se: 

 Temporários;  

 Permanentes. 

A reversibilidade dos impactes depende do facto destes permanecerem no tempo ou se anularem, a médio ou longo 

prazo, designadamente, quando cessa a respetiva ação causadora. São caracterizados com: 

 Reversíveis; 

 Irreversíveis. 

Os impactes verificam-se durante ou imediatamente após a fase de construção do projeto ou verificam-se apenas a 

prazo. Quanto ao desfasamento no tempo, os impactes consideram-se: 

 Imediatos; 

 Médio prazo (sensivelmente, até cinco anos após a cessação das ações causadoras); 

 Longo prazo; 

Sempre que justificável deverá ser distinguido o tipo de impacte. Assim: 

 Diretos – impactes determinados diretamente pelo projeto; 
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 Indiretos – impactes induzidos pelas atividades relacionadas com o projeto. 

A possibilidade de minimização dos impactes é classificado da seguinte forma 

 Minimizáveis – nos casos em que é aplicável a execução de medidas de minimização;  

 Não minimizáveis – nos casos em que os efeitos dos impactes se farão sentir, com a mesma 

intensidade, independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas. 

3.1.3 Diagnóstico de impactes 

3.1.1 Central Fotovoltaica 

No Quadro 4 listam-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da Património nas fases de construção e 

exploração da Central Fotovoltaica. 

Quadro 4 

Ações consideradas na análise dos impactes na componente Património 

Fase Ação 

Construção 

CC2-Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras 

CC3-Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar 

CC4-Instalação e utilização do estaleiro, incluindo áreas complementares de apoio em locais 
estratégicos 

CC5-Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros 

CC7-Reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e 
pavimentação) 

CC8- Instalação da vedação em torno das áreas de implantação da Central Fotovoltaica 

CC9-Instalação do sistema de produção fotovoltaico, sobre estruturas metálicas, cravadas 
diretamente no solo, sem fundação em betão 

CC12- Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos 

Exploração CE2-Presença da Central Fotovoltaica  

3.1.1.1  Fase de construção 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que comporta um 

conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e 

irreversíveis.  

Para a construção do Projeto pondera-se o conjunto de ações que consiste na remoção do coberto vegetal, na 

movimentação e revolvimento de terras, nas intrusões no subsolo associadas à implantação das novas 

infraestruturas.  

Também a área de implantação do estaleiro de obra, armazenamento de equipamentos, ferramentas e materiais, 

depósito temporário de resíduos e estacionamento de veículos implica potenciais impactes inerentes às respetivas 

intervenções no solo. 

Na área de implantação dos núcleos de produção da central fotovoltaica não foram reconhecidos vestígios 

arqueológicos, pelo que não são assinaláveis efetivas situações de impacte direto ou potenciais situações de impacte 

indireto. Contudo, prevê-se efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias. 
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O Quadro 5 sintetiza relação entre o património inventariado e as unidades de projeto face às ações da fase de 

construção indutoras de impactes. 

No Núcleo Norte, a afetação das ocorrências A1 - Escarpamento de Serves e A2 – Estrada Militar de Serves, 

decorrente da fase de construção do Núcleo Norte, é analisada ao nível do efeito cénico/paisagístico, tendo em 

consideração a legislação aplicável ao Património Classificado e Em Vias de Classificação. As obras, integradas no 

processo de classificação das "1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 

conhecidas como Linhas de Torres", nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, 

Torres Vedras e Vila Franca de Xira (Decreto n.º 10/2019, que classifica como «monumento nacional» o conjunto das 

1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também conhecidas como Linhas de Torres 

Vedras). 

Quadro 5 

Avaliação de impactes sobre o Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico registado na área da Central 
Fotovoltaica e área contígua 

Núcleo Norte 

Nº Designação 
P*/ M* 

 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Distância às 
unidades de Projeto 

Avaliação de Impactes 

A1 
Escarpamento de 

Serves 

Loures 

Bucelas 

490053.00 / 
4304830.00 

Arquitetónico 

Escarpamento 

Inícios do séc. XIX 

 

A cerca de 60 m da 
vedação 

A cerca de 62 metros 
dos módulos 
fotovoltaicos 

Negativo; Reduzida; Pouco 
significativo; Local 

Pouco provável; Permanente 

Irreversível; Imediato 

Indireto; Minimizável 

A2 
Estrada Militar de 

Serves 

Loures / V. F. de Xira 

Bucelas / Vialonga 

490144.00 / 
4304844.00 

Arquitetónico 

Estrada 

Inícios do séc. XIX 

 

A cerca de 48 m da 
vedação 

A cerca de 52 metros 
dos módulos 
fotovoltaicos 

Negativo; Reduzida; Pouco 
significativo; Local 

Pouco provável; Permanente 

Irreversível; Imediato 

Indireto; Minimizável 

Núcleo Sul 

Nº Designação 
P*/ M* 

 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Distância às 
unidades de Projeto 

Avaliação de Impactes 

A4 Casal da Serra 

Loures 

S. Julião do Tojal 

489745.00 / 
4302913.00 

Etnográfico 

Casa 

Contemporâneo? 

Sob os módulos 
fotovoltaicos 

Negativo; Elevada; Pouco 
significativo; Local; Certo;  

Permanente; Irreversível 

Imediato; Direto; Minimizável 

A5 Casal da Serra 

Loures 

S. Julião do Tojal 

489692.00 / 
4302741.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Paleolítico 

A cerca de 5 metros da 
Vedação 

Negativo; Reduzida; 
Insignificante; Local; Pouco 

provável; Permanente; 
Irreversível; Imediato; 
Indireto; Minimizável 

A6 
Cercados do Casal 

da Serra 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489358.00 / 
4303232.00 

Etnográfico 

Cercados 

Contemporâneo? 

A cerca de 5 metros da 
Vedação 

Negativo; Reduzida; 
Insignificante; Local; Provável 

Permanente; Irreversível; 
Imediato; Indireto; 

Minimizável 

Considera-se que ocorre uma diminuição da qualidade do enquadramento paisagístico dos monumentos, em fase de 

obra, face à movimentação de pessoal e maquinaria e às mobilizações de terrenos e equipamentos. 

A avaliação de impactes sobre a A2 – Estrada Militar de Serves é elaborada em função da conceção de um espaço 

memória e não propriamente de efetivos vestígios materiais ou elementos construídos da obra original, que neste 

troço já não são testemunháveis. 
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Os impactes previstos no Núcleo Sul resultam da sobreposição de painéis fotovoltaicos à ocorrência A4 – Casal da 

Serra, uma construção rural em ruínas. 

A mancha de vestígios A5 – Casal da Serra localiza-se a 5 metros da vedação a construir, do lado oposto do caminho, 

em encosta de vertente acentuada. A pendente do terreno, associada à vaga descrição dos vestígios identificados 

sugere uma possibilidade remota de efetiva afetação de contextos arqueológicos preservados. 

A proximidade da vedação do Núcleo Sul é patente igualmente em relação ao conjunto de muros de pedra A6 - 

Cercados do Casal da Serra. Trata-se de uma ocorrência de reduzido significado patrimonial, já exterior à área de 

implementação do projeto. 

3.1.1.2  Fase de exploração 

Na etapa posterior às obras os impactes que se refletem apresentam, genericamente, repercussões menores ou nulas 

sobre o fator ambiental, associados à utilização do Projeto e operações de manutenção do mesmo. 

Isto porque, os eventuais impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação dos 

vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no subsolo implicam a destruição de eventuais estruturas e 

estratigrafia. 

Na fase de exploração, o impacte mais notório diz respeito ao efeito cénico / paisagístico da presença das centrais 

fotovoltaicas sobre o Património Classificado A1 - Escarpamento de Serves e A2 – Estrada Militar de Serves. 

3.1.2 Linhas Elétricas (Interna - 30 kV e Projeto Associado - 60 kV) 

Foram registadas ocorrências de vestígios arqueológicos nos corredores de linhas elétricas. A potencial afetação 

destas ocorrências é abordada tendo em consideração a implantação prevista para os apoios das linhas mais próximos 

e respetivos acessos, áreas de construção e estaleiro. 

Os potenciais impactes podem resultar do conjunto de ações necessárias à implantação dos apoios das linhas, que 

consiste na remoção do coberto vegetal, na escavação, movimentação e revolvimento de terras.  

Foi identificada uma situação de sobreposição do troço da Linha Elétrica Interna a 30 kV em vala de cabos enterrados 

sobre a mancha A5 – Casal da Serra. Esta sobreposição ocorre no espaço onde a mancha extraída da Carta 

Arqueológica do Município de Loures se sobrepõe ao caminho existente. Trata-se de uma zona de pendente 

considerável e com densa vegetação. Embora a topografia não seja sugestiva de contextos arqueológicos in situ, as 

condições de observação do solo são particularmente inconclusivas. 

Verifica-se a sobreposição dos Apoios 3 e 4 do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV à ocorrência de muros de 

pedra seca A6 – Cercados de Casal da Serra. Estas realidades dispõem de um valor patrimonial bastante limitado.  

A Bateria dos Penedos situa-se a 73 metros do apoio mais próximo e regista-se a sobrepassagem da Linha Elétrica a 

60 kV, no troço em que esta atravessa o vale do rio Trancão.  

Em termos de conceção do projeto da linha foram efetuados todos os esforços possíveis para que esta não se 

sobrepusesse a nenhuma das ocorrências identificadas. No entanto, diversos constrangimentos técnicos levaram à 

inevitabilidade de sobrevoo desta área. Foi possível evitar a implantação lesiva de apoios, mas os constrangimentos 

são inúmeros: a existência da concessão da pedreiras; do Parque Eólico de Vila Franca de Xira; o elevado número de 

linhas elétricas existentes na zona; o atravessamento da autoestrada no vale; as pendentes das encostas e escarpas 
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em ambas as margens do vale do Trancão; complementarmente ao cumprimento do regulamento de segurança de 

linhas elétricas (que obriga a que esta linha de 60kV passe sob as linhas de tensão mais elevada, como sejam as 

linhas de LMAT que derivam para a Subestação de Fanhões da REN).  

A solução de compromisso possível visou que a linha atravessasse o vale junto às linhas já existentes, de maneira a 

ter o menor número de apoios e usar o corredor já existente, com menos impacto visual.  

Acresce que esta é meramente uma localização indicativa da obra militar, que carece de corroboração com dados 

materiais no terreno.  

A Bateria dos Penedos é referida como Imóvel Em Vias de Classificação. No entanto, a Câmara Municipal de Loures 

explanou que esta obra militar não está integrada na classificação de conjunto do sistema defensivo como Monumento 

Nacional, precisamente porque não foi possível, até à data, identificar no terreno a estrutura. 

O quadro seguinte sintetiza relação entre o património inventariado e as unidades de projeto face às ações da fase de 

construção indutoras de impactes. 

Quadro 6 

Avaliação de impactes sobre o Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico registado na área de estudo dos 
corredores das Linhas Elétrica (Interna – 30 kV e Projeto Associado – Linha a 60 kV) 

Linha Elétrica Interna 30 kV 

Nº Designação 
P*/ M* 

 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Distância às 
unidades de Projeto 

Avaliação de Impactes 

A3 
Pedreira do Conde 

Vale de Reis 

V. F. de Xira 

Vialonga 

490599.00 / 
4303757.00 

Arqueológico 

Pedreira 

Moderno  

 

A cerca de 100 metros 
do Apoio n.º 2 

Negativo; Reduzida 

Insignificante; Local; 
Improvável; Permanente; 

Irreversível; Imediato; 
Indireto; Minimizável 

A5 Casal da Serra 

Loures 

S. Julião do Tojal 

489692.00 / 
4302741.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Paleolítico 

Sob o traçado em vala 
de cabos enterrados 

Negativo; Moderada; Pouco 
significativo; Local; Certo; 
Permanente; Irreversível; 

Imediato; Direto; Minimizável 

Linha Elétrica Associada 60 kV 

Nº Designação 
P*/ M* 

 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Distância às 
unidades de Projeto 

Avaliação de Impactes 

A6 
Cercados do Casal 

da Serra 

Loures 
S. Julião do Tojal 

489358.00 / 
4303232.00 

Etnográfico 

Cercados 

Contemporâneo? 

A cerca de 2 metros do 
Apoio n.º 3 e sob o 

Apoio n.º 4 

Negativo; Elevada; Pouco 
significativo; Local; Certo; 
Permanente; Irreversível; 

Imediato; Direto; Minimizável 

A7 
Bateria dos 

Penedos 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488968.00 / 
4303335.00 

Arquitetónico 

Bateria 

Inícios do séc. XIX 

 

Sobrepassagem da 
linha 

A cerca de 73 metros 
do Apoio n.º 6 

Negativo; Reduzida; 
Insignificante; Local; 

Improvável; Permanente; 
Irreversível; Imediato; 
Indireto; Minimizável 

A8 Casal do Pinheiro 

Loures 
S. Julião do Tojal 

488169.00 / 
4303539.00 

Arqueológico 

Vestígios diversos 

Neolítico 

A cerca de 160 metros 
do Apoio n.º 8 

Negativo; Reduzida; 
Insignificante; Local; 

Improvável; Permanente; 
Irreversível; Imediato; 
Indireto; Minimizável 

A9 Alto do Mosqueiro 

Loures 
S. Julião do Tojal 

487931.00 / 
4304038.00 

Etnográfico 

Cercados 

Contemporâneo? 

A cerca de 26 metros 
do Apoio 10 e a 14 

metros do Apoio n.º 11 

Negativo; Reduzida; Pouco 
significativo; Local; Pouco 

provável; Permanente; 
Irreversível; Imediato; 
Indireto; Minimizável 
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No Quadro 8 listam-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da componente Património nas fases de 

construção e exploração. 

Quadro 8 

Ações consideradas na análise dos impactes na componente Património 

Fase Ação 

Construção 

LC2-Instalação do estaleiro, incluindo áreas complementares de apoio em locais estratégicos 

LC3-Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção das Linhas Elétricas 

LC4-Reconhecimento, sinalização e abertura do local de implantação dos apoios e dos acessos 
provisórios 

LC5-Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios 

Exploração LE4-Ações de manutenção das Linhas Elétricas 

3.1.2.1  Fase de Construção 

A fase de obra, tendo em foco os processos de desmatação e mobilização de solos, poderá ter impactes mais 

expressivos nas zonas densamente cobertas por vegetação arbustiva, dado o potencial arqueológico da área de 

estudo. 

Conforme supramencionado, ocorre a sobreposição do troço de Linha Elétrica em vala de cabos enterrados sobre a 

mancha A5 – Casal da Serra, com um potencial significado limitado. Também se verifica a sobreposição dos Apoios 

n.º 3 e n.º 4 do Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV à ocorrência de muros de pedra seca A6 – Cercados de 

Casal da Serra, sendo estas realidades de valor patrimonial bastante limitado.  

Os potenciais impactes podem resultar do conjunto de ações necessárias à implantação dos apoios das linhas, que 

consiste na remoção do coberto vegetal, na escavação, movimentação e revolvimento de terras.  

3.1.2.2  Fase de Exploração 

Na etapa posterior às obras 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. 

Isto porque, os eventuais impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação dos 

vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no subsolo implicam a destruição de eventuais estruturas e 

estratigrafia. 
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4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES 

4.1  PATRIMÓNIO 

4.1.1 Considerações gerais 

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes negativos, inevitáveis, 

irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de elementos 

patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspetiva de valorização ou recuperação. 

Não se regista a existência de património classificado ou em vias de classificação na área de incidência do projeto. 

Na área das centrais Fotovoltaicas define-se um Programa de Monitorização da Estabilidade dos Imóveis com 

Interesse Patrimonial identificados dentro do recinto murado da Quinta da Torre Bela, passíveis de sofrer afetação 

pelo Projeto, nomeadamente as pontes que se localizam nos caminhos a utilizar e o muro da tapada. Este programa 

deverá verificar a capacidade de resistência das mencionadas estruturas, definir soluções de intervenção com vista à 

sua estabilização, e observação do comportamento das estruturas durante toda a fase de construção e prolongar-se, 

se necessário, na fase de exploração através de inspeções periódicas. As eventuais intervenções para estabilização ou 

reforço estrutural das pontes e do muro da tapada, deverão atender ao respeito por critérios de preservação da 

traçada construtiva e materiais empregues, de forma a não desvirtuar as estruturas originais, privilegiando não 

apenas os bens isolados, mas a sua integração homogeneidade da unidade que constitui a Quinta da Torre Bela.  

O acompanhamento arqueológico de todas as intervenções no subsolo é indispensável para a paragem atempada de 

ações que possam implicar a destruição irreversível de achados.  

Deve ser dada particular atenção ao processo de desmatação das áreas onde o coberto vegetal originou entraves à 

observação do solo em prospeção. Este processo deve ser sucedido de uma batida do terreno em prospeção 

arqueológica, para despistagem de eventuais situações de risco. 

Mesmo no decurso dos trabalhos de construção e aquando do surgimento de vestígios arqueológicos, deve ser 

garantida a execução de intervenções arqueológicas de salvamento/emergência. 

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto 

quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal 

forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural 

As ocorrências patrimoniais passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do Projeto, e 

por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação gráfica, 

fotográfica e textual 

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização 

específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). No caso de 

não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas 

sondagens de diagnóstico 

Estes procedimentos integram-se na “categoria C – ações preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de 

minimização de impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático”, 
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estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, artigo 3º, ponto 

1, alínea c). 

Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e dimensão, por um arqueólogo 

ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamente credenciados para o efeito (conforme o 

Decreto-Regulamentar n.º 28/97 de 21 de Julho). 

A presente Carta do Património deve ser vertida para a Planta de Condicionantes enquanto documento fundamental 

para a definição de futuras áreas de implementação de estaleiro, áreas de empréstimo ou de depósito de materiais e 

acessos a construir/beneficiar. Para além das infraestruturas, todas as atividades e fases de obra devem respeitar os 

perímetros de segurança definidos em acompanhamento arqueológico de obra para os elementos de interesse 

patrimonial passíveis de conservação in situ, designadamente os suscetíveis de afetação indireta, devido à 

proximidade de frentes de obra. 

Não são conhecidos impactes efectivos decorrentes da localização dos apoios da LMAT e respetivos acessos que 

fundamentem a implementação de medidas de minimização específicas. Salvaguarda-se que as áreas 

complementares de apoio ao estaleiro, uma vez que não foram identificadas nesta fase de EIA, terão de ser 

previamente sujeitas a prospeção arqueológica sistemática, e só poderão ser utilizadas caso não sejam identificadas 

condicionantes patrimoniais. 

De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais vestígios 

arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação existente em determinados sectores do corredor da LMAT, o 

empreiteiro terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das ações 

relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desflorestação/desmatação e decapagens superficiais em ações 

de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim de ser providenciado o necessário 

acompanhamento arqueológico da obra. 

É necessário garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações associadas à implantação dos 

apoios da LMAT que impliquem movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, 

depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, 

como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo.  

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto 

quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal 

forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 

As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do Projeto de LMAT, e por 

proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação gráfica, 

fotográfica e textual. 

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização 

específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). No caso de 

não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas 

sondagens de diagnóstico. 

Quadro 9  

Síntese das medidas de minimização de impactes sobre o Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. 
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Medidas de Minimização de Impactes Genéricas 

Medidas a aplicar em caso de reformulação do layout do Projeto 

– Caso haja necessidade de reformular o layout agora apresentado, deverá o mesmo respeitar a Carta do Património do fator 

ambiental, evitando a afetação das ocorrências de património histórico-cultural. 

– A determinação da localização de áreas funcionais de obra deverá igualmente equacionar a localização dos elementos patrimoniais 

mais próximos. 

Medidas relacionadas com o planeamento dos trabalhos e a definição da localização do estaleiro e das áreas a 

intervencionar 

– O estaleiro deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), fora de zonas 

com restrições patrimoniais. 

– Assinalar as áreas a salvaguardar existentes na proximidade das frentes de obra, de acordo com o identificado em Planta de 

Condicionantes. Será necessário balizar as áreas a salvaguardar que se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. 

– O acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as etapas da obra que impliquem a mobilização de 

solos. As atividades objeto de acompanhamento arqueológico são as seguintes: limpeza e remoção do coberto vegetal do terreno; 

mobilização/modelação de terrenos, através de escavação, aterro e/ou terraplanagem. 

Medidas relacionadas com implantação de infraestruturas e ações que implicam mobilização/modelação de solos 

– Durante toda a fase ativa das frentes de obra deverão ser mantidas as áreas de interesse patrimonial a salvaguardar, através de 

sinalização de área interdita e do respetivo perímetro. Será necessário balizar as áreas a salvaguardar que se localizem a menos de 

50 metros das frentes de obra. 

– As operações que impliquem a remoção e o revolvimento do solo (desmatação, decapagens superficiais em ações de preparação ou 

remoção do terreno) e a escavação (abertura de fundações, valas, etc.) deverão ser acompanhadas por um arqueólogo devidamente 

credenciado para o efeito (conforme o Decreto-Regulamentar nº 28/97). 

– Deverão ser sinalizados todos os elementos patrimoniais a salvaguardar, integrados na atual Carta de Condicionantes e outros que 

lhe venham a ser indicados pela equipa de Acompanhamento Arqueológico, antes do início da obra, de forma a serem preservados 

durante a execução da mesma. 

– As áreas de implantação das infraestruturas e de todas as zonas de obra onde se registaram, em prospeção, condições adversas 

para a observação da superfície do solo devem ser objeto de um reconhecimento sistemático, após a remoção do coberto vegetal, de 

forma a despistar a existência de vestígios arqueológicos que possam não ter sido identificados. 

– Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de outras medidas de minimização 

específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

– As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto 

possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o 

seu estado de conservação atual) ou salvaguardadas pelo registo. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

 Medidas relacionadas com a limpeza e recuperação de zonas intervencionadas 

– Recuperação paisagística do entorno dos elementos patrimoniais localizados nas proximidades das frentes de obra, promovendo a 

reposição das condições prévias de enquadramento cénico dos mesmos. 

O impacte mais notório diz respeito ao efeito cénico / paisagístico da presença da Central Fotovoltaica e Linhas 

Elétricas sobre o património.  

A Bateria dos Penedos é referida como “Imóvel Em Vias de Classificação”. No entanto, a Câmara Municipal de Loures, 

durante a reunião com o promotor e a equipa técnica ocorrida em janeiro de 2021, explanou que esta obra militar não 

está integrada na classificação de conjunto do sistema defensivo como Monumento Nacional, precisamente porque 

não foi possível, até à data, identificar no terreno a estrutura. 
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O promotor, dada a imprecisão da localização da Bateria dos Penedos sob o traçado do Projeto Associado da Linha 

Elétrica a 60 kV, propõe-se também a apoiar a investigação histórico-arqueológica que venha a ser desenvolvida pela 

autarquia e/ou pelo projeto da Rota Histórica das Linhas de Torres para relocalização e salvaguarda da obra militar; e 

avaliar junto das autarquias e promotor do Parque Eólico de Vila Franca de Xira sobre a viabilidade de implementação 

de um plano estratégico de intervenção e potenciação do Escarpamento de Serves e Estrada Militar de Serves. 

Quadro 10 

Medidas específicas para o Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

N.º Designação Medidas 

A1 
Escarpamento de 

Serves 

Proposta de medida compensatória de criação de cortina vegetal que reduza a afetação do 
campo visual do monumento em relação à Central Fotovoltaica e respetivas infraestruturas 
componentes 

A2 
Estrada Militar de 

Serves 

Proposta de medida compensatória de criação de cortina vegetal que reduza a afetação do 
campo visual do monumento em relação à Central Fotovoltaica e respetivas infraestruturas 
componentes 

A3 
Pedreira do Conde 

Vale de Reis 
Não são fundamentadas medidas específicas 

A4 Casal da Serra Elaboração de memória descritiva e registo fotográfico prévio à desmontagem do edificado 

A5 Casal da Serra 
Abertura da vala de cabos no lado oposto do caminho em relação à mancha de dispersão 
de vestígios, com acompanhamento arqueológico permanente por arqueólogo com 
experiência científica e profissional em Pré-história 

A6 
Cercados do Casal da 

Serra 
Registo para memória futura dos troços a demolir e recuperação paisagística das áreas 
contíguas à zona de afetação 

A7 Bateria dos Penedos 
Proposta de medida compensatória de apoio à investigação histórico-arqueológica que 
venha a ser desenvolvida pela autarquia e/ou pelo projeto da Rota Histórica das Linhas de 
Torres para relocalização e salvaguarda da obra militar 

A8 Casal do Pinheiro Não são fundamentadas medidas específicas  

A9 Alto do Mosqueiro Não são fundamentadas medidas específicas  

Nos pontos seguintes é apresentado um conjunto de medidas gerais para as várias fases do projeto, onde se prevê 

efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras, não 

apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, traduzindo-se numa prospeção prévia ao início 

dos trabalhos, após as ações de desflorestação/desmatação. 
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Anexo I – Fichas de Inventário 
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Nº de inventário A1 

Designação Escarpamento de Serves 

Concelho Loures 

Freguesia Bucelas 

CMP 403 

Coordenadas  490053.00 / 4304830.00 

Altitude 250 

Categoria Arquitetónico 

Tipologia Escarpamento 

Cronologia Inícios do séc. XIX 

Descrição 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. 

Escarpamento parte da estratégia defensiva do vale de Bucelas.  

Bibliografia Carta Arqueológica do Município de Loures, 024, 2011 

PDM de Loures, A24  

 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A1) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Elevado (3) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Elevado (3) Magnitude Reduzida 
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Interesse público Elevado (3) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Elevado (3) Área de Influência Local  

Antiguidade Séc. XIX (1) Probabilidade Pouco provável 

Dimensão/monumentalidade Elevado (3) Duração Permanente 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Médio (2) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação, mas 

integrado em inventários 

patrimoniais (2) 

Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 24 - Elevado Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 60 m da vedação 

A cerca de 62 metros dos módulos 

fotovoltaicos 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra; Acompanhamento 

arqueológico de obra; Sinalização e estabelecimento de zona interdita à movimentação 

de pessoas e maquinaria afetas à obra. Medida compensatória de criação de cortina 

vegetal que reduza a afectação do campo visual do monumento em relação à Central 

Fotovoltaica e respetivas infraestruturas componentes. Avaliação junto das autarquias e 

promotor do Parque Eólico de Santa Cruz sobre a viabilidade de implementação de um 

plano estratégico de intervenção e potenciação do imóvel 
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Nº de inventário A2 

Designação Estrada Militar de Serves 

Concelho Loures / V. F. de Xira 

Bucelas / Vialonga 

490144.00 / 4304844.00 

Freguesia Bucelas / Vialonga 

 

CMP 403 

Coordenadas  490144.00 / 4304844.00 

Altitude 250 

Categoria Arquitetónico 

Tipologia Estrada 

Cronologia Inícios do séc. XIX 

Descrição 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. 

“Estrada militar entre o vale do Rio Trancão e os Fortes da Aguieira (N.º 40 a 42). 

Estrada construída na linha de cume da Serra, sendo destinada ao fácil transporte de 

tropas e artilharia. Esta ligação entre o vale de Bucelas e a Serra da Aguieira foi alvo de 

preocupação defensiva com o seu escarpamento, ainda hoje em dia, bem visível do vale 

de Bucelas. O estado de conservação deste imponente troço de estrada deixa antever 

diferentes técnicas de construção. Estes passaram pela construção de calçada e pelo 

afeiçoar da rocha calcária do topo da serra.”  

A situação da Estrada Militar, Obra militar AB, da 2ª linha do sistema defensivo das 

Linhas de Torres, é complexa do ponto de vista interpretativo, visto que não se verificam 

indicadores claros no terreno. A equipa da Câmara Municipal de Loures defende a 

possibilidade do caminho existente do Parque Eólico, em plena linha de cumeada, ter-se 

sobreposto ao traçado original da via do século XIX.  

No entanto, a presente investigação considera que o traçado original se desenvolveria 

mais próximo da linha do escarpamento, coincidindo, grosso modo, com a linha divisória 

entre os concelhos de Loures e Vila Franca de Xira (baseada no CAOP, Carta 

Administrativa Oficial de Portugal da DGT). 

Esta teoria baseia-se no facto das imagens de satélite anteriores a 2009 não revelarem 

qualquer caminho na área de estudo. A diretriz do traçado que surge nas imagens 

posteriores a 2009 foi definida claramente em função das necessidades de implantação 

topográfica no terreno das infraestruturas de acessibilidades, valas de cabos e 

aerogeradores que constituem o Parque eólico de Santa Cruz. 

A pesquisa de imagens mais antigas com recurso ao espólio da Fototeca 

(http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/#) permitiu reconhecer no excerto de imagem 

(referência 90.13_6221) o que considera ser o último possível registo deste traçado. 

Salienta-se que, independentemente da persistência ou não no terreno de vestígios 

materiais desta Estrada, que possam ou não existir, o que se considera no valor 

patrimonial atribuído presentemente é a memória genérica da obra militar. Nestas 

circunstâncias, o caminho do Parque Éolíco uma representação aproximada do trajeto da 

antiga estrada. 

Bibliografia Carta Arqueológica do Município de Loures, 028, 2011 

PDM de Loures, IC49  

Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 60, p. 62 
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Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A2) 

Fotografia 

 

 

Excerto da imagem (90.13_6221), onde a vermelho se representa aproposta de traçado 

da Estrada Militar de Serves. Fonte: http://cgpr.dgterritorio.pt/Fototeca/#. 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Elevado (3) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Elevado (3) Magnitude Reduzida 

Interesse público Elevado (3) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Elevado (3) Área de Influência Local  

Antiguidade Séc. XIX (1) Probabilidade Pouco provável 

Dimensão/monumentalidade Elevado (3) Duração Permanente 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indireto 

Classificação Classificado (3) Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 24 - Elevado Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 48 m da vedação 

A cerca de 52 metros dos módulos 

fotovoltaicos 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra; Acompanhamento 
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arqueológico de obra; Sinalização e estabelecimento de zona interdita à movimentação 

de pessoas e maquinaria afetas à obra. Medida compensatória de criação de cortina 

vegetal que reduza a afectação do campo visual do monumento em relação à Central 

Fotovoltaica e respetivas infraestruturas componentes. Avaliação junto das autarquias e 

promotor do Parque Eólico de Santa Cruz sobre a viabilidade de implementação de um 

plano estratégico de intervenção e potenciação do imóvel 
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Nº de inventário A3 

Designação Pedreira do Conde Vale de Reis 

Concelho V. F. de Xira 

Freguesia Vialonga 

CMP 403 

Coordenadas  490599.00 / 4303757.00 

Altitude 180 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Pedreira 

Cronologia Moderno 

Descrição Pedreira para obtenção de fina pedra lioz de várias cores, cuja existência é referida nas 

memórias paroquiais de 1758. 

Bibliografia Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 24 p. 39 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A3) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Médio (2) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Médio (2) Magnitude Reduzida 

Interesse público Reduzido (1) Importância Insignificante 

Raridade/singularidade Médio (2) Área de Influência Local  

Antiguidade Moderno (1) Probabilidade Improvável 

Dimensão/monumentalidade Médio (2) Duração Permanente 
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Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação, mas 

integrado em inventários 

patrimoniais (2) 

Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 15 - Médio Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 100 metros do Apoio 2 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Não são fundamentadas medidas específicas 
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Nº de inventário A4 

Designação Casal da Serra 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  489745.00 / 4302913.00 

Altitude 140 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Casa 

Cronologia Contemporâneo? 

Descrição Casal agrícola composto por casa de piso térreo, de configuração adaptada ao declive da 

pendente onde se implanta, ladeada de muros de pedra seca, que delimitariam a possível 

horta. 

Este pequeno casal agrícola, construção isolada de serra, que não consta no inventário 

municipal, mas poderá integrar-se na categoria de quintas e casais tradicionais, conforme 

referido no Plano Verde (ponto 2.3.3.), enquanto valor 0, atribuído a “quintas e casais 

sem particular interesse patrimonial, em avançado estado de abandono ou sem qualquer 

vestígio no terreno” 

Bibliografia Inédito 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A4) 

Fotografia 
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Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local  

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação Sem classificação (1) Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 10 - Reduzido Relação com as 

unidades de projeto  

Sob os módulos fotovoltaicos 

Observações A localização desta ocorrência em relação às unidades de projeto não permite a sua 

conservação in situ. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Elaboração de memória descritiva e registo fotográfico prévio à 

desmontagem do edificado. 
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Nº de inventário A5 

Designação Casal da Serra 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  489692.00 / 4302741.00 

Altitude 130 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Vestígios diversos 

Cronologia Paleolítico 

Descrição Plataforma situada junto de um caminho rural, onde se acumulou um grande número de 

blocos de basalto, cuja configuração parece indiciar a existência de um sepulcro 

megalítico. Os materiais recolhidos não confirmam essa hipótese. Cerâmica comum, 

provavelmente medieval e uma lasca de quartzito. DGPC, CNS 11871 

Materiais líticos de superfície, depositados no Museu do Instituto Geológico e Mineiro 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 145. Loures, 2011 

PDM de Loures, A145 

Bibliografia DGPC, CNS 11871 

PDM de Loures, A145 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A5) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Médio (2) Potencial Negativo 
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Significado histórico-cultural Médio (2) Magnitude Reduzida / Moderada 

Interesse público Médio (2) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Médio (2) Área de Influência Local  

Antiguidade Neo-Calcolítico (3) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Médio (2) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Direto 

Classificação Sem classificação, mas 

integrado em inventários 

patrimoniais (2) 

Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 19 - Médio Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 5 metros da vedação 

Sob o traçado em vala de cabos 

enterrados 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra; Acompanhamento 

arqueológico de obra; Sinalização de zona interdita à movimentação de pessoas e 

maquinaria afetas à obra.  

Abertura da vala de cabos no lado oposto do caminho em relação à mancha de dispersão 

de vestígios, com acompanhamento arqueológico permanente por arqueólogo com 

experiência científica e profissional em Pré-história 
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Nº de inventário A6 

Designação Cercados do Casal da Serra 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  489692.00 / 4302741.00 

Altitude 190 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercados 

Cronologia Contemporâneo? 

Descrição Muros de pedra seca, de perímetro irregular, que acompanham de certa forma o declive 

natural do terreno, localizados em encosta de declive suave, atualmente povoada por 

matos, mas que deveriam delimitar a paisagem agrícola da colina. Estes cercados 

encontram-se possivelmente associados ao pequeno núcleo habitacional do Casal da 

Serra, situado a sudeste. 

Bibliografia Inédito 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A6) 

Fotografia 
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Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local  

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação Sem classificação (1) Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 10 - Reduzido Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 5 metros da vedação 

A cerca de 2 metros do Apoio 3 e 

sob o Apoio 4 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra; Acompanhamento 

arqueológico de obra.  

Registo para memória futura dos troços a demolir e recuperação paisagística das áreas 

contíguas à zona de afectação. 

Sinalização dos restantes troços como zona interdita à movimentação de pessoas e 

maquinaria afetas à obra. 
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Nº de inventário A7 

Designação Bateria dos Penedos 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  488968.00 / 4303335.00 

Altitude 150 

Categoria Arquitetónico 

Tipologia Bateria 

Cronologia Inícios do séc. XIX 

Descrição Património Em Vias de Classificação 

Esta obra militar não está integrada na classificação de conjunto do sistema defensivo 

como Monumento Nacional porque não foi possível, até à data, identificar no terreno a 

estrutura edificada. 

Obra militar nº 45 inserida na 2ª Linha do Sistema Defensivo das Linhas de Torres 

Vedras. 

A localização da Bateria dos Penedos é uma questão particularmente complexa, uma vez 

que as fontes de informação diferem na localização e não são passíveis de identificar 

quaisquer vestígios no terreno. 

A pesquisa deparou-se com três possibilidades distintas, em função das fontes de 

informação: a localização A160 do PDM de Loures consiste uma interessante plataforma 

alongada de meia encosta, mas em termos geo-estratégicos, situa-se encaixada no vale, 

tem um campo visual e defensabilidade relativos, comparativamente com os relevos 

circundantes; a localização IC39 do PDM de Loures, que corresponde à proposta Em Vias 

de Classificação, centra-se numa zona de pendente bastante acentuada, onde se torna 

difícil conceber existência de um edifício sobre semelhante topografia; a terceira 

localização consta na Carta Arqueológica do Município de Loures, de 2011, nº 160 

implanta-se a norte, dentro da concessão da BucelBritas, que se encontra errada, de 

acordo com informação prestada pela autarquia. 

No exercício efetuado pelo presente estudo, de comparar as plantas das obras com a 

topografia do terreno, é sugerida uma outra localização. 

Esta proposta baseia-se no facto de as plantas das obras similares observadas se 

desenvolverem com orientação a norte. Confira-se esta tese com base na implantação, 

por exemplo, da Bateria do Casal dos Galvões ou da Bateria do Vizo (esta última menos 

legível na paisagem. Nesta planta é notável o relevo de escarpa com desenvolvimento 

sul/norte, que não é concordante com as implantações A160 ou IC39, propostas em PDM.  

A própria designação “Penedos” é pouco concordante com a plataforma aplanada de 

A160, aparentemente desprovida de itens de formação geológica dignos de nota.  

Segundo a Dr.ª Florbela Estevão esta hipótese de localização junto ao esporão que 

corresponde atualmente à extremidade sul da exploração da pedreira da Bucelbritas é 

pertinente. Todavia, este é o local já muito alterado pela exploração. A investigadora 

também considera que a cartografia da época regista por vezes alguns erros, já 

confirmados pela sua investigação, relativamente a algumas obras militares 

intervencionadas no âmbito da Rota Histórica das Linhas de Torres. A arqueóloga 

informou ainda que aquando do processo de classificação foram realizadas algumas 

deslocações ao terreno, quer com o Coronel Sousa Lobo, quer com técnicos da DGPC, 

colocando-se como hipótese a localização correspondente ao ponto A160. É uma situação 

que exige uma intervenção arqueológica, uma vez que as condições atuais, 

nomeadamente o coberto vegetal, não permitem o reconhecimento de eventuais 

estruturas. O Coronel Sousa Lobo chegou a realizar voos sobre a região para tentar 

identificar as várias estruturas, principalmente as baterias, mas esta operação não 

obteve os resultados esperados. 
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Bibliografia Carta Arqueológica do Município de Loures, 160, 2011 

PDM de Loures, IC39 

http://id.bnportugal.gov.pt/bib/rnod/268490 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A7) 

Fotografia 

 

 

Excerto das imagens de satélite de 2007, nas quais foi implantada a proposta de 

implantação da bateria dos Penedos, em função da planta da obra publicada. Fonte: 

Google Earth, 2021; Carta Arqueológica do Município de Loures, 2011. 
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Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Elevado (3) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Elevado (3) Magnitude Reduzida 

Interesse público Elevado (3) Importância Insignificante 

Raridade/singularidade Elevado (3) Área de Influência Local  

Antiguidade Séc. XIX (1) Probabilidade Improvável 

Dimensão/monumentalidade Elevado (3) Duração Permanente 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Médio (2) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação, mas 

integrado em inventários 

patrimoniais (2) 

Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 24 - Elevado Relação com as 

unidades de projeto  

Sobrepassagem da linha 

A cerca de 73 metros do Apoio 6 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra; Acompanhamento 

arqueológico de obra; Sinalização e estabelecimento de zona interdita à movimentação 

de pessoas e maquinaria afetas à obra. Medida compensatória de apoio à investigação 

histórico-arqueológica que venha a ser desenvolvida pela autarquia e/ou pelo projeto da 

Rota Histórica das Linhas de Torres para relocalização e salvaguarda da obra militar 

 

  



Estudo de Impacte Ambiental  

Central Fotovoltaica de Vialonga  

 

Relatório Final 

 

 

Nº de inventário A8 

Designação Casal do Pinheiro 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  488169.00 / 4303539.00 

Altitude 180 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Vestígios diversos 

Cronologia Neolítico 

Descrição Materiais de superfície depositados no Museu Municipal de Loures 

Bibliografia DGPC, CNS 20052 

Carta Arqueológica do Município de Loures, 158, 2011 

PDM de Loures,  A158 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A8) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Médio (2) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Médio (2) Magnitude Reduzida 

Interesse público Médio (2) Importância Insignificante 

Raridade/singularidade Médio (2) Área de Influência Local  

Antiguidade Neo-Calcolítico (3) Probabilidade Improvável 

Dimensão/monumentalidade Médio (2) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação, mas 

integrado em inventários 

patrimoniais (2) 

Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 19 - Médio Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 160 metros do Apoio 8 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Não são fundamentadas medidas específicas 
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Nº de inventário A9 

Designação Alto do Mosqueiro 

Concelho Loures 

Freguesia S. Julião do Tojal 

CMP 403 

Coordenadas  487931.00 / 4304038.00 

Altitude 180 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercados 

Cronologia Contemporâneo? 

Descrição Muros de pedra seca, de perímetro irregular, que acompanha de certa forma o declive 

natural do terreno, localizados em encosta de declive marcado, criando socalcos, 

atualmente povoados por matos, mas que deveriam delimitar a paisagem agrícola da 

colina. 

Bibliografia Inédito 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A9) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Reduzida 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local  

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Pouco provável 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível  

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação (1) Possibilidade de 

Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial 10 - Reduzido Relação com as 

unidades de projeto  

A cerca de 26 metros do Apoio 10 

e a 14 metros do Apoio 11 

Observações A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto permite a sua 

conservação in situ se desenvolvidas as necessárias medidas de minimização durante a 

fase de obra. 

Medidas de Minimização de Impactes Não são fundamentadas medidas específicas 
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico 

Designação 

 

Distrito   Concelho  

Freguesia    Lugar   

C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m)  

Coordenada X  Coordenada Y  

Tipo de sítio *  

Período cronológico *  

Descrição do sítio (15 linhas) 

 

Bibliografia 

 

Proprietários  

Classificação *   

Decreto  

Estado de conservação *  Uso do solo *   

Ameaças *  Protecção/Vigilância *   

Pedreira do Conde Vale de Reis

Lisboa Vila Franca de Xira

Vialonga Santa Cruz

403 150

490599.00 4303757.00

Pedreira

Moderno

Pedreira para obtenção de fina pedra lioz de várias cores, cuja existência é referida nas 
memórias paroquiais de 1758.

Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira, 2016, n.º 24 p. 39

Indeterminado

Inexistente

-

Indeterminado Urbano

Construção civil -

initiator:processosarqueologia@igespar.pt;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c575f8976b545b4ebbef722803c02c02



     

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt 
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Acessos 

 

Descrição do Espólio 

 

Local de depósito  

Trabalho Arqueológico Anual 

Arqueólogo responsável  

Tipo de trabalho *   

Datas: de início  de fim  duração (em dias)   

Projecto de Investigação   

Objectivos (10 linhas)  

 

Resultados (15 linhas) 

 

Povoação de Santa Cruz, Vialonga acesso pela CM1252

Não foi identificado espólio

Não foi recolhido espólio no decurso do trabalho

Carla Sofia Alves Fernandes 

Prospeção Arqueológica

22-02-2021 27-02-2021 7

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga

Proceder à avaliação de impactes resultantes da implementação do projeto da Central 
Fotovoltaica e linhas eléctricas sobre o património histórico-arqueológico existente e 
definir as medidas de minimização de impactes adequadas.

O sítio foi cartografado de acordo com a informação bibliográfica disponível, sendo as 
condições jazida atuais de risco de preservação dos vestígios.
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico 

Designação 

 

Distrito   Concelho  

Freguesia    Lugar   

C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m)  

Coordenada X  Coordenada Y  

Tipo de sítio *  

Período cronológico *  

Descrição do sítio (15 linhas) 

 

Bibliografia 

 

Proprietários  

Classificação *   

Decreto  

Estado de conservação *  Uso do solo *   

Ameaças *  Protecção/Vigilância *   

Casal do Pinheiro

Lisboa Loures

S. Julião do Tojal Santa Cruz

403 180

488169.00 4303539.00

Vestígios diversos

Neolítico

Materiais de superfície depositados no Museu Municipal de Loures

DGPC, CNS 20052 
Carta Arqueológica do Município de Loures, 158, 2011 
PDM de Loures, A158

Indeterminado

Inexistente

-

Indeterminado Florestal

Construção civil -

initiator:processosarqueologia@igespar.pt;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c575f8976b545b4ebbef722803c02c02



     

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt 
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Acessos 

 

Descrição do Espólio 

 

Local de depósito  

Trabalho Arqueológico Anual 

Arqueólogo responsável  

Tipo de trabalho *   

Datas: de início  de fim  duração (em dias)   

Projecto de Investigação   

Objectivos (10 linhas)  

 

Resultados (15 linhas) 

 

Caminhos florestais a partir da subestação de Fanhões

Não foi identificado espólio

Não foi recolhido espólio no decurso do trabalho

Carla Sofia Alves Fernandes 

Prospeção Arqueológica

22-02-2021 27-02-2021 7

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga

Proceder à avaliação de impactes resultantes da implementação do projeto da Central 
Fotovoltaica e linhas eléctricas sobre o património histórico-arqueológico existente e 
definir as medidas de minimização de impactes adequadas.

O sítio foi cartografado de acordo com a informação bibliográfica disponível, sendo as 
condições de visibilidade do solo florestal muito adversas.



Figura 6.34 - Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
e Condições de Visibilidade
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Escarpamento de Serves

Estrada de Serves - Proposta de reconstituição do traçado

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico

A1 Escarpamento de Serves

A2 Estrada Militar de Serves

A3 Pedreira do Conde Vale de Reis

A4 Casal da Serra

A5 Casal da Serra

A6 Cercados do Casal da Serra

A7 Bateria dos Penedos

A8 Casal do Pinheiro

A9 Alto do Mosqueiro

E1 Bateria do Vizo

E2 Bateria da Cachada

E3 Moinho do Forte

E4 Lapa da Figueira

E5 Moinho dos Bichos

E6 Moinho dos Bichos

E7 Zambujal 2

E8 Zambujal 1

E9 Moinho do Zambujal

E10 Moinho do Zambujal

E11 Moinho do Zambujal

E12 Moinho do Zambujal

E13 Casal dos Galvões 2

E14 Bateria do Casal dos Galvões

E15 Casal dos Galvões 1

E16 Quinta do Furadouro

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga

Condições de Visibilidade

Muito reduzida a nula

Razoável

Reduzida

Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV

de ligação à rede pública

Corredor de Estudo

Troço Aéreo

Troço Subterrâneo

Apoios

Linha Elétrica Interna a 30 kV de interligação

entre os núcleos de produção

Corredor de Estudo

Troço Aéreo

Troço Subterrâneo

Apoios

Acessos a Construir

Acessos existentes a beneficiar
Acessos a Construir

Acessos existentes a beneficiar

Central Fotovoltaica de Vialonga

Módulos Fotovoltaicos seguidores (a instalar no Núcleo Sul)

Posto de Transformação

Vedação! ! !

Edifício de Comando

Posto de Corte e Seccionamento

Valeta de Drenagem

Caminho Novo (a construir)

Caminho existente (a beneficiar)

Caminho existente (sem intervenção)

Módulos Fotovoltaicos fixos (a instalar no Núcleo Norte)

Subestação

Valas de Cabos

Cabos de Baixa Tensão (travessia aérea do gasoduto)

Estaleiro principal (localizado no Núcleo sul)

Zona de apoio (localizada no Núcleo norte)

Áreas de estudo

Bateria dos Penedos - Proposta de localização

Valores Municipais, PDM de Loures

Património Vernáculo Rural

Paisagem cultural

Património Classificado e em Vias de Classificação - 
Zona de Proteção



Figura 6.33 - Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
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Escarpamento de Serves

Estrada de Serves - Proposta de reconstituição do traçado

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico

A1 Escarpamento de Serves

A2 Estrada Militar de Serves

A3 Pedreira do Conde Vale de Reis

A4 Casal da Serra

A5 Casal da Serra

A6 Cercados do Casal da Serra

A7 Bateria dos Penedos

A8 Casal do Pinheiro

A9 Alto do Mosqueiro

E1 Bateria do Vizo

E2 Bateria da Cachada

E3 Moinho do Forte

E4 Lapa da Figueira

E5 Moinho dos Bichos

E6 Moinho dos Bichos

E7 Zambujal 2

E8 Zambujal 1

E9 Moinho do Zambujal

E10 Moinho do Zambujal

E11 Moinho do Zambujal

E12 Moinho do Zambujal

E13 Casal dos Galvões 2

E14 Bateria do Casal dos Galvões

E15 Casal dos Galvões 1

E16 Quinta do Furadouro

Extrato da Carta Militar de Portugal, Série M888, escala 1/25000, folha n.º 403, CIGeoE
Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06. Elipsóide: GRS80. Projeção: Transversa de Mercator

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Vialonga

Acessos a Construir

Acessos existentes a beneficiar
Acessos a Construir

Acessos existentes a beneficiar

Central Fotovoltaica de Vialonga

Módulos Fotovoltaicos seguidores (a instalar no Núcleo Sul)

Posto de Transformação

Vedação! ! !

Edifício de Comando

Posto de Corte e Seccionamento

Valeta de Drenagem

Caminho Novo (a construir)

Caminho existente (a beneficiar)

Caminho existente (sem intervenção)

Módulos Fotovoltaicos fixos (a instalar no Núcleo Norte)

Subestação

Valas de Cabos

Cabos de Baixa Tensão (travessia aérea do gasoduto)

Estaleiro principal (localizado no Núcleo sul)

Zona de apoio (localizada no Núcleo norte)

Áreas de estudo

Projeto Associado da Linha Elétrica a 60 kV

de ligação à rede pública

Corredor de Estudo

Troço Aéreo

Troço Subterrâneo

Apoios

Linha Elétrica Interna a 30 kV de interligação

entre os núcleos de produção

Corredor de Estudo

Troço Aéreo

Troço Subterrâneo

Apoios

Bateria dos Penedos - Proposta de localização

Valores Municipais, PDM de Loures

Património Vernáculo Rural

Paisagem cultural

Património Classificado e em Vias de Classificação - 
Zona de Proteção

Subestação de Fanhões (existente)
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ANEXO 4 

CORTES/PERFIS COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO A 

PARTIR DA ESTRADA MILITAR DE SERVES 
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ANEXO 5 

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 
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1 INTRODUÇÃO 

A influência antrópica no território faz-se sentir cada vez mais sobre os ecossistemas, modifica a sua 

estrutura física e, consequentemente, altera a estrutura biótica existente. Os processos que alteram as 

condições ambientais influenciam a conectividade da paisagem, obrigando os seres vivos a se adaptarem 

aos novos cenários criados, ou contribuem para a extinção de espécies, nomeadamente as que revelam 

especificidades ecológicas mais restritas. A área de estudo, que atualmente apenas revela 0,87% da sua 

cobertura vegetal original, é um exemplo notório da perda de conectividade do território pela influência 

humana.  

Os corredores ecológicos – elos de conectividade entre as unidades de vegetação natural – assumem-se 

como os principais vetores de comunicação para a biodiversidade remanescente. A fragmentação, que 

resulta da ação antrópica sobre a paisagem, promove a redução do habitat natural, e origina um conjunto 

de fragmentos dispersos e com menores áreas. A perda de conetividade promove o isolamento genético 

das espécies autóctones, enfraquecendo as gerações posteriores, e facilita a invasão de espécies 

estranhas e exóticas no meio.  

No presente estudo adotou-se o conceito de conetividade funcional para determinar as áreas a 

preservar/requalificar, e que constituirão a estrutura verde na área da Central Fotovoltaica. 

Fundamentados nas unidades vegetais mais preservadas e nos potenciais organismos existentes 

determinaram-se, no interior da área de estudo, as áreas que mais contribuem para aumentar a 

conectividade: 1 - as áreas que se revelaram com maior valor de conservação (a preservar); 2 - as áreas 

que se assumiram como fundamentais para promoverem a conexão na propriedade, e da propriedade 

com a área envolvente (corredores ecológicos); e 3 – as áreas que deverão constituir o Plano de 

integração paisagística da Central Fotovoltaica. Uma análise detalhada permitiu focar nos valores de 

conservação existentes na propriedade, tornando-se numa abordagem fundamental para eleger as 

áreas determinantes para preservação e recuperação ambiental. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 DEFINIÇÃO DE ÁREAS A PRESERVAR E A RECUPERAR  

2.1.1 Enquadramento, estrutura habitacional 

A área de estudo, outrora colonizada por bosques de azinheira e zambujeiro, apresenta atualmente uma 

ocupação diversificada, resultante fundamentalmente da ação do homem. Encontra-se 

predominantemente colonizada por prados e por formações de porte arbustivo (carrascal e 

espargueiral), e pontualmente por áreas de olival e hortas. Neste mosaico de origem antrópica, subsistem 

fragmentos de unidades de vegetação natural ou seminatural como, as áreas de azinhal e as referentes 

à vegetação que se encontra associada às diferentes linhas de escorrência de água existentes. 

2.1.2 Metodologia de análise 

Com base na carta de ocupação do solo/habitats da área de estudo (vd. Desenho 12 - Volume 2) 

procedeu-se, num primeiro passo, à determinação dos habitats que merecem a preocupação de se manter 

conectados. Foram eleitos os habitats que evidenciam uma maior complexidade estrutural e melhor estado 

de conservação (azinhal e carrascal), unidades que proporcionam abrigo, alimento e nicho de reprodução 

para a fauna existente. Num segundo passo, classificaram-se as diferentes unidades de ocupação de solo 

existente segundo a sua capacidade de promover conetividade no território (vd. Quadro 2.1). Desta 

forma: 1) as unidades naturais, que evidenciam menor pressão antrópica (azinhal, carrascal e vegetação 

ribeirinha), foram classificadas com elevada aptidão para promover conetividade; 2) as unidades 

seminaturais, onde a presença humana se faz sentir, classificaram-se com uma aptidão moderada; e 3) 

as unidades artificializadas, desprovidas de habitat e com elevada presença humana, classificaram-se 

com reduzida capacidade de conetividade. 

A presente análise gera um mapa identificativo das áreas que mais contribuem para a conectividade na 

área da Central Fotovoltaica, evidencia as possíveis barreiras à dispersão e os locais que se revelam 

mais importantes para preservação/restauração ecológica, com vista a preservar/aumentar a 

conectividade na área da Central Fotovoltaica e entre esta e o meio envolvente. 
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Quadro 2.1 

Aptidão para promover conetividade territorial 

Unidades de ocupação do solo Aptidão 

Áreas artificializadas  

Edifícios Reduzida 

Vias de comunicação - Estrada Reduzida 

Vias de comunicação – Caminhos Moderada 

Infraestruturas/Equipamentos gerais Reduzida 

Área fotovoltaica  

Fase exploração Moderada 

Naturais ou seminaturais  

Azinhal Elevada 

Carrascal Elevada 

Espargueiral Moderada 

Vegetação ribeirinha Elevada 

Origem antrópica  

Prado Moderada 

Olival Moderada 

Sebes arbóreas/arbustivas Elevada 

Sebes arbóreas Moderada 

2.1.2.1 Determinação de áreas para o estabelecimento da Estrutura verde na área do Projeto  

A determinação do cenário para a estrutura verde do Projeto fundamentar-se-á na interpretação do 

mapa de conectividade (vd. Capítulo 3). 
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3 RESULTADOS 

Na presente análise pretende-se determinar quais são as áreas da matriz (ocupação do solo), que se 

assumem com maior aptidão para promover a conetividade na área da Central Fotovoltaica. 

3.1 DEFINIÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS 

A definição dos corredores ecológicos na área da Central Fotovoltaica fundamentou-se nas qualidades 

de habitat, proporcionadas por cada unidade de ocupação do solo, que fomentam a comunicação para 

a biodiversidade. Através de uma análise espacial, para a totalidade da área da Central Fotovoltaica, 

fundamentada na classificação estabelecida (vd. Quadro 2.1), tornou-se possível identificar as potenciais 

áreas de dispersão, faixas que definem a rede de conetividade atualmente existente (vd. Figura 3.1). 

Na análise da Figura 3.1, pode constatar-se que existe conetividade ao longo da área do presente 

Projeto, sendo esta garantida quer através do espaço terrestre, quer através dos corredores fluviais. O 

fluxo é favorecido pelos corredores fluviais e pelos espaços colonizados por formações naturais existentes 

em meio terrestre. Por outro lado, oferecem resistência à dispersão: 1) as áreas urbanas; e 2) as 

referentes às estradas asfaltadas.  

Na conceção do Projeto foi tido como premissa a preservação das unidades de vegetação que revelavam 

maior valor de conservação (azinhal e vegetação ribeirinha). A adoção deste critério reduziu a área 

disponível para Projeto, tendo contribuído para preservar os corredores que fomentam a conetividade. 

A implementação de um Plano de integração paisagística na área da Central Fotovoltaica incentivará o 

estabelecimento de um 2.º Cenário de ocupação (vd. Figura 3.2), sendo expectável um acréscimo de 

conetividade na propriedade se se proceder: 1) à implementação de medidas de conservação da 

vegetação que se desenvolve em torno das linhas de escorrência de água; 2) à constituição de sebes 

(arbóreas/arbustivas e arbóreas); 3) ao incentivo de um revestimento herbáceo/arbustivo da totalidade 

da área fotovoltaica; e devido 4) à habituação das espécies faunísticas para com as estruturas 

construídas. 

O resultado obtido revela uma conetividade alargada a toda a área de estudo. Nesta análise, tal como 

na situação de referência, mostraram-se como principais vetores de permeabilidade as áreas dos 

corredores ribeirinhos. As barreiras ao fluxo continuam-se a fazer sentir nas estradas asfaltadas e em 

áreas urbanas. A análise efetuada assumiu-se como determinante na eleição das áreas que deverão ser 

preservadas/requalificadas, nomeadamente as que promovem a conetividade ecológica. Os resultados 

obtidos permitem-nos agora direcionar as medidas de conservação, tendo em conta uma eficaz rede de 

conectividade. 



Fígura 3.1 - Áreas Preferenciais de Dispersão Ecológica - 
Cenário atual

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community
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Figura 3.2 - Áreas Preferenciais de Dispersão Ecológica - 
Cenário Futuro 
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4 PLANO DA ESTRUTURA VERDE E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

4.1 REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

Perante a análise efetuada, os Cenários obtidos determinaram os espaços sobre os quais se deve atuar 

para fomentar e preservar os valores naturais existentes na área de Projeto. Todas as áreas livres de 

edificação, contemplando onde se procedeu à instalação de painéis solares, deverão ser alvo de uma 

gestão do coberto vegetal (vd. Desenho 1). Nestas áreas deverá ser dada a primazia ao estabelecimento 

de comunidades florísticas de carácter natural (restauro passivo). De forma generalizada, na totalidade 

da área fotovoltaica, deverá proceder-se a ações de manutenção/controlo do coberto vegetal, ação 

que incentivará o estabelecimento de uma comunidade herbácea vivaz, habitat de um elenco rico em 

espécies endémicas e com elevado valor de conservação (e.g. da família Orchidaceae). De forma pontual, 

com o objetivo de gerar barreiras à visualização sobre a intrusão “módulos fotovoltaicos”, serão criadas 

sebes arbóreas/arbustivas ao longo do limite da área fotovoltaica, nos segmentos que se revelam com 

maior potencial de observação visual. 

4.2 REQUALIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO RIBEIRINHA 

Assumindo-se os corredores fluviais como os principais vetores de conetividade ao longo da propriedade, 

os esforços de requalificação deverão centrar-se nestes ecossistemas. Atualmente, os corredores 

ribeirinhos revelam um mau estado de conservação, tendo-se identificado como principal fator de 

perturbação a atividade de pastoreio praticada nas suas imediações. A exclusão desta atividade nas 

áreas dos corredores fluviais assume-se como determinante para valorizar o estado ecológico destes 

ecossistemas (restauro passivo), e favorecer a conetividade territorial.  

Tratando-se de ecossistemas com caracter efémero, prevê-se que se venha a estabelecer ao longo das 

suas margens, de forma passiva e em resultado da regeneração natural, uma formação arbustiva do tipo 

carrascal. 

4.3 REQUALIFICAÇÃO DE HABITATS TERRESTRES  

Para além das atitudes a tomar nas áreas intervencionadas, através do Plano de recuperação de áreas 

intervencionadas, (vd. Anexo 12, Volume 3), deverá proceder-se na restante área a ações de gestão da 

vegetação que promovam a sua requalificação. Nestas áreas, nomeadamente nas áreas onde se 

procedeu à desmatação e nas colonizadas por comunidades herbáceas, as regenerações das espécies 

autóctones podem e devem desempenhar um importante papel na recuperação da vegetação. Este 
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aproveitamento da regeneração natural permitirá o estabelecimento de indivíduos bem adaptados às 

condições locais, garantindo que o processo de colonização seja mais rápido e menos oneroso. 

4.3.1 Implementação de medidas de potenciação/promoção de comunidades 

herbáceas e de matos rasteiros 

Objetivos: 

Preservação da regeneração de todos os indivíduos das espécies herbáceas e arbustivas. Esta atitude 

deverá ocorrer preferencialmente na área fotovoltaica. 

Resultados esperados:  

Promoção e recuperação de uma comunidade herbácea vivaz. 

Tarefas a desenvolver: 

A manutenção do coberto vegetal na área fotovoltaica estará particularmente relacionada com a 

remoção periódica da parte aérea das plantas existentes (sempre que estas interfiram com a eficiência 

fotovoltaica). A recorrente ação de roça desta biomassa, preservando o sistema radicular, incentivará o 

estabelecimento de uma comunidade herbácea/arbustiva de pequeno porte, adaptada às condições 

ambientais, rica em espécies com elevado valor de conservação (e.g. da família Orchidaceae). Com esta 

atitude pretende-se recuperar uma área que anteriormente se encontrava colonizada por um prado 

nitrofilizado, depauperada de espécies autóctones e endémicas, encaminhando-a, de forma passiva, 

para uma formação com elevado valor de conservação. 

4.3.2 Acompanhamento da comunidade arbustiva 

A gestão desta comunidade arbustiva deverá prolongar-se por todo o tempo de exploração da Central 

Fotovoltaica.  

De forma cronológica deverá proceder-se:  

• Preservação da regeneração de todos os indivíduos pertencentes a espécies autóctones e 

endémicas, que manifestem porte arbustivo.  

• Os indivíduos preservados, ao longo de todo o tempo de exploração da Central Fotovoltaica, 

apenas deverão ser sujeitos a ações de roça, remoção da parte aérea, quando interfiram com a 

eficiência fotovoltaica ou quando ponham em causa a segurança da Central Solar (risco de 

incêndio rural). 
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• O controlo da biomassa existente deverá ser fundamentado num acompanhamento especializado, 

a realizar por um botânico, sugerindo-se que seja feito por faixas, em detrimento de uma ação 

generalizada para toda a área. 

Com estas operações pretende-se garantir uma eficiente cobertura do solo nas áreas marginais à área 

fotovoltaica e gerar uma comunidade florística com elevado valor de conservação. 

4.3.3 Implementação de sebes arbóreas/arbustivas 

Encarando-se a Central Fotovoltaica como uma intrusão visual no território, assumiu-se como necessário a 

criação de cortinas de absorção visual ao longo dos segmentos que evidenciavam maior potencialidade 

de visualização. A análise do território determinou como potenciais focos de observação: 1) Povoação 

de Fonte Santa; 2) Povoação de Santa Cruz; e 3) Vias de comunicação (estradas e caminhos municipais); 

e 4) os monumentos Estrada Militar de Serves e Escarpamento de Serves. 

Para minimizar o efeito de intrusão, causado pela presença da área fotovoltaica, propõe-se a criação 

de sebes, arbóreas/arbustivas e arbóreas, ao longo dos segmentos limítrofes da área da Central 

Fotovoltaica que se interpõem com os potenciais focos de observação (vd. Desenho 1). A criação destas 

sebes assume-se como determinante para mitigar a perda da qualidade visual e favorecem a 

conetividade territorial, permitindo-se a sua modelação de modo não causar ensombramento aos painéis 

fotovoltaicos.  

Sugere-se para a constituição destas sebes os seguintes módulos de plantação (vd. Figuras 4.1 e 4.2):    

 

Figura 4.1 - Módulo de plantação para uma sebe arbórea/arbustiva 

Olea europaea var. europaea e Rosmarinus officinalis 

 

 
Figura 4.2 Módulo de plantação para uma sebe arbórea 

Cupressus lusitanica 

Olea europaea var. europaea 

Rosmarinus officinalis 
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5 MONITORIZAÇÃO DE HABITATS 

5.1 MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

A monitorização das medidas a implementar no âmbito do Plano de Integração Paisagística assume-se 

como muito relevante. Desta forma torna-se possível verificar a correta implementação das medidas, 

avaliar a sua eficácia e, ainda, permite diagnosticar fraquezas, estabelecer melhorias e efetivar os 

ajustes necessários para o cumprimento dos objetivos pretendidos. 

O Plano de monitorização deverá incluir o estabelecimento de uma situação de referência. A 

monitorização das medidas previstas no âmbito do presente Plano deverá ter início logo após a 

intervenção e terá uma duração mínima de 6 anos. O Plano deverá ser revisto de 2 em 2 anos, devendo 

ser feito um acompanhamento das medidas adotadas e proceder a ajustes se necessário. Após o último 

ano de monitorização deverá ser avaliada a necessidade da prorrogação do período de monitorização. 

5.1.1 Monitorização do sucesso da recuperação/conservação das unidades de 

vegetação 

• 1 - Avaliar o sucesso da reconstituição das formações arbustivas ao longo dos corredores 

ribeirinhos. Determinar taxas de regeneração e a percentagem de sobrevivência dos novos 

indivíduos. Avaliar o estado de conservação dos diferentes ecossistemas ribeirinhos (continuidade 

da formação ribeirinha). Determinação da necessidade de ações de requalificação (e.g. 

plantação).  

• 2 - Acompanhar a evolução das formações arbustivas que regeneram naturalmente, avaliando a 

necessidade de se tomar novas abordagens de atuação (plantação ou sementeira).  

• 3 - Acompanhar a evolução do estabelecimento da comunidade herbácea vivaz que regenera 

naturalmente na área fotovoltaica, avaliando a necessidade de ações de controlo do seu porte. 

• 4 - Avaliar o desenvolvimento e sucesso das sebes arbóreo/arbustivas. Determinar a percentagem 

de sobrevivência dos indivíduos plantados e o resultado na absorção visual. 

De seguida procede-se à descrição detalhada das tarefas a desenvolver no âmbito das ações previstas, 

que têm como principal objetivo monitorizar o sucesso da recuperação das diferentes unidades de 

vegetação existentes na área da Central Fotovoltaica e promover a conservação das mesmas. Pretende-

se com esta monitorização garantir o sucesso das ações implementadas, avaliando a progressão e a 

necessidade da implementação de ajustes às ações realizadas.  

Cupressus lusitanica 
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1 - Avaliar o sucesso das ações de requalificação da vegetação que se desenvolve ao longo dos corredores 

ribeirinhos. Determinar a percentagem de sobrevivência dos indivíduos que regeneram naturalmente. Avaliar 

o estado de conservação dos diferentes ecossistemas ribeirinhos (continuidade da formação ribeirinha). 

Determinação da necessidade de novas ações de requalificação 

Objetivos:  

Quantificar a regeneração e determinar a taxa de sobrevivência dos novos indivíduos. Avaliação da 

evolução do ecossistema ribeirinho e da necessidade de novas ações de tratamento (plantação ou 

sementeira). 

Resultados esperados:  

Determinação do sucesso da requalificação através de métodos passivos; avaliação do estado de 

desenvolvimento da vegetação ribeirinha.  

Tarefas a desenvolver: 

Em ambientes sob o efeito de requalificação, a sobrevivência de regenerações de espécies silvestres 

assim como de indivíduos plantados é muitas vezes reduzida. Na área de estudo, o sucesso dos novos 

indivíduos, encontra-se dependente de um acompanhamento realizado de forma frequente. Numa fase 

inicial de requalificação, as populações ou indivíduos isolados encontram-se vulneráveis a várias pressões 

(competição/ambientais), sendo apenas detetada a sua debilidade por meio de uma monitorização 

realizada amiúde. A monitorização da sobrevivência das novas plantas, assim como da comunidade alvo 

irá permitir que seja efetuada uma avaliação dos procedimentos de gestão adotados até então, 

possibilitando a adequação de medidas à realidade verificada no local. 

No entanto, a eliminação de ações de pressão, a melhoria das condições do solo, a diminuição de ações 

de competição, a existência de novas plantas produtoras de sementes e a melhoria das condições para 

a utilização da área por dispersores de sementes, deverá levar a um incremento na regeneração natural 

existente nas áreas intervencionadas. Este é um dado importante, permitindo aferir a melhoria da zona 

e tomar medidas para proteger os novos indivíduos que aqui regeneram. 

Esta monitorização é de extrema importância para o sucesso das diferentes atuações uma vez que 

permitirá melhorar e corrigir procedimentos com vista à efetiva recuperação das unidades de vegetação 

que se estabelecem em torno dos cursos de água. 

A amostragem deverá ocorrer sobre uma rede de parcelas fixas, nas quais se procede a: 
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1 – Determinação do grau de regeneração; 

2) Determinação da taxa de sobrevivência das novas plantas: a) contagem dos indivíduos regenerados 

vivos, mortos ou que apresentam sinais de debilidade, discriminando-se sempre a espécie; b) registo de 

perturbações nos indivíduos vivos ou débeis e possíveis causas de morte (herbívoria, parasitismo, seca, 

entre outras); c) altura dos indivíduos vivos ou débeis. 

2 – Na determinação da regeneração de espécies autóctones deverá proceder-se: a) contagem de 

indivíduos que tenham regenerado; b) registo da espécie; c) altura dos novos indivíduos; d) caraterização 

do habitat. 

Deve-se amostrar 1% do total da área em recuperação. 

As contagens deverão ser feitas após os períodos críticos de sobrevivência, de forma bianual no primeiro 

ano de amostragem, durante a primavera e no início do outono; e anualmente nos 6 anos subsequentes, 

no decorrer da requalificação de habitat.  

Resultados de implementação:  

Anualmente deverá ser produzido um relatório onde serão expostos os resultados das monitorizações, 

assim como as análises efetuadas. Com este acompanhamento pretende-se avaliar a progressão das 

diferentes unidades de vegetação estabelecidas, tornando-se na informação base para as medidas de 

gestão a adotar no futuro. 
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2 - Acompanhar a evolução das formações arbustivas que regeneram naturalmente, avaliando a necessidade 

de novas ações ou de diferentes abordagens de atuação (plantação ou sementeira) 

Objetivos:  

Fazer um acompanhamento da regeneração natural nas diferentes comunidades alvo (carrascal e 

espargueiral), determinando a necessidade de adotar novas ações. 

Resultados esperados:  

Avaliação da sobrevivência dos indivíduos regenerados e da evolução das diferentes comunidades 

florísticas estudadas. 

Tarefas a desenvolver: 

Em ambientes terrestres, a sobrevivência de espécies silvestres assim como de indivíduos plantados é 

muitas vezes reduzida. Na área de estudo, o sucesso dos indivíduos que regeneram encontra-se 

dependente de um acompanhamento realizado de forma frequente. Na fase de regeneração, os 

indivíduos isolados encontram-se vulneráveis a várias pressões (competição/ambientais), sendo apenas 

detetada a sua debilidade por meio de uma monitorização. A monitorização da sobrevivência dos 

indivíduos, assim como das comunidades estudadas irá permitir que seja efetuada uma avaliação dos 

procedimentos de gestão adotados até então, possibilitando a adequação de medidas à realidade 

verificada no local. 

No entanto, a eliminação de pressões, a melhoria das condições do solo, e a melhoria das condições para 

a utilização da área por dispersores de sementes, deverá levar a um incremento na regeneração natural. 

Este é um dado importante, permitindo aferir a melhoria do habitat e tomar medidas para proteger os 

novos indivíduos que, entretanto, se vão estabelecendo. 

Esta monitorização é de extrema importância para o sucesso das diferentes atuações uma vez que 

permitirá melhorar e corrigir procedimentos com vista à efetiva recuperação destas unidades florísticas. 

A amostragem deverá ocorrer sobre uma rede de parcelas fixas, nas quais se procede a:  

1 – Determinar a regeneração natural: a) contagem de indivíduos que tenham regenerado; b) registo da 

espécie; c) altura dos novos indivíduos; d) caraterização do habitat. 

2 – Determinação da sobrevivência: a) contagem dos indivíduos vivos, mortos ou que apresentam sinais 

de debilidade, discriminando-se sempre a espécie; b) registo de perturbações nos indivíduos vivos ou 
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débeis e possíveis causas de morte (herbívoria, parasitismo, seca, etc.); c) altura dos indivíduos vivos ou 

débeis. 

Deve-se amostrar 1% do total da área a requalificar. 

As contagens deverão ser feitas após o período crítico de sobrevivência, no início do outono; de forma 

anual, ao longo de 6 anos.  

Resultados de implementação:  

Anualmente deverá ser produzido um relatório onde serão expostos os resultados das monitorizações, 

assim como as análises efetuadas. Com este acompanhamento pretende-se avaliar a progressão das 

diferentes comunidades vegetais, tornando-se na informação base para as medidas de gestão a adotar 

no futuro. 
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3 - Acompanhar a evolução do estabelecimento da comunidade herbácea vivaz que regenera naturalmente 

na área fotovoltaica, avaliando a necessidade de ações de controlo do seu porte 

Objetivos:  

Fazer um acompanhamento da regeneração das espécies herbáceas autóctones. 

Resultados esperados:  

Constituição de uma comunidade herbácea vivaz. 

Tarefas a desenvolver: 

A monitorização da regeneração das espécies herbáceas autóctones permitirá fazer uma avaliação do 

processo de estabelecimento desta comunidade de carácter vivaz. Deverá ser feito um acompanhamento 

dos elencos florísticos ao longo do tempo, contemplando as representatividades de espécies com 

importância de conservação, e avaliar o grau de cobertura da comunidade. Esta monitorização assume 

ainda importância no auxílio às tomadas de decisão para o controlo de biomassa (eficiência fotovoltaica 

e proteção contra os incêndios rurais).  

Os resultados obtidos servirão para avaliar a gestão e os procedimentos adotados até então, 

possibilitando uma adequação de medidas ao longo do tempo. 

A amostragem deverá ocorrer sobre uma rede de parcelas fixas, durante o tempo de exploração, nas 

quais se procede a:  

1 – Determinar a regeneração natural: a) elencos de espécies (representatividades); b) acompanhamento 

de populações com valor de conservação; c) taxa de cobertura da comunidade herbácea; d) altura da 

comunidade; e e) avaliação do estado de conservação da comunidade/habitat. 

Resultados de implementação:  

Anualmente deverá ser produzido um relatório onde serão expostos os resultados das monitorizações, 

assim como as análises efetuadas. Com este acompanhamento pretende-se avaliar a progressão da 

comunidade vegetal estabelecida, tornando-se na informação base para as medidas de gestão a adotar. 
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4 - Avaliar o desenvolvimento e sucesso das sebes arbóreas/arbustivas. Determinar a percentagem de 

sobrevivência dos indivíduos plantados e o resultado na absorção visual 

Objetivos:  

Fazer um acompanhamento do estabelecimento das sebes arbóreas/arbustivas. 

Resultados esperados:  

Constituição de sebes de porte arbóreo e arbustivo que possam mitigar o efeito de intrusão visual causado 

pela Central Fotovoltaica. 

Tarefas a desenvolver: 

A monitorização da sobrevivência das plantações e do efeito de absorção visual irá permitir que seja 

efetuada uma avaliação dos procedimentos adotados até então (adequação das espécies sugeridas, 

compassos adotados), possibilitando uma adequação das medidas à realidade verificada em cada local. 

É permitida a sua modelação de modo não causar ensombramento nos painéis fotovoltaicos. 

Esta monitorização é de extrema importância para o sucesso das diferentes atuações uma vez que 

permitirá melhorar e corrigir procedimentos com vista a alcançar os objetivos desejados (absorção visual). 

A amostragem deverá ocorrer ao longo de toda a extensão das sebes, e deve ter em conta:  

1 – Determinação da sobrevivência das plantações: a) contagem dos indivíduos plantados vivos, mortos 

ou que apresentam sinais de debilidade, discriminando-se sempre a espécie; b) registo de perturbações 

nos indivíduos vivos ou débeis e possíveis causas de morte (herbívoria, parasitismo, seca, entre outros); c) 

altura dos indivíduos vivos ou débeis. 

As contagens deverão ser feitas após os períodos críticos de sobrevivência, de forma bianual no primeiro 

ano de amostragem, durante a primavera e no início do outono; anualmente nos 3 anos subsequentes às 

ações de plantação.  

Após cada contagem deverá proceder-se à substituição dos indivíduos mortos.  

Resultados de implementação:  

Anualmente deverá ser produzido um relatório onde serão expostos os resultados das monitorizações. 

Com este acompanhamento pretende-se avaliar a progressão do estabelecimento das sebes, assim como 

a sua eficiência, tornando-se na informação base para as medidas de gestão a adotar. 
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ANEXO 6 

METODOLÓGICA DO LEVANTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DAS AZINHEIRAS 
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1 NOTA METODOLÓGICA 

1.1 EQUIPA 

O trabalho de campo foi efetuado nos dias 7 e 19 de maio de 2021, pela equipa referida no quadro 

seguinte: 

Nome Qualificações 

Bárbara Monteiro Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e 
Gestão de Ecossistemas 

Catarina Ferreira Licenciada em Biologia 

Luís Sobral Técnico de Sistemas de Informação 
geográfica 

Guilherme Massala Licenciado em engenharia informática 

Aluno de Mestrado de Sistemas de 
Informação Geográfica 

 

1.2 METODOLOGIA 

Foi efetuada a prospeção de indivíduos de azinheira (Q. rotundifolia) e sobreiro (Q. suber) nas áreas a 

ser ocupadas por painéis, postos de corte, acessos, valas de cabos e subestação, assim como na restante 

área de estudo, com exceção das áreas assinaladas na planta de condicionantes como condicionantes 

impeditivas.  

A metodologia consiste no registo de todos os indivíduos encontrados a partir de 1m de altura nas áreas 

acima descritas. Para cada indivíduo das espécies acima referidas seria registada a localização com 

recurso a GPS e foram medidos, com auxílio de suta e distanciómetro, as seguintes características: 

diâmetro à altura do peito1 (DAP), altura e avaliado o estado fitossanitário. Para os indivíduos adultos 

foi ainda medido o diâmetro da copa (na direção norte-sul), com o intuito de permitir posteriormente 

calcular as áreas de salvaguardas destes indivíduos, caso necessário. Para os indivíduos jovens, com 

 
1 Considerada a 1,3m 
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diâmetro da copa menor que 1m, não foi medida a copa pois a área de salvaguarda é genericamente 

de 4m. 

Em escritório foi ainda calculado o perímetro à altura do peito (PAP) com base na seguinte formula: 

PAP=2*π*(DAP/2) 

De referir que para a determinação da idade das árvores foram utilizados os seguintes pressupostos: 

Azinheiras: 

• adultos: PAP > ou igual a 0,2m; 

• jovens: PAP < que 0,2m; 

Sobreiros: 

• adultos: PAP > ou igual a 0,7m; 

• jovens: PAP < que 0,7m. 

Para aferição da presença de povoamentos de azinheira/sobreiro, com base no levantamento das 

árvores efetuado (georreferenciação) foi produzido um buffer de 10 m de raio a partir do limite da 

copa de cada árvore. 

Foram agrupadas todas as árvores cujos buffers se tocassem, ou seja, incluiu-se todas as árvores cujas 

copas se distanciam a menos de 20metros do limite da copa de qualquer árvore anteriormente 

identificada como povoamento. Para que duas áreas ocupadas com sobreiro/azinheira possam ser 

consideradas como constituindo uma única mancha, a distância euclidiana mais curta entre as duas tem de 

ser igual ou inferior a 20m (critério usado no Inventário Florestal Nacional). 

Foram excluídos todos os polígonos com área igual ou inferior a 0,5ha e estruturas lineares com largura 

inferior ou igual a 20m, exceto os que possuem valor ecológico elevado. 

Para cada polígono com área superior a 0,5ha e estruturas lineares com largura superior a 20m foi 

determinado o PAP médio das árvores. Com base no PAP médio de cada polígono, no número de árvores 

nele existente e na área, foram identificados os polígonos que reúnem condições para serem classificados 

como povoamento. 

1.3 RESULTADOS 

Foram identificadas na área prospetada 158 exemplares de azinheira (Q. rotundifolia) na zona oeste. 

Dos exemplares identificados 79 são jovens e 79 são adultos, encontrando-se todos sãos. As azinheiras 

identificadas crescem por vezes em aglomerados (Figura 1), facto que dificulta a precisão do número de 
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indivíduos presente por aglomerado, contudo, foi feito um esforço para que o número de indivíduos 

contabilizados seja o mais realista possível. 

Verificou-se que das azinheiras identificadas 155 indivíduos estão em povoamento de acordo com os 

critérios acima referidos. Destes indivíduos 77 são jovens e 78 são adultos. A área de povoamento 

corresponde a 0,83ha. 

 

FIGURA 1 – AGLOMERADO DE AZINHEIRAS. 

A área de estudo, em particular a zona mais a oeste encontra-se ocupada por carrascal denso (Figura 

2), tendo-se efetuado nessa zona uma prospeção o mais intensiva possível tendo em conta as dificuldades 

de progressão no terreno causadas pela densidade da vegetação. 

 

FIGURA 2 – CARRASCAL DENSO. 
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2 LEVANTAMENTO E CARACTERISTICAS DAS AZINHEIRAS 

Segue o Quadro 1 com o levantamento e as principais características das azinheiras identificadas no 

levantamento de campo. 

Quadro 1 - levantamento e as principais características das azinheiras 

Name DAP Altura PAP 
Estado 

Fitossanitário 
Idade Espécie 

Raio da 
Copa 

Povoamento Abate 

1 0,15 3 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Não Não 

2 0,18 3,1 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 3,6 Sim Não 

3 0,07 2,5 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,2 Sim Não 

4 0,18 2,6 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 3,2 Sim Não 

5 0,05 2,1 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

6 0,01 1,4 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

7 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

8 0,06 2,6 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

9 0,04 2,6 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

10 0,04 1,9 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

11 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

12 0,03 2,3 0,0942 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

13 0,03 2,2 0,0942 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

14 0,02 1,7 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

15 0,02 1,8 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

16 0,01 1,8 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

17 0,02 2,1 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

18 0,01 1,7 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

19 0,02 1,8 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

20 0,02 1,7 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

21 0,24 3,6 0,7536 São Adulto Quercus rotundifolia 10 Sim Não 

22 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

23 0,3 3,6 0,942 São Adulto Quercus rotundifolia 9 Sim Não 

24 0,15 3 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

25 0,02 2 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

26 0,01 1,4 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

27 0,01 1,2 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

28 0,02 1,9 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

29 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

30 0,07 1,5 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

31 0,07 2,1 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

32 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

33 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

34 0,08 3 0,2512 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

35 0,01 2 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Não Sim 

36 0,06 2,8 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 
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Name DAP Altura PAP 
Estado 

Fitossanitário 
Idade Espécie 

Raio da 
Copa 

Povoamento Abate 

37 0,04 2,3 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

38 0,01 1,5 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

39 0,01 1,9 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

40 0,03 2,5 0,0942 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

41 0,27 3,5 0,8478 São Adulto Quercus rotundifolia 6,5 Sim Não 

42 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

43 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

44 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

45 0,01 1,2 0,0314 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

46 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

47 0,02 2,1 0,0628 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

48 0,05 3,2 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Não Não 

49 0,07 2,5 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,2 Sim Não 

50 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

51 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

52 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

53 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

54 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

55 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

56 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

57 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

58 0,1 3,2 0,314 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

59 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

60 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

61 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

62 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

63 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

64 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

65 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

66 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

67 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

68 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

69 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

70 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

71 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

72 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

73 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

74 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

75 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

76 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

77 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

78 0,04 2 0,1256 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

79 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 
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80 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

81 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

82 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

83 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

84 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

85 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

86 0,18 3 0,5652 São Adulto Quercus rotundifolia 4 Sim Não 

87 0,15 3 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,6 Sim Não 

88 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

89 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

90 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

91 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

92 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

93 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

94 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

95 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

96 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

97 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

98 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

99 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

100 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

101 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

102 0,06 2,5 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

103 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

104 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

105 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

106 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

107 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

108 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

109 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

110 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

111 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

112 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

113 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

114 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

115 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

116 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

117 0,12 2,5 0,3768 São Adulto Quercus rotundifolia 2,5 Sim Não 

118 0,06 2,8 0,1884 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

119 0,03 2,5 0,0942 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

120 0,03 2,5 0,0942 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

121 0,27 3,5 0,8478 São Adulto Quercus rotundifolia 6,5 Sim Não 

122 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 
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123 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

124 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

125 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

126 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

127 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

128 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

129 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

130 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

131 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

132 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

133 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

134 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

135 0,15 3,4 0,471 São Adulto Quercus rotundifolia 2,8 Sim Não 

136 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

137 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

138 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

139 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

140 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

141 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

142 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

143 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

144 0,05 2,7 0,157 São Jovem Quercus rotundifolia 2 Sim Não 

145 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

146 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

147 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

148 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

149 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

150 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

151 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

152 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

153 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

154 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

155 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

156 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

157 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

158 0,07 2,7 0,2198 São Adulto Quercus rotundifolia 2,3 Sim Não 

 

 


