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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime

AIA

Nº Processo

Indicador de enquadramento

PL202103040004
34

Anexo I, n.º 19, Anexo II, n.º 1,
alínea d) e n.º 3, alínea a) - Artigo 1.
º, n.º 3, alínea a) e alínea b),
subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual

Data de Entrada em
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Validade
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LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

ver Relatório Síntese do EIA

Sul

ver Relatório Síntese do EIA

Este

ver Relatório Síntese do EIA

Oeste

ver Relatório Síntese do EIA

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

107,70

Área coberta (m2)

0,00

Área total (m2)

107,70
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LOC1.7 - Localização

Concelhos de Alenquer (freguesia de Ota, união das freguesias de
Alenquer -Santo Estêvão e Triana e União das Freguesias de Carre
Cadafais) e de Azambuja (freguesia de Azambuja e freguesia de Vil
da Rainha)

Localização

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código
T000007

Medida/Condição a cumprir
Condições constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Prazo de implementação
Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código
T000008

Medida/Condição a cumprir
Condições constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Prazo de implementação
Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA

CONSTRUÇÃO
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Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código
T000009

Medida/Condição a cumprir
Condições constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Prazo de implementação
Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código
T000010

Medida/Condição a cumprir
Condições constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Prazo de implementação
Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código
T000011

Medida/Condição a cumprir
Condições constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Prazo de implementação
Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

T000012

Tipo de informação
/Parâmetros
Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Formato de reporte
Ver DIA anexa ao presente
TUA

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte
Ver DIA anexa ao presente
TUA

Entidade
Ver DIA anexa ao presente
TUA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código
T000014

Ficheiro
AIA3420_DIA_anexoTUA.pdf

Descrição
DIA - Declaração de Impacte Ambiental
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

Anexo I, n.º 19, Anexo II, n.º 1, alínea d) e n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea a) e alínea b) e subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual

Localização
(concelho e freguesia)

Concelhos de Alenquer (freguesia de Ota, união das freguesias de Alenquer Santo Estêvão e Triana e União das Freguesias de Carregado e Cadafais) e de
Azambuja (freguesia de Azambuja e freguesia de Vila Nova da Rainha)

Identificação das áreas
sensíveis

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

Proponente

Iberdrola Renewables Portugal, S.A.

Entidade licenciadora

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
A central fotovoltaica do Carregado 50 MW é um projeto de produção de eletricidade a partir de energia
solar, com uma potência de ligação à rede de 50 MVA e uma potência instalada de 61,65 MWp, estimandose uma produção média anual de energia elétrica de 100 GWh.
O projeto apresenta uma área de estudo com cerca de 258,5 ha, a que corresponde uma área de
implantação da central fotovoltaica de 106,5 ha, que serão ocupados pelas várias infraestruturas que
compõem a central.
A ligação da central fotovoltaica à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) será feita na subestação do
Carregado, através de uma linha elétrica aérea de 220 kV e de uma subestação de 30/220 kV a construir na
área do projeto. O traçado da linha elétrica apresenta um comprimento de cerca de 15,47 km, a que
correspondem 45 apoios.
A área de estudo do corredor da linha elétrica totaliza os 968,8 ha, com extensão aproximada de 14 km. O
conjunto das áreas de estudo, da central fotovoltaica e da linha elétrica (eliminando sobreposições), define
uma área de estudo global uniformizada de 1.117,8 ha.
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Tanto a central fotovoltaica como a respetiva Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) não se localizam em “área
sensível”, de acordo com a definição constante no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua atual redação. No entanto, é de referir que o corredor de estudo da LMAT desenvolve-se,
no seu limite poente, justaposto a um imóvel de interesse público: Quinta do Campo (conjunto edificado),
incluindo a casa de habitação, capela, tentadeiro e outras instalações e pertences. No entanto, não se
verifica a interseção de zonas de proteção de imóveis classificados.
A central fotovoltaica encontra-se distribuída por quatro zonas: oeste, central, este e sul. No total serão
efetuadas 5 vedações perimetrais, sendo 2 na zona central e 1 em cada uma das restantes zonas de
implantação (zonas sul, este e oeste). As vedações serão constituídas por postes metálicos de aço reforçado
e galvanizado, separados entre si por 3 m e fixados em blocos de betão, com rede de aço galvanizado, em
que a altura total da vedação será de 2 m.
O acesso à central fotovoltaica será possível por 3 pontos de entrada:


Acesso 1: a sul pela Rua da Vila, através do acesso rural à PROResi e unidade compostagem
Compost4U (preferencial para ligeiros);



Acesso 2: a norte por acesso rural que parte da localidade Marés;



Acesso 3: a sul, saindo da EN1 antes da ponte sobre o Rio Ota em direção à Quinta da Torre e
acedendo, em alternativa à Rua da Vila, e finalmente através do acesso rural à PROResi e unidade
compostagem Compost4U.
Os acessos externos serão caminhos sem pavimento com 6 m de largura de camada de rodagem.
Na parte interna da central fotovoltaica serão implementados uma série de caminhos internos cuja função
é dar acesso aos power blocks (PB) do parque. Os acessos internos são divididos em duas categorias:


Caminhos de acesso aos PB, com largura de 7 m (sendo 4 m para o caminho, 2 m para as valas e
1 m para calhas);



Caminhos de acesso à subestação, com largura de 9 m (sendo 6 m para o caminho, 2 m para as
valas e 1 m para calhas).
O projeto da central fotovoltaica será constituído por 114 173 módulos fotovoltaicos, de tecnologia bifacial
de 540 Wp, ligados entre si em séries de 29 módulos, que por sua vez se ligam a 33 inversores e estes aos
10 power blocks, cada um com um transformadores de tensão BT/MT (para adequar a tensão de saída dos
inversores à tensão nominal da rede da instalação).
Em termos de funcionamento, a central é fundamentalmente composta pelos módulos fotovoltaicos de
corrente contínua (a 1500 V), a qual é transformada e elevada a 30 kV em corrente alternada pelos 10
power blocks distribuídos pela central. A energia é evacuada até a subestação transformadora da central,
através de circuitos de 30 kV enterrados, a qual irá coletar toda a energia gerada, elevando a tensão de 30
kV (MT) a 220 kV (MAT), através de um transformador 30/220 kV, para então transportá-la através da linha
elétrica de 220 kV a construir.
A subestação será localizada num espaço a céu aberto, implantando-se em área adjacente ao edifício de
comando e ocupará uma área aproximada de 4.350 m2. A subestação conterá um edifício pré-fabricado de
proteção e controlo, um edifício pré-fabricado para o quadro metálico de média tensão (QMMT), um
armazém pré-fabricado com uma superfície aproximada de 180 m2, um edifício de controlo do parque e
uma área de armazenamento e reciclagem.
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A linha subterrânea de baixa tensão (BT) e de média tensão (MT) têm a extensão de 8791 m e de 6923 m,
respetivamente. As valas de BT e de MT serão efetuadas paralelamente aos caminhos internos ou nos
espaços entre estruturas, de modo a garantir a sua acessibilidade, sendo os respetivos cabos enterrados a
uma profundidade mínima, entre o nível do solo e a parte superior dos cabos, de 0,80 m.
Para a instalação dos módulos fotovoltaicos foram previstos dois tipos de estruturas:


Estruturas seguidoras (trackers) com inclinação (tilt) variável e separação entre os pontos
homólogos (pitch) de 5,5 m, de aço galvanizado e inseridas diretamente no terreno (a configuração
das estruturas tem 58 módulos de comprimento na estrutura e 1 módulo vertical por fila de altura);



Estruturas fixas com tilt de 26º e pitch de 11,5 m, metálicas de aço galvanizado e fincadas
diretamente no terreno (a configuração da estrutura é apta para a instalação de 3 módulos na
vertical e 10 ou 9 módulos na horizontal).
A ligação da central fotovoltaica à RESP será feita através de uma linha aérea de terno simples, a 220 kV até
ao apoio AP32/8, tendo estre troço uma extensão de cerca de 11,6 km, com um cabo condutor por fase,
dispostos em apoios de esteira horizontal.
Existirá a partilha do circuito da linha a 220kV com outro promotor do Lote 11, compreendida entre o apoio
AP31 (ligação em “T”) e o apoio AP45. Para além da referida partilha, existe ainda um troço comum da linha
em projeto com a linha de 400 kV do promotor do Lote 12, entre o apoio AP32 e AP38 (apoio AP8 e AP14
da linha a 400kV) fazendo desta forma uso dos mesmos apoios de duplo terno.
Após o troço comum, a linha de 220kV volta a caraterizar-se como linha de circuito simples, sendo esta
linha partilhada com o outro promotor do Lote 11 até ao pórtico da subestação do Carregado, AP45 – Pórt.
220 kV, com extensão de 1,7 km.
A duração da fase de construção do projeto, tanto da central fotovoltaica como da LMAT, está estimada
em 12 meses.
Tendo em conta a tipologia e dimensão do projeto da central, estima-se uma necessidade de mão-de-obra
em pico de 200 trabalhadores no máximo, numa média de 150 trabalhadores. Tendo em consideração as
ações de obras em paralelo da subestação e linha, estima-se que estas componentes requeiram cerca de
20 e 40 pessoas, respetivamente, durante 6 meses. Pode-se assim assumir, em pico, um total de 260
trabalhadores.
Para a construção da central fotovoltaica está prevista a instalação de um estaleiro base coincidente com a
área de implantação da subestação, de forma a numa primeira fase suportar as ações de obra iniciais, até
à construção da subestação. O referido estaleiro terá uma área de 0,45 ha. O estaleiro base permanecerá
no futuro como área de apoio à exploração da central fotovoltaica, onde será colocada a área de gestão de
resíduos.
Em relação à construção de apoios e instalação da linha elétrica, o faseamento de obra não está definido,
sendo o seu planeamento também ajustado em função da negociação com os proprietários,
nomeadamente no que diz respeito aos períodos preferenciais para o decurso das obras, de forma a não
afetar épocas agrícolas e períodos de pastagem, para além de outros condicionalismos a ponderar e
incorporar.
Prevê-se que a central fotovoltaica tenha uma vida útil de 30 anos.
Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos de forma permanente à central e à
subestação/edifício de controlo. O método normal de controlo da vegetação será por pastoreio. É possível
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que, de forma ocasional e em algumas zonas, o desmatamento tenha de ser feito por meios mecânicos,
com o objetivo de minimizar o risco de incêndio, eliminando a matéria combustível natural presente no
terreno antes de períodos de baixa humidade e alta temperatura, sempre e quando o controle pelo
pastoreio não tenha sido suficiente. Este corte por meios mecânicos será realizado com roçadeiras manuais,
a gasolina.

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 19 de abril de 2021, após
estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades:
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG),
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Instituto de Conservação da Natureza e Florestas/Direção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo (ICNF/DRCNF LVT), Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARS LVT) e o Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia
Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:


Realização de uma reunião no dia 10 de maio de 2021, com o proponente e consultores, para
apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação.



Apreciação da Conformidade do Estudo e Impacte Ambiental (EIA):
o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do disposto no
n.º 9, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os
quais foram solicitados ao proponente
o O proponente submeteu a resposta ao pedido de elementos adicionais sob a forma de EIA
consolidado em 27 de agosto de 2021.
o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 17 de
setembro de 2021.
o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares, os quais foram apresentados pelo proponente em 8 de outubro de
2021.



Abertura de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 23 de setembro a 5 de
novembro de 2021.



Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão de
Avaliação, nomeadamente: Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP
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LVT), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), REN – Redes Energéticas Nacionais,
E-Redes (ex-EDP Distribuição), Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), Câmara Municipal de Alenquer e
Câmara Municipal de Azambuja.


Visita ao local, efetuada no dia 11 de novembro, tendo estado presentes representantes da CA e do
Proponente e respetivos consultores.



Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto, com o
objetivo de avaliar os correspondentes impactes e a possibilidade de os mesmos serem
minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.



Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e demais documentação, tendo
em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas
durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da
participação pública.



Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos acima mencionados, que visa
apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto.



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



Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.



Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente
decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitido parecer pela
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela REN – Redes Energéticas Nacionais, pela E-Redes e pela Câmara
Municipal de Alenquer.
Síntese dos pareceres recebidos
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT) refere que a área de
implantação da central fotovoltaica não abrange áreas da RAN. No entanto existem 19 apoios que
interferem com a RAN, 14 no concelho de Alenquer e 5 no concelho de Azambuja. Esta entidade emite
parecer favorável condicionado ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e medidas de
minimização, o qual foi devidamente integrado na presente decisão.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo presente a aplicação do princípio da
prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil, estabelece um conjunto de medidas de
minimização a assegurar pelo Projeto, que foram devidamente integradas na presente decisão.
A REN Serviços, S.A., S.G.P.S. (REN), grupo que detém as participações nas empresas concessionárias da
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade
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(RNT), compilou as informações consideradas relevantes para serem consideradas sobre as zonas de
servidão da RNTGN e da RNT existentes na área de estudo do Projeto em avaliação.
Informa que o ponto de interligação da central fotovoltaica do Carregado com a RNT foi acordado com a
REN e decorre do Procedimento Concorrencial para atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede
Elétrica de Serviço Público, realizado em 2019. No entanto, refere também que na área de estudo do Projeto
em avaliação existem diversas infraestruturas da RNTGN e RNT.
Em termos da RNTGN, a nova linha de 220 kV em avaliação, na zona de ligação à subestação do Carregado,
cruza os seguintes gasodutos de alta pressão:


L01000 – Setúbal-Leiria.



L01016 – Ramal do Carregado.



L01017 – Ramal do Carregado.

 L01018 – Ramal TER.
No âmbito da RNT, a nova linha de 220 kV em avaliação cruza as seguintes servidões de Linhas de Muito
Alta Tensão (LMAT):


Com faixa de servidão de 50 m:
o Linha dupla Carregado-Rio Maior 2/3 (LCG.RM 2/3), ambas a 220 kV.



Com faixa de servidão de 45 m:
o Linha dupla Carregado-Santarém 1/2 (LCG.SR 1/2), ambas a 220 kV.
o Linha dupla Alto Mira-Ribatejo/Fanhões-Ribatejo (LAM.RJ/LFN.RJ), ambas a 400 kV.
o Linha Batalha-Ribatejo (LBL.RJ), a 400 kV.
A extremidade noroeste da central fotovoltaica em avaliação desenvolve-se sobre as servidões das linhas:


Com faixa de servidão de 50 m:
o Linha dupla Carregado-Rio Maior 2/3 (LCG.RM 2/3), ambas a 220 kV.



Com faixa de servidão de 45 m:
o Linha Batalha-Ribatejo (LBL.RJ), a 400 kV.
Informa ainda que as peças desenhadas do EIA incluem as servidões das infraestruturas da RNTGN e RNT.
Face ao exposto, a REN informa que deve ser tido em consideração um conjunto de condições para a
implementação do projeto e que, sendo as mesmas garantidas, não tem qualquer objeção à implementação
do projeto.
A E-Redes refere que a área de estudo do projeto interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão,
Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público
(RESP) e concessionadas à E-Redes.
Refere também que todas as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a respeitar
as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da
RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares
expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de
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Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de
dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-Redes em matéria técnica.
Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os
proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas
propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância
dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades enquanto durarem os
correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e
sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por
parte da E-Redes; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura
mínima e pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo o acesso
de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma
área mínima de intervenção de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles,
plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.
Alerta ainda para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de
trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores
aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o
promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer
prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de
segurança regulamentares.
Garantida a observância das condicionantes e precauções expostas no seu parecer, bem como o respeito
das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, a E-Redes considera que o projeto merece
o seu parecer favorável.
A Câmara Municipal de Alenquer apresenta uma descrição sumária do projeto, sua localização, seus
objetivos e antecedentes. Efetua ainda o enquadramento do projeto nos Instrumentos de Gestão Territorial
e sua conformidade com o PDM de Alenquer. Emite parecer favorável condicionado ao abaixo exposto.
Sobre os acessos à central fotovoltaica em fase de obra a Câmara Municipal de Alenquer considera que o
Acesso 1 deve ser utilizado exclusivamente por veículos ligeiros evitando, assim, o atravessamento das
localidades de Ota, Aldeia e Paços por tráfego pesado, dado que as referidas localidades já se encontram
sobrecarregadas de atravessamento tráfego de veículos pesados.
Refere que os Acessos 2 e 3 não intercetam localidades, logo com condições adequadas para o acesso de
veículos pesados à área de intervenção. Refere ainda a possibilidade de acesso através da ligação por
nordeste à A1 (Nó de Aveiras de Cima), acedendo à área de intervenção junto ao aterro. Por considerar o
Acesso 3 como a opção mais viável de acesso à Central, deve ser acautelada a sua beneficiação e
conservação, para garantir as melhores condições de circulação para os veículos dedicados à central
fotovoltaica bem como para os restantes utilizadores daquela via.
Em termos de caminhos públicos/vicinais na área de intervenção da central fotovoltaica, foram verificadas
várias interceções com espaços que serão objeto de instalação de painéis fotovoltaicos e vedação, através
de sobreposição do cadastro geométrico da propriedade rústica com a área de intervenção.
A interrupção desses caminhos, a ocorrer, constituirá um constrangimento significativo a livre circulação
de pessoas e veículos, com as consequências daí decorrentes para os proprietários confinantes e outros
utilizadores. Considera as medidas de minimização do EIA insuficientes para garantir o livre acesso de
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circulação nos caminhos públicos, pelo que considera que o proponente terá de apresentar alternativas
viáveis de circulação para cada uma das situações onde se verifica a interrupção destes caminhos.
Em relação ao mapa de perigosidade de incêndio florestal do concelho de Alenquer, a área a edificar,
designadamente a subestação, recai sobre as classes “Baixa” e “Muito Baixa”. Não obstante, esta edificação
carece de parecer favorável da Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alenquer.
Refere que, com a entrada em vigor a 01/01/2022 do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, as
instalações de produção de energia passam a ser consideradas na rede secundária de faixas de gestão de
combustíveis (FGC). Assim, conforme disposto no n.º 5 do artigo 49.º “as entidades gestoras ou, na falta
destas, os proprietários das instalações, são obrigadas a proceder a gestão de combustível numa faixa
envolvente com largura padrão de 100 m”. Embora o diploma legal ainda não esteja em vigor, é expetável
que em fase de licenciamento tal se verifique, pelo que estas FGC devem ser acauteladas desde já.
Relativamente ao aterro sanitário, indica que a área identificada na Planta de Condicionantes se refere ao
aterro sanitário existente à data de elaboração do PDM de Alenquer. A delimitação de uma área de
“Grandes Equipamentos e Grandes Infraestruturas” identificada com o n.º 3 na Planta de Ordenamento
identifica o aterro sanitário, então existente, e uma área circundante prevendo-se a instalação de novas
unidades desta natureza. Facto que veio a ocorrer anos mais tarde (2008) com a instalação da PROResi
(Aterro de Resíduos Industriais Não Perigosos). Assim, é entendimento da Câmara Municipal de Alenquer
que a faixa de proteção, prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento do PDM, se aplica aos
espaços efetivamente ocupados pelo aterro. Ainda assim, a parte este da área de intervenção da central
fotovoltaica incide na faixa de proteção non aedificandi de 500 m. Considerando o facto de não estarem
contemplados usos que se possam considerar incompatíveis, como o habitacional, o turístico, entre outros,
em função da natureza do projeto a instalar, nem outras situações de incompatibilidade que a lei geral
considere como tal, não se vê inconveniente na implantação da central fotovoltaica na faixa de proteção,
bem como na sobreposição com a faixa de proteção não são observadas edificações/construções.
No que respeita à biodiversidade, indica que o EIA não contempla a área protegida do Monumento Natural
Local do Canhão Cársico de Ota. Considera que a caracterização da situação de referência é insuficiente,
tendo em conta o número de levantamentos de flora e flora realizados, pelo que, de forma a preencher
essas lacunas, recomenda um estudo completo em fase prévia à construção, que aumente o esforço
amostral/ frequência de amostragem e dirigido em particular à flora e vegetação, à avifauna e aos
quirópteros.
A autarquia recomenda também uma monitorização anual na área da central fotovoltaica, durante toda a
fase de exploração, de forma a analisar o efeito de exclusão/afastamento, perturbação e habituação em
aves (geral) e quirópteros, além de uma monitorização dirigida apenas a rapinas e planadoras. Considera
que a comunicação de resultados das campanhas também seja efetuada à Câmara Municipal de Alenquer.
Em termos de fauna, recomenda que as atividades que causem maior perturbação, durante a fase de
construção e de exploração, sejam executadas fora das épocas mais sensíveis para as comunidades
faunísticas (época de reprodução ou de migração), em particular pela existência das cegonhas-brancas e de
espécies de aves de rapina ameaçadas.
Dada a existência de charcas na área de estudo, que corresponde a um habitat favorável à existência de
anfíbios, e dada a presença de dois endemismos ibéricos, considera que deve ser estabelecida a
recuperação ambiental destes habitats para benefício desta comunidade faunística, como medida
compensatória.
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Refere que deve ser dado cumprimento às medidas de mitigação e compensação previstas no EIA e dirigidas
à Águia-de-bonelli. No entanto, em relação à construção de abrigos para a fauna (marouços), considera que
importa especificar o seu número, os locais em que serão construídos, como será feita a sua gestão,
monitorização e manutenção. Considera ainda que devem ser especificados os locais na linha onde se prevê
a colocação de dispositivos de anti pouso e anti nidificação para as cegonhas, nomeadamente se em todos
os apoios da linha ou nos vãos identificados como mais sensíveis.
Em relação à flora e vegetação, dada a presença de núcleos de espécies exóticas na área de estudo, algumas
delas com carácter invasor, e por estar prevista a sua desmatação, esta entidade recomenda a
implementação de um Plano de Monitorização e Controlo dirigido às espécies exóticas, para toda a área do
projeto e nas diferentes fases do projeto. Recomenda também que o Plano de Monitorização e Controlo
defina a forma como será avaliada a progressão das espécies invasoras e o sucesso das ações de erradicação
das mesmas.
Recomenda ainda ações de sensibilização para os trabalhadores sobre as melhores formas de controlo das
espécies exóticas, juntamente com a ação de sensibilização prevista no EIA.
A Câmara Municipal de Alenquer considera necessária a especificação dos procedimentos de limpeza e a
manutenção, na fase posterior à colocação de sementeiras, nas entre linhas dos painéis e na parte inferior
dos painéis. Face às medidas de regeneração do coberto vegetal da central, propostas no âmbito do Plano
de Integração Paisagística (PIP) do EIA, alerta para a necessidade de controlo das exóticas e invasoras, bem
como recomenda a utilização de sementeiras herbácias e arbustivas, não apenas em caso de insucesso de
regeneração, mas utilizada juntamente com parte da terra vegetal decapada. Recomenda ainda um plano
de monitorização para acompanhamento do sucesso da regeneração.
Recomenda como medida compensatória uma majoração de 25% por cada sobreiro abatido/afetado,
devendo a plantação dessas árvores ser feita em local vizinho que reúna as condições adequadas e devendo
estar previsto um acompanhamento periódico destas plantações.
Sobre as cortinas arbóreo-arbustivas previstas para a integração/dissimulação visual da Central, a Câmara
Municipal de Alenquer considera que devem ser especificados os locais onde serão implementadas e as
quantidades de plantas. Recomenda uma proposta de medidas que promovam uma conectividade, que não
seja apenas mantida nas linhas de água ou em cortinas arbóreo-arbustivas nos limites da Central. Essa
conectividade deverá ocorrer entre as ilhas de quercíneas e restante vegetação autóctone presente, e
deverá fomentar a regeneração natural e a utilização de espécies autóctones.
Considera que deve ser especificada a forma de utilização/execução das vedações cinegéticas (tipo de
vedação, os locais onde será colocada e como será efetuada a sua manutenção).
Refere que devem ficar definidos os locais onde se pretende efetuar a valorização do sistema húmido e
criação de corredores verdes previstos no PIP, a forma como será feita e a identificação das intervenções
previstas. No caso de plantações, considera necessária a elaboração de um plano de ação que contemple e
defina o processo de acompanhamento e gestão dessas árvores, a periodicidade de manutenção, o tempo
de execução total, a indicação da origem das espécies a plantar e uma proposta de acompanhamento do
sucesso vegetativo. Considera ainda que a mortalidade expectável deverá ser objeto de reposição durante
os 3 primeiros anos.
Na lista de espécies a plantar inclui-se o Choupo-negro (Populus nigra), também prevista nas cortinas
arbóreo-arbustivas. Sendo uma espécie exótica, a sua plantação não deve ser incentivada, devendo ser
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excluída dessa lista e substituída por espécies autóctones: Choupo-branco (Populus alba), Freixo-comum
(Fraxinus angustifolia), Amieiro (Alnus glutinosa), entre outras.
Recomenda a elaboração de estratégias/metodologias com o menor impacte negativo possível na limpeza
das linhas de água, que assegurem a permanência das espécies autóctones existentes, fomentar a sua
regeneração natural, manter os corredores ecológicos e assegurar os serviços prestados ao ecossistema.
A Câmara Municipal de Alenquer considera que o plano de reconversão da faixa de proteção da linha
elétrica para espécies de flora autóctone deve incluir as espécies a plantar, origem, quantidades,
localizações, operações necessárias à intervenção, cronograma das intervenções, plano de monitorização
e manutenção. Considera ainda que deve ser dada preferência à regeneração natural e utilização de banco
de sementes recolhidas do local.
Recomenda que seja assegurada a manutenção e gestão das áreas da linha elétrica onde ocorrem alguns
indivíduos de carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e propõe a condução da regeneração natural dos
carvalhos (Quercus) existentes como medida compensatória.
Pretende o estatuto de observador no período de pós-avaliação, dado que pretende acompanhar a
realização das obras e das ações de monitorização ambiental durante o tempo de vida do projeto.
Considerações sobre os pareceres recebidos
Face ao teor do parecer emitido pela Câmara Municipal de Alenquer, afigura-se pertinente referir que:


A generalidade das preocupações assinaladas coincidem com as questões consideradas na avaliação
deste projeto e encontram-se salvaguardadas através das condições impostas na presente decisão.



A necessidade de estudos adicionais relativos ao fator Biodiversidade foi reconhecida em sede da
análise da conformidade do EIA, tendo nesse âmbito a Comissão de Avaliação, em particular o ICNF,
solicitado o reforço da monitorização da avifauna. Os resultados desta monitorização adicional foram
disponibilizados à Comissão ao longo do procedimento de AIA, estando ainda previstas mais
campanhas em fase prévia à obra, conforme disposto na presente decisão.



Quanto à proposta de acompanhamento por parte da Câmara Municipal, de modo a assegurar uma
harmonização com a solução preconizada para o projeto da central fotovoltaica da Cerca, considerase que o estatuto de observador deve ser assegurado através da definição de um procedimento de
acompanhamento da obra, que inclua também a Câmara Municipal de Azambuja e integre visitas à
obra e disponibilização dos relatórios e da documentação de Acompanhamento Ambiental de Obra.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 23 de setembro a 5 de
novembro de 2021.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 15 exposições provenientes das seguintes entidades
e particulares:


Turismo de Portugal, IP.



ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil.
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ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.



Junta de Freguesia da Ota.



Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer.



Centro PINUS.



ALTRI FLORESTAL, S.A.



7 cidadãos em nome individual.

 REN (foi analisada como parecer externo no Parecer da Comissão de Avaliação).
Síntese dos resultados da Consulta Pública
O Turismo de Portugal, IP, indica que o projeto da central fotovoltaica do Carregado pode afetar
visualmente de forma significativa alguns pontos com potencial interesse turístico (como o Miradouro
Natural de Monte Redondo e o Paúl da Ota), sobretudo na fase de exploração, pelo facto daquela
infraestrutura se localizar numa zona ligeiramente sobrelevada.
Refere que, de acordo com o SIGTUR – Sistema de Informação Geográfica do Turismo que disponibiliza
informação georreferenciada sobre vários temas de negócio do turismo (incluindo dados abertos), na
envolvente de 1000 m da central fotovoltaica, regista-se a presença de um empreendimento turístico (ET)
existente, na tipologia casa de campo (“Casa de Campo Eqqus Salgadas”, com 27 camas), localizada a
aproximadamente 750 m da área de intervenção da central. Verifica que o empreendimento, embora não
mencionado expressamente, foi considerado na avaliação de impacte do descritor paisagem, no âmbito da
análise das “habitações e quintas dispersas”, concretamente da Quinta da Torre, onde o empreendimento
se insere, sendo referido que a mesma pode ser afetada significativamente pela intrusão visual provocada
pela central fotovoltaica. Refere que o projeto da linha elétrica também afetará visualmente o referido
empreendimento turístico, localizado a cerca de 750 m da linha, mas previsivelmente de forma menos
significativa, por já existirem na envolvente diversas intrusões visuais do mesmo tipo. Acresce, ainda, que
não se verifica a existência de oferta turística no interior do corredor de estudo da linha elétrica.
Relativamente às medidas de minimização propostas, refere o seguinte:
a) A importância da implementação da globalidade das medidas, destacando em particular a adoção
das direcionadas para a mitigação dos impactes ao nível da paisagem, sobretudo na fase de
exploração, face à provável afetação significativa de um empreendimento turístico existente, bem
como de alguns pontos de interesse identificados no EIA com potencial valia turística.
b) Aspetos a considerar no âmbito do descritor paisagem:
i.
Na fase prévia à construção/licenciamento, recomenda a introdução de medidas que
contribuam para uma melhor integração paisagística e redução do impacte visual da central
fotovoltaica, designadamente a garantia do cuidado na utilização de material não refletor e na
escolha da cor dos painéis solares.
ii.
Na fase de construção, está em falta a referência à implementação do Plano de Integração
Paisagística para a central fotovoltaica, cuja elaboração está prevista na fase prévia à obra,
devendo este lapso ser corrigido.
A ANAC informa que as áreas, tanto as da central fotovoltaica Solar, como a do corredor da linha elétrica
de ligação à subestação do Carregado, não são abrangidas por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona
de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, e não se encontram próximas de pontos de recolha de
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água por aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping), não existindo também
qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser prejudicada pelo projeto.
Refere, ainda, que embora a Central Solar Fotovoltaica não contemple elementos que se possam
caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica
(CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”,
verifica a necessidade, aquando do projeto da linha elétrica, do cumprimento das condições da sua
balizagem diurna e luminosa previstas na CIA.
Assim, e desde que acautelado o cumprimento das condições de balizagem da linha elétrica, o parecer da
ANAC é favorável ao projeto.
A ANACOM verifica que uma parte da área de estudo está parcialmente abrangida por uma zona
condicionada associada à ligação hertziana Monte Gordo – Serra de Candeeiros.
No entanto, refere que nessa área o condicionamento vigora apenas para cotas superiores à cota 282 m,
francamente acima da cota de terreno.
Assim, dada a dimensão habitual das torres que suportam as Linhas de Energia, não se prevê que esta LA
possa atingir tais cotas, pelo que não coloca objeção à implementação deste projeto na área apresentada.
A Alambi refere que estão previstas mais três centrais fotovoltaicas na zona dos pauis de Ota e do Archino,
ocupando cerca de 575 ha: a central fotovoltaica do Carregado, com uma área de 132 ha, 72ha dos quais
serão ocupados com infraestruturas; a Central fotovoltaica da Cerca, com dois núcleos neste mesmo
espaço, com áreas respetivamente de 200 ha e de 193 ha, dos quais 56 ha ocupados com painéis; e a central
fotovoltaica da Triana, que estimam em cerca de 50 ha.
Refere que a central fotovoltaica da Iberdrola, com 243 ha, 106,5 ha dos quais ocupados por
infraestruturas, a construir na Charneca de Ota, é a quarta central que irá ser construída na zona.
Refere ainda que não vão ser ocupados por centrais fotovoltaicas apenas os 243 ha correspondentes à
central que o EIA analisa, mas sim 800 ha. Entende que deve ser realizado um EIA integrado que tenha em
conta o efeito cumulativo das quatro centrais no seu conjunto.
Indica que, considerando que a implantação da central ocupa 106,5 ha e que a área total do terreno
disponível é 243 ha, a necessidade da ocupação dos solos com classificação REN deve ser melhor justificada.
Considera excessivo o abate de cerca de seis por cento dos 488 sobreiros identificados na área da central,
tanto mais que alguns são árvores de grande porte.
Refere que, embora a Charneca e o paul de Ota não tenham estatuto de proteção, têm grande importância
para a preservação da vida selvagem, pois para além de constituírem habitat e inúmeras espécies, algumas
das quais com estatuto de proteção, como a Águia-de-bonelli o e Bufo-real, constituem territórios
identificados no PROT-OVT como corredor secundário para a avifauna entre o rio Tejo, a Serra de Ota, e a
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, integrando a Estrutura Regional de Proteção e Valorização
Ambiental (ERPVA) que inclui corredores secundários e áreas nucleares para a conservação da natureza, o
que é totalmente ignorado no EIA, que apenas considera os corredores primários e as áreas protegidas.
De igual modo salienta o facto de não ser feita referência à proximidade da central ao Monumento Natural
do Canhão Cársico de Ota, onde está documentada a presença do Bufo Real, constituindo mesmo espaço
de nidificação daquela espécie.
A Alambi aponta também, tal como já aconteceu com os EIA das centrais acima referidas, um grave défice
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de trabalhos de campo na caracterização da situação de referência, realizado em diversos ciclos, optandose pelo recurso a bibliografia, incompleta e, por vezes, desatualizada.
Refere que o EIA é uma pré-avaliação, não é uma avaliação a posteriori, pelo que considera desapropriado
proceder a qualquer licenciamento e colmatar as falhas da avaliação posteriormente.
A Alambi refere que recolheu relatos de caçadores, obtidos numa visita à Serra de Ota com dirigentes da
Associação de Caçadores local, realizada no final de julho, que referem o avistamento de uma fêmea de
Águia-de-bonelli na Charneca de Ota, o que considera ser um indicador credível.
Refere ainda que uma parte da central e linhas de transporte de energia serão implantadas em Área Nuclear
Secundária para a conservação da natureza, e outra parte da linha de transporte de energia, mais a sul, até
à Central Termoelétrica do Carregado, será construída no corredor ecológico Tejo-Montejunto que
acompanha o rio Ota; zonas que serão bastante afetadas, o que é ignorado pelo EIA.
Assim, considera que as medidas de minimização (sinalização e anti colisão) devem ser aplicadas em toda
a extensão da linha elétrica.
Refere, ainda, que o corredor ecológico do Paul de Ota não será atravessado apenas pelas linhas de
transporte de energia desta central fotovoltaica, mas também pelas linhas das outras três centrais já
mencionadas, para além das linhas já existentes. Considera por isso que o transporte da energia produzida,
assume particular acuidade, já que importa avaliar não apenas o impacte das linhas de uma central, mas o
efeito cumulativo das linhas de transporte de energia das quatro centrais no seu conjunto.
Receia que a eficiência ecológica do corredor para a avifauna, identificado pelo PROT-OVT, seja diminuído
pela ocupação da zona por todas estas linhas aéreas. Considera este aspeto central e que deve merecer
uma solução em que o impacte sobre a avifauna seja minimizado.
Menciona que o estudo refere a Leuzea longinfolea como sendo uma planta de possível ocorrência, pelo
que sugere que sejam realizados trabalhos de campo complementares para confirmar a presença daquela
planta.
Refere que o EIA não considera o impacte da vizinhança da central ao aterro de resíduos não-perigosos de
Ota e as consequências do abate de área florestal na propagação de maus-cheiros. Considera por isso que
devem ser estudadas as consequências que pode ter a remoção das barreiras arbóreas na propagação de
odores em direção a Aldeia, Paços e Ota.
Refere que a transição energética constitui um fator essencial para o combate às alterações climáticas. No
entanto, a substituição de fontes energéticas emissoras de carbono, por fontes limpas, como a energia
fotovoltaica, deve obedecer a critérios de localização das centrais que não tenham como fator essencial a
proximidade a infraestruturas de distribuição de energia.
Considera que as centrais fotovoltaicas são infraestruturas fundamentais, mas ocupam grandes espaços,
pelo que a magnitude do seu impacte sobre a biodiversidade e sobre os solos agrícolas, não pode deixar de
ser encarada como de grande importância.
Não considera suficiente preservar apenas os solos agrícolas integrados na RAN, mas também outros solos
com boas aptidões agrícolas, nomeadamente solos com pequenos declives que sejam irrigáveis, como
alguns dos solos de que estamos em presença.
O Centro PINUS refere que é uma associação que promove a valorização do pinheiro-bravo, uma espécie
autóctone que representa o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg CO2e) de acordo
com o IFN6 (6.º Inventário Florestal Nacional), contribuindo assim para o compromisso de aumentar as
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remoções de carbono por sumidouros naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União Europeia e
a nova Estratégia Florestal Europeia para 2030.
Refere que aquela espécie suporta também uma Fileira diversificada, que se caracteriza por:


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



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



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



Um défice estrutural de madeira acentuado, que representou 57% do consumo de madeira em
2020, que ameaça a perda de 57 078 postos de trabalho na transformação de produtos.
Face à importância ambiental, social e económica desta Fileira, o Centro PINUS tem vindo a manifestar a
sua preocupação com o abate de áreas florestais para instalação de Centrais Fotovoltaicas.
Constata que a Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá impacte sobretudo em áreas florestais, estando
previsto o abate de cerca de 100 ha de floresta, dos quais cerca de 90 ha de eucalipto, 11 ha de pinheiromanso e alguns sobreiros.
Refere que face à enorme ambição política de neutralidade carbónica, em que a preservação de sumidouros
naturais de carbono tem importância estratégica, não pode deixar de notar a potencial incoerência de
qualquer destruição daqueles.
Considera inaceitável que o EIA se refira à destruição de sumidouros naturais com uma grande
ambiguidade. No ponto 5.2.3 é referido que “o corte de árvores e de matos terá um impacte sobre as
alterações climáticas negativo, direto, local, provável, negativo e permanente, irreversível, imediato, de
magnitude elevada.”
Refere que o reconhecimento do impacte negativo da perda de sumidouros naturais, sendo importante, é
insuficiente. Considera que teria sido mais objetivo estimar quantitativamente essa perda, até porque esse
exercício seria fundamental para apurar o balanço líquido de emissões, a única ferramenta que permitiria
aferir a natureza do impacto da (ou qualquer outra) central fotovoltaica em análise.
Considera altamente preocupante a forma como o abate de floresta é imediatamente desvalorizado ainda
no ponto 5.2.3 ao referir-se que “cerca de 90% desta perda de povoamento florestal corresponde a floresta
de produção (o que resulta que nos seus ciclos de corte a quase totalidade do carbono sequestrado é
perdido), sendo de carácter simples”.
Por último, considera incorreto afirmar que a quase totalidade do carbono sequestrado é perdido sem
associar a afirmação ao tipo de gestão florestal e sobretudo ao(s) produto(s) florestal(ais) obtido(s), uma
vez que a maioria destes continuam a armazenar o carbono sequestrado durante décadas.
Em suma, o Centro PINUS considera que o impacte da perda de sumidouros naturais está insuficientemente
e desadequadamente refletida na Avaliação de Impacte Ambiental.
A ALTRI FLORESTAL considera que o EIA, em análise, apresenta uma abordagem ligeira, deficiente e pouco
fundamentada pelo que enumera um conjunto de questões.
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Para além das questões colocadas, aponta críticas ao EIA sobre a evolução da situação de referência na
ausência do projeto, ao nível dos fatores clima, solo, biodiversidade, recursos hídricos, saúde humana,
património arqueológico e etnológico e paisagem. Conclui, neste contexto, que a descrição de como
evoluirá a área sem o projeto é uma opinião sem fundamento técnico-científico.
Considera que o EIA está pré-determinado a apontar os benefícios da instalação da central solar e linha
elétrica e a menosprezar os valores naturais, a floresta e a agricultura, mesmo na área de RAN, estratégica
para a população e alimentação, apontando predominantemente fatores negativos da situação atual e
futura caso a instalação solar não se concretize. Considera ainda que o EIA apresenta lacunas na avaliação
económica associada à indústria e tecido empresarial e emprego associados à floresta. Por outro lado,
sublinha que a desflorestação subjacente ao projeto vai no sentido contrário à preocupação mundial sobre
o impacte da desflorestação e à recente declaração assinada por líderes mundiais na COP26 sobre as
Florestas e Uso do Solo.
Face ao exposto, considera que deveriam ter sido aditadas ao EIA as informações e sugestões constantes
do seu parecer, para que fosse possível analisar os efetivos impactes e consequências decorrentes do
projeto em análise.
A Junta de Freguesia da Ota alerta para a afetação de caminhos públicos.
Os sete cidadãos manifestam-se contra o projeto em análise, destacando-se as seguintes razões:


Destruição do coberto florestal.



Impactes na fauna e flora.

 Impactes na paisagem.
Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão
Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das
preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação
encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente
decisão, quer para a LMAT, quer para a central fotovoltaica.
Não obstante, importa destacar, no que respeita à águia de Bonelli, estarem previstas várias medidas que
incluem:


Monitorização pré-construção com envio de relatórios após cada época, e consequente
identificação de medidas de minimização que venham a ser identificadas como necessárias, em
articulação com o ICNF.



Medidas de gestão para a fauna durante a exploração, dirigidas ao aumento das presas das espécies
de rapinas, a aprovar pelo ICNF.



Monitorização durante a exploração, incluindo de eventual mortalidade causada por colisão com
os painéis, bem como da colisão e eletrocussão com a LMAT numa área alargada do território do
casal de águia de Bonelli.
Estas medidas beneficiam várias espécies de rapinas que ocorrem ou venham a ocorrer na área abrangida
pelo projeto, designadamente o casal de bufo-real nidificante na zona do Canhão Cársico da Ota.
Tendo presente o elevado número de infraestruturas já construídas ou a construir na envolvente alargada
da estação do Carregado, situação agravada pela escolha desta região para promoção de projetos de
energia fotovoltaica, merece acolhimento a referência de que toda a extensão da LMAT deve ser sinalizada
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com sinalizadores para redução do risco de colisão, bem como do alinhamento dos apoios da linha, se se
desenvolverem de forma paralela a linhas já existentes, dever fazer-se no mesmo plano dos apoios dessas
linhas.
De referir que a LMAT em avaliação atravessa várias zonas sensíveis identificadas no EIA, designadamente
ao longo do Rio Ota, numa zona abrangida pela bacia do Rio Tejo, conhecida pelo elevado número de aves
e inúmeras espécies de avifauna que aí ocorrem ao longo do ano, em diferentes fases do ciclo de vida.
Quanto à questão relativa ao impacte da perda de sumidouros naturais, importa referir que está
preconizada a definição de um Plano de Compensação de Abate de Floresta, o qual deve considerar a
necessidade da área de arborização compensar a biomassa em termos de capacidade de sumidouro perdida
com a implementação do projeto.
Há ainda um conjunto de exposições que apontam temas e preocupações que, apesar de pertinentes,
extravasam o âmbito do procedimento de AIA em curso. Tratam-se de questões essencialmente
relacionadas com opções estratégicas e de planeamento, quer do setor energético, quer do território e
cujas respostas não se alcançam em procedimentos de AIA avulsos.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros
instrumentos relevantes
No âmbito da análise aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e às Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública (SARUP) em vigor na área de implantação do projeto, destaca-se o Plano
Diretor Municipal (PDM) de Alenquer (Central e troço inicial da linha elétrica), o PDM de Azambuja (linha
elétrica) e a Reserva Ecológica Nacional (REN) de Alenquer. O município de Azambuja não tem REN
publicada.
1. Plano Diretor Municipal de Alenquer
O terreno/parcelas a afetar à Central e os troços inicial e final da linha elétrica inserem-se em área territorial
do PDM de Alenquer, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 13/95, de 14 de
fevereiro, com as alterações introduzidas pela RCM n.º 119/98, de 9 de outubro, pelo Aviso n.º 5086A/2010, de 10 de março, Aviso (extrato) n.º 16767/2018, de 19 de novembro (Adeq. ao RERAE) e pelo Aviso
(extrato) n.º 1488/2019, publicado em 25 de janeiro.
São aplicáveis à parcela sul e a parte das parcelas oeste, central e este, as disposições do artigo 47.º
respeitantes a “Espaços Florestais” (áreas florestais).
Numa reduzida área da parcela central qualificada como “Espaço Florestais – montado de sobro” aplica-se,
de igual modo, o disposto no artigo 47.º, sobrepondo-se contudo a condicionante decorrente da presença
desta espécie florestal.
Deste modo, segundo o n.º 3 do artigo 47.º, nestes espaços pretende-se a defesa da permanência da
estrutura verde dominante, salvaguardando a topologia do solo e o coberto vegetal, sendo proibidas
construções salvo as previstas e nas condições dos n.ºs 1.1, 1.3, 1.5, 1.8 e 2 do artigo 45.º (cf. Redação dada
pelo Aviso n.º 5086-A/2010).
Analisado o normativo de uso e ocupação do solo dos referidos n.ºs do artigo 45.º (por remissão do artigo
47.º) resulta que não está prevista a possibilidade de implantação de uma central solar fotovoltaica em
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Espaços Florestais, contudo são permitidos equipamentos coletivos de interesse público (n.º 1.1 do artigo
45.º), salvaguardadas a SARUP que impendem no local e outras condicionantes ao uso e ocupação do solo
(sobreiros/montado de sobro, linhas de água, etc.). São ainda permitidos estabelecimentos industriais
relacionados com a classe de espaço onde se inserem sujeitos às condições previstas no n.º 1.3 do artigo
45.º.
No entanto, considerando o entendimento de que uma central fotovoltaica pode ser considerada um
equipamento de utilização coletiva se a sua função principal for a produção de energia que se destine a ser
consumida por todos aqueles que, de uma maneira geral, dela necessitem, e sendo permitidos
equipamentos de utilização coletiva de interesse público em “Espaços Florestais” nos termos do artigo 45.º
(por remissão do 47.º) do regulamento do PDM de Alenquer, quanto ao uso e ocupação, afigura-se passível
de viabilização nestes espaços a instalação da central fotovoltaica e respetiva implantação de painéis e
estruturas associados, desde que a Câmara Municipal (CM) de Alenquer declare o interesse público do
projeto.
Ainda que o PDM não determine expressamente a necessidade de ser reconhecido o interesse público do
equipamento, uma vez que a permissão se reporta a “equipamentos de utilização coletiva de interesse
público” é essencial que a CM de Alenquer assegure o cumprimento deste requisito do PDM.
Numa reduzida área da parcela central qualificada como “Espaço Florestais – montado de sobro” aplica-se,
de igual modo, o disposto no artigo 47.º, sobrepondo-se contudo a condicionante decorrente da presença
desta espécie florestal.
Parte das parcelas oeste, central e este, onde se prevê a implantação de painéis e a localização da
subestação elétrica, abrangem “Espaços Agroflorestais” regulados pelo artigo 46.º segundo o qual
constituem espaços de utilização agrícola e florestal. Nestas áreas são permitidas as edificações que
respeitem as prescrições e condições estabelecidas para os “Espaços agrícolas não integrados em RAN”
(artigo 45.º).
Nestes termos, aplicando o entendimento atrás referido, isto é, a equiparação de uma central fotovoltaica
a equipamento de utilização coletiva, também neste caso a instalação da central fotovoltaica pretendida
em “Espaços Agroflorestais” não constitui uso nem ocupação incompatíveis. Note-se que, para além da
implantação de painéis, nesta área irá localizar-se a subestação coletora de 220/30 kV, infraestrutura
essencial ao funcionamento da central fotovoltaica e à distribuição da energia produzida.
Residualmente as parcelas sul, oeste, central e este integram “Espaços Agrícolas integrados na RAN” que,
segundo o n.º 1, alínea a) do artigo 42.º, correspondem aos espaços de maior interesse agrícola do concelho
e correspondem, a todos os espaços integrados na RAN. Segundo o artigo 43.º o regime de uso e de
alteração do solo é o definido no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN), sendo que,
qualquer forma de utilização do solo para fins terá de ser obrigatoriamente submetida a parecer nos termos
do referido regime.
De referir, contudo, que o projeto não prevê a implantação de painéis nestes espaços.
Relativamente à parcela este que abrange, residualmente, “Grandes equipamentos e grandes estruturas
existentes – Aterro Sanitário”, aplica-se o n.º 3 do artigo 9.º, que estabelece condicionamentos a respeitar,
nomeadamente a reserva de uma faixa de proteção non aedificandi de 500 m (alínea a). Segundo o EIA a
faixa de proteção de 500 m abrange a área de projeto da central fotovoltaica bem como o apoio AP03.
Nestes termos, uma vez que o projeto prevê intervenções/ações na faixa de proteção afigura-se que não
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salvaguarda a faixa non aedificandi de 500 m do PDM. No entanto, atenta a natureza/tipo de intervenções
e não estando previsto qualquer edifício/edificado na referida faixa, recorda-se o referido pela Câmara
Municipal de Alenquer, que se pronunciou expressando ser seu entendimento que a faixa de proteção
prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento do PDM de Alenquer se aplica aos espaços
efetivamente ocupados pelo aterro. Ainda assim, a parte Este da área de intervenção da central fotovoltaica
do Carregado (CFC) incide na faixa de proteção non aedificandi de 500 m. A autarquia refere ainda que,
considerando o facto de não estarem contemplados usos que se possam considerar incompatíveis, como o
habitacional, o turístico, entre outros, em função da natureza do projeto a instalar, nem outras situações
de incompatibilidade que a lei geral considere como tal, não vê inconveniente na implantação da central
na faixa de proteção. Acresce que na sobreposição com a faixa de proteção não são observadas
edificações/construções.
Relativamente ao corredor associado aos troços inicial e final da linha elétrica (apoios AP01 a AP08 e AP33
a AP45) que abrangem várias classes/categorias dos PDM de Alenquer, nada há a obstar ao traçado da
infraestrutura elétrica e implantação dos apoios neste município de Alenquer, bem como da implantação
da subestação 30/220 kV, salvaguardadas todas as servidões administrativas e restrições de utilidade
pública e outras condicionantes ao uso e ocupação do solo e pareceres das entidades competentes.
2. Plano Diretor Municipal de Azambuja
O troço intermédio (maioritário) da linha elétrica insere-se em área territorial do PDM de Azambuja,
publicado pela RCM n.º 14/95, de 16 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela RCM n.º 3/97, de 11
de janeiro, pelo Aviso n.º 5053/2010, de 10 de março, Aviso (extrato) n.º 13222/2012, de 3 de outubro,
Declaração de Retificação n.º 12/2015, de 07 de janeiro, Aviso n.º 12697/2019, de 8 de agosto (adeq. ao
RERAE) e parcialmente suspenso com MP pelo Aviso n.º 18298/2019, de 15 de novembro.
O corredor associado ao troço intermédio da linha elétrica, onde se preveem a maior parte dos apoios
(AP08 a AP33), abrange várias classes/categorias de espaço do PDM de Azambuja, nomeadamente “Espaços
Florestais” (artigo 25.º) e “Espaços agrícolas integrados na RAN” regulados pelos artigos 20.º a 22º.
O PDM não regulamenta a instalação de infraestruturas elétricas no município, apenas especifica os
condicionamentos decorrentes da sua existência e que terão de ser salvaguardados (cf. n.º 3 do artigo 9.º).
Assim, nada há a obstar ao traçado da infraestrutura e implantação dos apoios no município de Azambuja,
salvaguardadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes ao
uso e ocupação do solo e os pareceres das entidades competentes.
3. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SARUP)
Segundo a Planta de Condicionantes do PDM de Alenquer as parcelas a afetar à central interferem com
solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN). As Plantas de Condicionantes dos PDM de Alenquer e de
Azambuja indicam que o corredor da linha elétrica atravessa também solos da RAN.
Em termos da Reserva Ecológica Nacional (REN), como o município da Azambuja não dispõe de Carta da
REN publicada, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º
124/2019, mais precisamente o artigo 42.º “Inexistência de delimitação municipal”, n.º 1.
A central fotovoltaica e respetiva linha elétrica não se localizam em nenhuma das áreas identificadas no
anexo III ao Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, pelo que não
há lugar a parecer neste âmbito.
De acordo com elementos do EIA, a pretensão abrange áreas de REN do município de Alenquer nas
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

18

tipologias “leitos dos cursos de água”, “áreas de máxima infiltração” e “zonas ameaçadas pelas cheias”.
O tipo de ação (central fotovoltaica e respetiva linha elétrica) consta da alínea f) do ponto II do Anexo II do
RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008 na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019).
A interferência/incidência física com áreas de REN é reduzida na central fotovoltaica e na linha elétrica
ocorre nos apoios AP03, AP05, AP06 e AP33 a AP45 e abrange as tipologias “áreas estratégicas de infiltração
e de proteção e recarga de aquíferos” e “zonas ameaçadas pelas cheias”.
Da análise desenvolvida conclui-se que se encontram salvaguardadas as funções destas tipologias, na área
de intervenção do projeto da central fotovoltaica do Carregado e respetiva linha elétrica. Em relação ao
atravessamento de atravessamento de Cursos de Água que possam estar afetos à tipologia de “Cursos de
água e respetivos leitos e margens” (CALM), o EIA prevê que as linhas de água em causa serão
salvaguardadas aquando da implementação do projeto, sendo assegurado o devido escoamento das
mesmas, assim como a drenagem da área de implantação, sendo igualmente respeitada esta tipologia.
Não se aplicam os requisitos específicos do Anexo I da Portaria n.º 419/2012 (a qual ainda não foi
substituída).
Assim, garantida a conformidade com os PDM aplicáveis, e assegurada a não interferência com “os leitos
dos cursos de água” identificados nas cartas de REN do município de Alenquer, será positiva a apreciação
no âmbito do regime jurídico da REN.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O projeto da central fotovoltaica do Carregado 50 MW tem como objetivo a produção de energia elétrica a
partir de uma fonte renovável e não poluente, o sol, contribuindo para a diversificação das fontes
energéticas do país, para a segurança do abastecimento e autonomia energética e para o cumprimento dos
compromissos assumidos pelo Estado Português, no que diz respeito à produção de energia a partir de
fontes renováveis e à redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE).
O projeto da sua linha de interligação a 220 kV com a subestação do Carregado (existente) surge da
necessidade de se ter de escoar a energia produzida na central fotovoltaica, ou seja, o objetivo deste
projeto é transportar a energia produzida até ao ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público
(RESP), que é na subestação do Carregado, da REN. É um projeto complementar ao projeto da central
fotovoltaica, imprescindível para o projeto global.
O presente projeto justifica-se por se enquadrar nas políticas ambientais e energéticas preconizadas não
só em Portugal, mas também a nível Europeu e Mundial, de forma a viabilizar o cumprimento dos
compromissos assumidos internacionalmente, em particular os que se referem à limitação das emissões
dos GEE.
O projeto em análise resulta do procedimento concorrencial de atribuição de capacidade de receção na
rede realizado em 2019, específico para o solar fotovoltaico, com uma potência de ligação à rede de 50 MVA
atribuída à Iberdrola Renewables Portugal, S.A., relativa ao Lote 11, com ligação a 220 kV à subestação do
Carregado, conforme Título de Reserva de Capacidade (TRC).
Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos pareceres externos solicitados e os
resultados da consulta pública, consideram-se como fatores relevantes para a decisão os sistemas
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ecológicos, o solo e uso do solo e a paisagem. Foram também avaliados os fatores geologia e na
geomorfologia, recursos hídricos, ordenamento do território, socioeconomia, património, ambiente
sonoro, alterações climáticas e saúde humana.
No que se refere à geologia e geomorfologia os principais impactes negativos estão associados à fase de
construção, nomeadamente com movimentação de terras em decapagens, escavações e aterros. Estas
ações, para além de promoverem a destruição do substrato geológico, são causadoras de alterações na
morfologia natural, cuja génese se relaciona com os processos geológicos. Considera-se que as alterações
à geologia e geomorfologia referidas constituem um impacte negativo, de âmbito local e irreversível, mas
de reduzida magnitude e pouco significativo. Outro impacte está o relacionado com o acentuar dos
processos erosivos nas áreas de remoção de coberto vegetal, devido à ocorrência litologias detríticas pouco
consolidadas. Este processo dependerá da intensidade dos agentes erosivos e tenderá a minimizar-se com
a regeneração da vegetação, pelo que se trata de um impacte negativo, de âmbito local, de magnitude
variável e temporário.
Em termos de recurso minerais, é de referir a afetação da formação de Alcoentre, potencial para exploração
de areias especiais e areias comuns, dada a impossibilidade de explorar os recursos geológicos
potencialmente existentes nas áreas a intervencionar. Este impacte é considerado negativo, permanente,
de baixa magnitude e pouco significativo, dados os reduzidos volumes de movimentação de terras, que
afetam essencialmente níveis superficiais.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes estão relacionados com as
escavações e a compactação de terrenos, redução da área de infiltração, com a eventualidade de
contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes. No entanto, face aos reduzidos
volumes e profundidades das escavações a realizar, bem como a reduzida área de impermeabilização
gerada pelo projeto, não são expectáveis alterações relevantes na circulação subterrânea e na infiltração
natural da água, nem é expectável a interseção do nível freático, na área da Central, pelo que os impactes
são considerados negativos, pouco significativos.
No que respeita à linha elétrica, que se sobrepõe a áreas de REN e aos perímetros de proteção das
captações públicas da Quinta do Campo e do Carregado, onde o nível freático se encontra próximo da
superfície, pode haver impactes negativos e significativos, durante a fase de construção, na qualidade dos
recursos hídricos subterrâneos devido a derrames acidentais de substâncias perigosas. No entanto, com a
implementação das medidas de minimização previstas, os impactes negativos serão reduzidos e pouco
significativos.
Em relação aos recursos hídricos superficiais, a melhoria de acessos (incluindo execução da respetiva rede
de drenagem pluvial), que atravessam algumas linhas de água, bem como o atravessamento daquelas por
rede média tensão, maioritariamente em acessos existentes, ainda que impliquem a implantação de
infraestruturas hidráulicas que assegurem a capacidade de vazão daquelas linhas de água, não induzem
impacte significativo na hidrografia local se implementadas as medidas de minimização previstas.
É expectável a eventual degradação da qualidade da água pela presença de áreas de risco justapostas a
linhas de água (estaleiro, frentes de obra, apoio à obra, abertura de caboucos e definição de acessos e valas
técnicas nas margens das linhas de água), que corresponde a um impacte negativo, local, temporário,
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo (pontualmente significativo aquando de episódios
de derrames acidentais). A afetação da qualidade da água das linhas de água presentes nos setores mais
orientais da área de implantação da central fotovoltaica, face aos trabalhos a executar, que irão expor o
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solo à erosão, corresponde a impacte é classificado como negativo, local, temporário, reversível, de
magnitude moderada e pouco significativo, atendendo à reduzida expressão das linhas de água em análise
e seu posicionamento em zona de cabeceira.
Outro impacte está relacionado com a impermeabilização de solos (zona da subestação e lajes betonadas
para a implantação dos power-blocks), correspondendo a um impacte negativo, local, permanente,
reversível, de magnitude reduzida a residual, pouco significativo.
Como tal, na fase de construção, os impactes induzidos nos recursos hídricos superficiais são negativos e
pouco significativos.
No que respeita ao impacte gerado pelo risco de inundação, causado pela central fotovoltaica na fase de
exploração, em particular pela subestação, é considerado um impacte negativo, reversível, de magnitude
reduzida a média, pouco significativo.
Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das
intervenções, não obstante a dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes negativos
significativos nos recursos hídricos subterrâneos, nem na água superficial. Decorrente da exploração do
presente projeto, perspetiva-se uma afetação pouco significativa dos recursos hídricos, em condições
normais de funcionamento do sistema global.
De salientar a necessidade de obter Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) para todas as
intervenções em domínio hídrico, nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
Em termos de ordenamento do território, em matéria de conformidade do projeto com o PDM de Alenquer
e com o PDM de Azambuja, considerando a interpretação do Gabinete Jurídico da CCDR LVT que uma
central solar pode ser equiparada a Equipamento coletivo, uso permitido pelos PDM nos respetivos espaços
abrangidos, conclui-se que o projeto da central fotovoltaica e estruturas associadas pode ser viabilizado
nos termos da apreciação realizada a cada um dos PDM envolvidos, desde que a Câmara Municipal de
Alenquer declare o interesse público do projeto e acautele a norma no PDM de Alenquer respeitante à faixa
de proteção ao aterro sanitário e que sejam obtidos os pareceres das entidades nos vários âmbitos
sectoriais.
Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública, de acordo com o PDM de Alenquer, as áreas a
ocupar pela central fotovoltaica e os troços inicial e final da LMAT recaem em “Espaços Florestais”, onde
são admitidos equipamentos coletivos de interesse público, assumindo o entendimento dos serviços
jurídicos da CCDR LVT de que uma central solar fotovoltaica de ligação à rede pública se equipara a um
equipamento coletivo, então a pretensão é uso admitido desde que salvaguardadas todas as servidões e
restrições aplicáveis e outras condicionantes ao uso e ocupação.
Também as áreas da central fotovoltaica e da subestação que impendem em “Espaços Agroflorestais”, onde
são permitidas as edificações que respeitem as prescrições e condições estabelecidas para os “Espaços
agrícolas não integrados em RAN”, aplicando-se o mesmo entendimento jurídico anteriormente referido,
pelo que se trata de uso admitido.
Relativamente à área da central fotovoltaica que recai residualmente em “Grandes Equipamentos e
Grandes Infraestruturas Existentes – aterro sanitário”, a Câmara Municipal de Alenquer pronunciou-se
favoravelmente à ocupação da faixa de proteção non aedificandi de 500 m.
Relativamente ao traçado da LMAT e instalação dos respetivos apoios, não se afigura qualquer disposição
que obste à sua localização desde que salvaguardadas as servidões e restrições aplicáveis.
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De acordo com o PDM da Azambuja, i troço intermédio da linha elétrica abrange várias classes/categorias
de espaços, nomeadamente, Espaços Florestais e Espaços Agrícolas - Integrados na RAN, onde nada obsta
ao uso desde que salvaguardadas as servidões e restrições que aí impendem.
No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN), dada a conformidade com os PDM aplicáveis, o parecer
favorável da APA/ARH TO no âmbito das suas competências, por não serem colocadas em causa funções
associadas às tipologias REN abrangidas, e por ser assegurada a não interferência com “os leitos dos cursos
de água” identificados nas cartas de REN do município de Alenquer, verifica-se que existe enquadramento
da pretensão no elenco de usos/ações previstos no respetivo regime jurídico.
No que respeita ao solo e uso do solo, verifica-se que as ações a realizar durante a fase de construção da
central fotovoltaica, para a instalação das diversas infraestruturas, como a remoção do coberto vegetal, a
remoção da camada superficial do solo, a decapagem da terra vegetal e a movimentação de terras, tornam
o solo mais suscetível à ação dos agentes erosivos, podendo ocorrer fenómenos de erosão e arrastamento
de solos. Nesta fase, ocorrerá também a compactação de solos decorrente da movimentação de máquinas
afetas à obra.
Os impactes na área da central fotovoltaica, na fase de construção, são considerados negativos, locais,
reversíveis, de elevada magnitude (dada a área de implantação da central de 106,5 ha), temporários,
significativos e minimizáveis.
No que concerne à linha elétrica, verifica-se que as intervenções durante a fase de construção, com
afetação ao nível do solo, serão pontuais e restritos aos locais de implantação dos apoios das linhas,
abertura ou alargamento de acessos temporários. Tal provocará um impacte pouco significativo, embora
permanente. Relativamente à faixa de servidão e gestão de combustível, a desmatação e desarborização
implicará a exposição dos solos à ação dos agentes erosivos. No entanto, a implementação do plano de
manutenção da respetiva faixa minimizará os impactes, que se consideram temporários, reversíveis e pouco
significativos.
Relativamente à socioeconomia, destacam-se os impactes positivos significativos na criação de emprego,
durante a fase de construção. Por outro lado, é esperado um impacte negativo significativo e duradouro
com a desvalorização da paisagem local, em resultado da implantação dos painéis fotovoltaicos e das linhas
elétricas, relevante em atividades económicas que dependem de fatores locativos, como é o caso do
turismo (alojamento e animação) e a desvalorização da propriedade da zona.
O traçado da LMAT e da respetiva área de proteção provocará um impacte negativo, de âmbito local, que
condicionará o tipo de culturas a desenvolver, assim como a possibilidade de ocorrências edificadas.
Durante a fase de construção, o volume de tráfego gerado nas vias locais também irá gerar impactes
negativos nas populações, os quais serão minimizados com as ações previstas no presente parecer.
Verifica-se que a alteração da ocupação de solo agrícola, que passará a estar ocupado com os painéis
fotovoltaicos e com a linha elétrica, afetará o uso do solo, com impacte na importância da atividade agrícola
destes territórios, prevendo-se perdas temporárias e definitivas ao nível do rendimento agrícola,
compensadas pelo arrendamento das terras e eventuais indemnizações, pelo que os impactes serão
negativos temporários, durante a fase de obra, e permanentes, no período da exploração.
Em termos do fator sistemas ecológicos, é de referir que a central foi projetada sobre uma área bastante
alterada pelo uso agrícola e florestal intensivo (produção de eucalipto). Na envolvente dominam as
plantações de eucalipto e campos agrícolas com algumas manchas localizadas de quercíneas, ocorrendo
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ainda manchas de pinhal manso. No corredor da LMAT dominam os eucaliptais e o montado.
No que respeita à flora e vegetação há a referir a presença confirmada de 127 espécies na área de estudo
da Central e 160 espécies na área de estudo do corredor da linha elétrica, mas nenhuma possui estatuto de
ameaça. Foi ainda identificada a presença de 26 espécies exóticas, 10 delas com caráter invasor.
Em termos de fauna, a diversidade na área de estudo é relativamente baixa, o que seria expectável dado o
tipo de uso do solo. No entanto, a área da Central e o corredor da linha elétrica compreendido entre os
apoios AP01 e AP10 situam-se dentro de um território de nidificação de águia de Bonelli em área classificada
como “área crítica”.
O projeto pode induzir impactes negativos, mas que na sua generalidade são parcialmente minimizáveis e
reversíveis, desde que seja feita uma gestão adequada. No caso específico da águia de Bonelli, os impactes
podem ser permanentes, irreversíveis, parcialmente minimizáveis no que respeita ao risco de colisão com
a linha elétrica, mas reversíveis no que respeita à perda de eventual habitat de caça, se for assegurada uma
gestão adequada. Nesse sentido, está estabelecido um conjunto de condicionantes e medidas de
minimização, das quais se destaca o programa de monitorização da avifauna e o plano de gestão de
promoção e manutenção das funções ecológicas da área.
Em termos de florestas, a partir do levantamento efetuado dos sobreiros/azinheiras presentes na área de
intervenção, verifica-se que existem exemplares isolados que não foram identificadas como sendo
afetados, mas dada a sua localização pode ser necessário o seu abate ou podem sofrer danos no seu sistema
radicular, tronco ou copa. Qualquer corte de sobreiros/azinheiras carece sempre de autorização prévia do
ICNF.
Dado que a área do projeto é abrangida pelo Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale
do Tejo (PROF-LVT), verifica-se que não podem ser efetuadas ações de desarborização nos espaços
integrados em Corredor Ecológico que distam menos de 500 m a partir da margem das linhas de água
permanente, dada a sua importância em termos de conectividade e continuidade ecológica.
A implantação da Central Fotovoltaica do Carregado não se encontra inserida nas “Áreas prioritárias de
prevenção e segurança” do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro.
A instalação da Central Fotovoltaica deve cumprir com o previsto no n.º 5 do artigo 49.º do Decreto-Lei
n.º 82/2021, de 13 de outubro:
“Nos parques de campismo e caravanismo, estabelecimentos hoteleiros, nas áreas de localização
empresarial, nos estabelecimentos industriais, nos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
150/2015, de 5 de agosto, nos postos de abastecimento de combustíveis, nas plataformas de logística, nas
instalações de produção e armazenamento de energia elétrica ou de gás e nos aterros sanitários, as
entidades gestoras ou, na falta destas, os proprietários das instalações, são obrigados a proceder à gestão
de combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 m.”
Tal significa que deve ser assegurada a instalação e manutenção de uma faixa de gestão de combustível,
com largura padrão de 100 m, enquanto instalação de produção de energia abrangida pela rede secundária
de faixas de gestão de combustíveis (FGC), de acordo com o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro.
A linha de transporte de energia tem de adotar uma faixa de gestão de combustível de acordo com o
previsto na alínea i) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro.
Em relação à paisagem considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de magnitudes e
significâncias variáveis, quer ao nível estrutural quer de natureza visual. Alguns dos impactes são de
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

23

natureza temporária outros permanecerão no tempo. Foram identificados impactes sobre Observadores
Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual
“Elevada” e “Muito Elevada” quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
Em termos de “impactes estruturais e funcionais”, os principais impactes negativos significativos
correspondem à alteração da morfologia natural bem como ao abate significativo de vegetação – arbórea
e arbustiva – que ocorrerá na área de implantação da central fotovoltaica e da implantação da linha elétrica.
Os locais sobre os quais se fazem sentir os “impactes visuais” são, sensivelmente, os mesmos para as fases
de construção e de exploração, ainda que na fase de exploração terão um carácter permanente, pelo que
se destacam as situações onde se irão registar os impactes mais significativos.
No caso da central fotovoltaica:


Observadores Permanentes: Quinta do Archino.

Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: Várzeas da Vala do Archino e do
rio da Ota e sobre Monte Redondo (encosta sul, nascente e norte).
Do ponto de vista da Paisagem, estes impactes são considerados como negativos significativos.
No caso da LMAT:




Observadores Permanentes: Quinta da Alegria (apoios AP33, AP34 e 35); Quinta do Campo (apoios
AP36, AP37 e AP38).



Observadores Temporários: A1/IP1 (apoios AP13 ao AP29); N3 (apoio AP33); A10 (apoios AP39 e
AP40).

Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: Várzea do Rio da Ota (apoios
AP08 ao AP29); Várzea do Rio de Alenquer (apoios AP28 ao AP38); Várzea do Rio Tejo (apoios AP33
ao AP38).
Os referidos impactes são considerados como negativos muito significativos.
Em termos de impactes cumulativos com os demais projetos de centrais previstas, considera-se que não é,
substancialmente, mais elevado do que o impacte que a mesma configura, no seu conjunto, ou seja, que
determina alterações significativas ao nível da artificialização da paisagem, com consequente, perda de
valor visual ou cénico da paisagem. Neste sentido, a maior artificialização decorre da própria central
fotovoltaica em avaliação, não determinando por isso um impacte, em termos cumulativos, muito
significativo. A sua localização traduz ainda uma progressão para norte da referida artificialização do
território. Contudo, a concretização conjunta das quatro centrais fotovoltaicas previstas (Cerca, Enfinity,
Triana e a presente) traduzir-se-á numa artificialização muito significativa da área de estudo global, pela
extensa área que será ocupada, numa zona ainda relativamente naturalizada. O contributo da nova LMAT,
em termos de impacte visual negativo cumulativo, configura um impacte cumulativo que tende para
significativo, nalguns locais.
No conjunto, os diversos projetos existentes e o em avaliação, representam um impacte visual muito
negativo sobre a paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual
do território. Os mesmos são responsáveis pela redução muito significativa da atratividade e destruição
progressiva do carácter da paisagem.
Não sendo possível eliminar totalmente os impactes estruturais e visuais negativos decorrentes da presença
física das diversas componentes do projeto, considera-se que os impactes podem ser minimizados, nalguns
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casos de forma significativa, com alterações ao Projeto e a concretização das condicionantes e medidas de
minimização estabelecidas, estando prevista a implementação de um Projeto de Integração Paisagística
(PIP) a materializar em toda a área a intervencionar.
Ao nível do património, com base na pesquisa documental e no trabalho de campo, foram registadas 59
ocorrências patrimoniais, que incidem sobre a área de incidência selecionada:


Área de incidência direta da central fotovoltaica: nenhuma ocorrência identificada.



Área de incidência indireta da central fotovoltaica: ocorrência 58.



Área de incidência direta da linha elétrica: ocorrências 8, 9 e 57.



Área de incidência indireta da linha elétrica: ocorrência 56.

 Atravessamento pela linha elétrica das ocorrências lineares 3, 4, 5, 53, 54 e 55.
Relativamente à fase de construção da central fotovoltaica, o EIA identifica como ações impactantes, entre
outras, a mobilização de solo e escavações, as demolições, a circulação de maquinaria pesada e a intrusão
na envolvente espacial de imóveis de maior valor cultural.
Em relação à linha elétrica, podem ocorrer impactes negativos (diretos ou indiretos) devido às ações
intrusivas no terreno que consistem na desmatação, revolvimento de solo e escavação e fundações para os
apoios da linha elétrica aérea.
As ações de construção do projeto, em termos da desmatação e escavação, podem ter incidências diretas,
negativas, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo denso coberto vegetal ou no subsolo,
sendo considerado um impacte indeterminado.
As ocorrências 8, 9 e 57 correspondem a sítios arqueológicos em cuja área serão construídos,
respetivamente, os apoios AP41, AP43 e AP05 da LMAT, sendo expectável que ocorram impactes diretos,
negativos, de magnitude e significância indeterminadas.
As ocorrências 3, 4, 5, 53, 54 e 55 correspondem a estruturas lineares que atravessam a área de incidência
direta da linha elétrica. A incidência negativa, a ocorrer, considerar-se indireta, de magnitude e significância
baixas e pouco provável.
As ocorrências 56 (linha elétrica) e 58 (central fotovoltaica) localizam-se a menos de 50 m de elementos do
projeto. A incidência negativa, a ocorrer, considera-se indireta, de magnitude e significância baixas e pouco
provável.
Face aos referidos impactes, é necessária a adoção de medidas de minimização que salvaguardem as
ocorrências localizadas na área de incidência, através de ajustes do projeto em função do diagnóstico
arqueológico efetuado.
Verifica-se a proximidade (menos de 50 m) de ocorrências patrimoniais por acessos novos a construir,
nomeadamente, os acessos novos aos apoios AP05, AP06, AP32, AP35, AP41 e AP43, e por acessos a
beneficiar, nomeadamente, aos apoios AP34 e AP38. No caso dos apoios AP41 e AP43, os acessos (novos e
a beneficiar) intercetam as respetivas manchas de materiais arqueológicos. O impacte resultante é
negativo, e pode ser considerado de reduzida magnitude e pouco significativo a nulo caso haja o ajuste dos
acessos relativamente às ocorrências, em função dos resultados obtidos na prospeção sistemática dos
acessos de obra.
Na fase de exploração e desativação podem ser consideradas a alteração do enquadramento paisagístico
de ocorrências; a eventual perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais; deterioração pela
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

25

proximidade das infraestruturas do projeto; as ações inerentes a obras de manutenção que impliquem
desmatação e/ou revolvimento de solos, sendo que as medidas de minimização, gerais e específicas,
propostas no EIA afiguram-se genericamente adequadas.
No que respeita ao ambiente sonoro, para a fase de construção, atendendo a que os recetores sensíveis se
encontram localizados a distâncias superiores a 150 m relativamente às futuras frentes de obra, considerase que os impactes no ambiente sonoro serão negativos, temporários, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
Para a fase de exploração, relativamente à central fotovoltaica, o recetor sensível mais próximo é a Quinta
do Archino, para o qual foi estimado um ruído particular da ordem dos 35 dB(A), o que deixa prever a nula
significância de impactes negativos. No que respeita à LMAT, os níveis sonoros previstos, em todos os
recetores sensíveis avaliados, indicam um ruído particular estimado da ordem de grandeza dos 19 a
24 dB(A), pelo que se prevê que os impactes serão praticamente nulos.
No que respeita à saúde humana, não foram identificados impactes negativos significativos, tendo sido
identificados e avaliados os impactes ambientais associados às alterações que o projeto pode implicar
relativamente a um conjunto abrangente de descritores ambientais com influência na saúde humana.
Foram propostas medidas de minimização que permitirão atenuar os impactes identificados.
No que se refere aos riscos inerentes ao Projeto, considera-se que as fontes de perigo internas do mesmo
representam um risco muito reduzido para o ambiente e população, pela reduzida probabilidade de
ocorrência de incidentes, assim como pela existência de poucos recetores sensíveis na envolvente do
Projeto.
Em termos de impactes cumulativos, apesar de estarem previstos alguns projetos de centrais fotovoltaicas
e LMAT associadas para a envolvente, face à distância a que se localizam os recetores sensíveis mais
próximos do projeto em avaliação e aos níveis sonoros de ruído particular perspetivados, ainda que esses
projetos venham a ser concretizados, não se prevê que possam alterar cumulativamente os níveis sonoros
alvo de avaliação
Em relação às alterações climáticas, na vertente mitigação, há a referir que o projeto, ao produzir
anualmente cerca de 100 GWh, irá contribuir para evitar a emissão de 20 376 toneladas de CO2eq para a
atmosfera comparativamente à mesma produção com recurso a gás natural.
O aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) decorrentes do projeto resulta, sobretudo
na fase de construção, do aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de
comunicação de acesso ao local de implantação da central fotovoltaica, à utilização de equipamentos de
apoio às atividades de construção e resultantes do consumo energético e da manufatura do cimento
utilizado no betão a aplicar em obra.
Tendo em conta a tipologia do projeto, não se espera que o aumento das emissões de GEE decorrentes do
aumento temporário de tráfego e a utilização de equipamentos durante a fase de construção tenha um
impacte negativo significativo na componente de mitigação às alterações climáticas comparativamente aos
benefícios que advém da implementação do projeto.
Outro impacte identificado está associado à perda de capacidade de sequestro de carbono da área
intervencionada, pelo corte de árvores e arbustos. Dadas as ações de desmatação previstas, será necessário
apresentar um plano de compensação de abate de floresta.
Na vertente adaptação às alterações climáticas, verifica-se que os principais riscos identificados para a zona
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em estudo, estão essencialmente associados ao aumento do risco de cheias e inundações resultantes do
aumento dos fenómenos extremos de precipitação, o aumento da frequência e intensidade de secas, o
aumento do risco de incêndio e o vento forte. Como forma de reduzir os riscos associados a estes
fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes
riscos. Considera-se igualmente relevante a concretização da modelação de caudais de cheia, tendo em
consideração a ocupação e infraestruturas propostas, de forma a comprovar que a rede de drenagem
prevista acomoda esses caudais sem expor pessoas e bens a risco de inundação.
Verifica-se ainda que o projeto se enquadra no cumprimento das principais linhas de orientação e metas
previstas na Política Climática Nacional, rumo à neutralidade carbónica em 2050, promovendo a produção
de energia através de fontes renováveis endógenas e a redução do consumo energético, contribuindo desta
forma para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito das políticas de combate
às alterações climáticas.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condições preconizado na presente decisão pode contribuir
para a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que
os impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o
projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos
objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto regional, considera-se ser de aceitar esses
impactes residuais.
Relativamente às entidades externas consultadas, foram recebidos os pareceres da Direção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT),da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC), da REN - Redes Energéticas Nacionais (REN), da E-Redes e da Câmara Municipal de Alenquer.
Verifica-se que as pronúncias recebidas neste âmbito não obstam à concretização do projeto, tendo os seus
conteúdos sido devidamente considerados na presente decisão.
Além do necessário cumprimento de aspetos legais identificado pelas entidades consultadas, destaca-se o
parecer da Câmara Municipal de Alenquer, que refere que a promoção de energias renováveis é de salutar,
mas identifica um conjunto de preocupações, questões e impactes, concluindo que as suas principais
reservas estão relacionadas com um elevado número de projetos que estão a ser desenvolvidos sem
estarem sustentados num planeamento territorial de maior escala, considerando ser necessária uma
avaliação mais abrangente dos potenciais impactes deste tipo de projetos e uma rápida definição de um
plano de ordenamento para a sua instalação, de forma a minimizar os impactes negativos que os mesmos
podem gerar em determinadas áreas com maior sensibilidade ecológica, com elevada aptidão agrícola ou
junto a aglomerados urbanos.
No que respeita à Consulta Pública, foram recebidas 15 exposições de entidades e particulares. Verifica-se
que, maioritariamente, os pareceres manifestam-se contra o projeto por razões relacionadas com os
impactes no território do presente projeto, bem como de projetos desta tipologia, no geral.
De referir que as questões evidenciadas nos vários pareceres recebidos encontram-se incluídas no âmbito
das competências asseguradas pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação constituída para o
efeito, bem como no âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades
externas consultadas, tendo sido devidamente consideradas na avaliação e contempladas para efeitos da
presente decisão, refletindo-se no conjunto de obrigações a cumprir para a concretização do projeto.
Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida, ponderando os impactes negativos identificados, na
generalidade suscetíveis de minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se decisão favorável
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ao projeto, condicionada aos termos de condições impostas no presente documento.
Por último, e no que se refere à ocupação de solos integrados na REN, a pronúncia favorável da CCDR, no
âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia, conforme
previsto no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.

Condicionantes
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ajustar o layout da central fotovoltaica considerando a necessidade de apresentar soluções para
resolver as situações de conflito dos traçados dos caminhos internos e entre áreas assim como de valas
de cabos de modo a não intercetarem as áreas de maior declive cartografadas. Neste contexto, deve
também ser dado cumprimento às medidas a integrar no projeto, conforme estabelecidas na presente
decisão.
Alterar o traçado da linha elétrica aérea, a 220kV, ajustado de forma a minimizar os impactes visuais
negativos significativos a muito significativos gerados pelos Apoios AP06 e AP07 sobre a Quinta do
Archino, através de um maior vão entre os dois apoios referidos. Cumulativamente, deve também ser
garantido o desvio do apoio AP06 em relação ao alinhamento visual com a estrada de ligação entre a
povoação da Ota e a povoação Vale do Brejo e afastamento do apoio AP07, mais para SE. Neste
contexto, deve também ser dado cumprimento às medidas a integrar no projeto, conforme
estabelecidas na presente decisão.
Assegurar, conforme previsto no EIA, que a faixa de proteção dos cursos de água cartografados na
carta militar da área de implantação do projeto contemple o afastamento mínimo em área de Domínio
Hídrico, de 10 m medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos cursos de água.
Garantir a inexistência de interferências com os leitos de linhas de água integradas na REN (tendo
como base a Carta de REN do município de Alenquer em vigor).
Obter declaração de interesse público para o Projeto da Câmara Municipal de Alenquer, por forma a
possibilitar a instalação de equipamentos de utilização coletiva de interesse público em “Espaços
Florestais”, nos termos do artigo 45.º (por remissão do 47.º) do regulamento do PDM de Alenquer. A
referida declaração deverá ser apresentada em sede de licença de produção.
Assegurar a articulação com a Câmara Municipal de Alenquer e a PROResi/BlueOtter relativamente à
abrangência e aplicabilidade territorial referente à faixa de proteção de aterro sanitário e seu regime
de condicionamento impendente sobre a área de projeto. A referida articulação deverá ser
demonstrada em sede de licença de produção.
Assegurar que não são efetuadas ações de desarborização nos espaços integrados em Corredor
Ecológico, definidos e cartografados no PROF-LVT, que distam menos de 500 m a partir da margem das
linhas de água permanente.
Nos espaços florestais integrados em Corredor Ecológico, definido e cartografado no PROF-LVT,
assegurar o planeamento prévio da desmatação e desarborização, devendo estas ações ser limitadas
às áreas estritamente necessárias, e que não sejam efetuados cortes rasos em áreas contínuas ou
contiguas superiores a 25 ha, devendo estes ser efetuados por manchas ou faixas de modo a manter
uma cobertura do solo adequada à sua proteção, sem decapagem ou mobilização do solo.
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Elementos a apresentar
Previamente ao licenciamento:
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
1. Layout da central fotovoltaica revisto em cumprimento da Condicionante n.º 1. O layout final deve
localizar-se dentro da área de implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Planta de
Condicionamentos bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser
acompanhada de cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica,
a escala adequada, sobre o orto e de forma translúcida.
2. Traçado da linha elétrica aérea, a 220kV, revisto em cumprimento da Condicionante n.º 2. O traçado
final deve localizar-se dentro do corredor definido no EIA e respeitar a Planta de Condicionamentos
bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser acompanhado de
cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica, a escala adequada,
sobre o orto e de forma translúcida.
3. Projeto de Drenagem da área de implantação do Projeto, a implementar após remoção do coberto
vegetal e modelação do terreno, incluindo a rede hidrográfica natural a manter, não devendo produzir
agravamento das condições de escoamento existentes, no que respeita ao encaminhamento das águas
para jusante do projeto, e tendo presente a capacidade de vazão da rede natural a jusante.
4. Levantamento da presença de quercíneas revisto, demonstrando que o mesmo assegura o
cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de
30 de junho (proteção ao sobreiro e azinheira).
O EIA refere que o levantamento da presença de quercíneas foi efetuado dentro da área da vedação
da central e num buffer de 50 m em redor de cada apoio. No entanto, nos casos em que há
continuidade de arvoredo, o levantamento deve incluir os terrenos contíguos à área de intervenção,
para que seja possível avaliar a existência e delimitação de povoamentos.
Devem 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. Com base nas shapefile do projeto, verifica-se que existem exemplares de
sobreiro que não foram identificados como sendo afetados mas, dada a sua localização, podem vir a
sofrer algum tipo de dano (ações proibidas pelo n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25
de maio, na sua atual redação).
5. Perfil da vedação perimetral e pormenorização nas zonas de atravessamento das linhas de água, com
solução que garanta comprovadamente que a colocação dos postes de vedação acautela a altura e
extensão do escoamento para o período de retorno de 100 anos.
6. Plano de lavagem dos painéis fotovoltaicos, com indicação da origem da água, explicitação do processo
da lavagem (equipamentos e materiais), periodicidade e encaminhamento das respetivas águas.
7. Alternativas viáveis de circulação para cada uma das situações onde se verifica a interrupção de
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caminhos públicos/vicinais na área de intervenção da central fotovoltaica.
8. Plano de Acessos sistematizado com a seguinte informação: identificação dos acessos existentes sem
intervenção, dos acessos existentes com intervenção (a melhorar), e dos acessos a construir, para a
área da central fotovoltaica e do corredor da LMAT; identificação da sua natureza, se temporária ou
definitiva; identificação da dimensão do perfil (faixa de rodagem; vala/valeta de drenagem). Os
acessos devem ser definidos em articulação com os proprietários.
9. Demonstração da avaliação e do reforço estrutural do apoio AP29 da LMAT, atendendo à sua
localização em área inundável com nível de perigosidade alta, nos termos do Plano de Gestão de Risco
de Inundação (PRGI), 2.º ciclo.
10. Plano de gestão detalhado de promoção e manutenção das funções ecológicas da área, dirigido ao
fomento de presas para a águia de Bonelli e outras rapinas presentes na área, designadamente coelhobravo.
Este plano deve incluir marouços, sementeiras, ponto de água, entre outras ações de gestão de
habitats para garantir a sua alimentação, bem como medidas de mobilização, recuperação e
manutenção do solo que contribuam para assegurar boas condições ecológicas da área, assegurando
que esta se torna útil para os vários grupos de fauna e flora que ali ocorrem ou venham a ocorrer.
(Importa neste ponto ter presente o relevante contributo das espécies comuns para a manutenção da
biodiversidade de uma determinada região). Neste plano deve também constar como será feita a
gestão, monitorização e manutenção destas atividades, em particular a avaliação do seu sucesso.
Neste âmbito, deve ser prevista a monitorização dos movimentos das diversas espécies de rapinas que
aí ocorrem, designadamente de águia de Bonelli, na área ocupada pela central.
11. Resultados das campanhas de monitorização da avifauna previstas no programa de monitorização
para a fase de pré-construção que se encontra em curso. Com base nos resultados obtidos devem ser
propostas ou ajustadas as medidas necessárias.
Este programa, apresentado no EIA consolidado (agosto 2021), preconizava os seguintes períodos de
monitorização:


Primavera: 2 dias em abril e 2 dias em maio;



Migração: 2 dias em setembro;



Invernada: 2 dias em novembro e 2 dias em dezembro;

 Prospeção dirigida para a águia de Bonelli: 2 dias em novembro e 2 dias em dezembro
O primeiro relatório referente à monitorização da avifauna durante o mês de setembro de 2021 foi já
apresentado pelo proponente, não havendo resultados particulares a assinalar que condicionem a
implementação prevista do projeto. Foi também apresentado o relatório relativo ao mês de
novembro, estando o mesmo ainda em análise. Assim, devem ainda ser apresentados os relatórios
relativos aos meses de dezembro, abril e maio.
12. Programa de monitorização da avifauna para a fase de exploração, usando a metodologia apresentada
no EIA, complementada com as seguintes orientações:


No que respeita à avifauna, durante pelo menos três anos permitindo avaliar a evolução da
sua ocorrência na zona do projeto, incluindo a monitorização dos corredores entre as linhas
de painéis na zona da central, do corredor da linha elétrica, bem como as zonas abertas e
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alvo de medidas de gestão para a fauna, designadamente em termos de mortalidade de
avifauna, seja por eletrocussão ou colisão com a linha, seja por eventual colisão com os
painéis.


Os locais de amostragem devem englobar toda a extensão da linha com atravessamento da
“área crítica” para águia de Bonelli (entre os apoios AP01 e AP10) e fora dessas áreas pelo
menos em 20% da linha elétrica.



Devem ainda ser prospetados pelo menos 30% das linhas entre painéis, devendo a
amostragem ser distribuída pelos diversos grupos de painéis. Atendendo aos resultados
obtidos, a equipa técnica deve avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo à
sua revisão, caso necessário.



Após estes três anos, a monitorização deve ser realizada de 5 em 5 anos com o objetivo de
avaliar a evolução da avifauna no local, designadamente em relação à situação de referência
inicial, contribuindo assim para se virem a definir os impactos positivos e negativos deste
tipo de infraestrutura.
13. Cálculos das estimativas de gases com efeito de estufa (GEE) emitidas direta e indiretamente nas
diversas fases do projeto, bem como do cálculo da perda de capacidade de sumidouro (devido às
atividades de desmatação), de forma a determinar o balanço global das emissões de GEE do projeto.
14. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da central fotovoltaica revisto de acordo com as seguintes
orientações:
a) Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a
escala adequada) assim como com a memória descritiva, caderno de encargos, programa de
manutenção, mapa de quantidades e plano de gestão da estrutura verde.
b) Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre um
especialista em paisagem, um especialista em engenharia natural e um biólogo que contribua
para um desenho ecológico e orgânico e aproveitamentos das valências naturais em presença. Os
mesmos devem vir reconhecidos no documento.
c) O conjunto de soluções a adotar deve favorecer/potenciar a criação e a manutenção da
diversidade/biodiversidade do mosaico agrícola/florestal – clareira, orla e bosquete – e de reforço
de vegetação arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural
assim como a recuperação da qualidade das charcas existentes temporárias em zonas mais
depressionárias como fatores relevantes para a sustentabilidade da paisagem e seu valor cénico.
d) Deve considerar a área de implantação da subestação com o detalhe adequado.
e) As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade
do material (vegetal) combustível.
f) A Estrutura Verde (EV) que deve resultar da proposta deve observar as seguintes orientações
mais específicas:
i.
Definir uma cortina/sebe viva arbórea-arbustiva perimetral com uma largura mínima de
10 m para cada uma das áreas A1, A2, A3, A4 e A5. Nesta faixa deve ser mantida a toda
vegetação de porte arbóreo existente, incluindo, numa primeira fase, os eucaliptos
existentes, e vegetação de porte arbustivo, sempre que a mesma corresponda a áreas de
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ii.

iii.
iv.

v.
vi.

vii.
viii.

ix.

x.
xi.

xii.

xiii.

regeneração de vegetação natural potencial.
Considerar um ou dois alinhamentos de árvores e, eventualmente de arbustos, ao longo de
toda a extensão do acesso interno longitudinal, com alinhamento, sensivelmente, nortesul e dos que se apresentam transversalmente, perpendiculares ao anterior, com o objetivo
de reduzir a extensão do manto de painéis visíveis a partir do Monte Redondo.
As cortinas arbóreas devem ter uma composição multiespecífica e multiestratificada –
árvores e arbustos – de folhagem perene e caduca com diferentes ritmos de crescimento.
As cortinas devem fazer-se em duas ou três linhas paralelas com largura da entrelinha que
permita o bom desenvolvimento das espécies escolhidas. Cada uma das referidas linhas
deve ser composta por troços com e sem vegetação, sendo que as extensões com
vegetação devem corresponder a outras, da outra linha paralela consecutiva, sem
vegetação.
A faixa da cortina arbóreo-arbustiva e os seus limites devem ter representação gráfica
inequívoca sobre o orto com as larguras propostas.
Proposta de manutenção/preservação de exemplares de Pinheiro-manso – Pinus pinea –
devendo ser sustentada nas suas características – porte, altura, idade, dap/pap e estado
fitossanitário, pelo que será necessário proceder ao seu levantamento georreferenciado.
As árvores a transplantar devem ser identificadas graficamente e devem ser quantificadas
as que vierem a ser integradas no PIP – Estrutura Verde e Cortina Arbóreo-arbustiva.
Estabelecer o continuum entre as áreas correspondentes ao sistema seco, áreas de cota
mais elevada, e o sistema húmido – linhas de água e de drenagem preferencial existentes
ainda que temporárias (talvegues ou as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e
charcas a requalificar) – preservando a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo,
isolada ou contínua.
Agregar as áreas onde se registe a regeneração natural, com base no levantamento a
realizar, e áreas de maior declive com riscos de erosão moderados a elevados com base na
Carta de Declives a apresentar, elaborada com base no levantamento topográfico da
propriedade a cruzar com as áreas cartografadas de regeneração natural.
Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham ser
ocupadas pelas componentes do Projeto, como acessos existentes a desativar.
As espécies a considerar para os 3 estratos – herbáceo, arbustivo e arbóreo – devem ser
autóctones, da formação vegetal em presença e em respeito com as condições
edafoclimáticas locais.
As espécies propostas do género Populus devem ser ponderadas na sua aplicação e no caso,
particular da espécie Populus nigra, ou Choupo-negro, a mesma deve ser excluída da
proposta e em alternativa pode ser consideradas as seguintes espécies: Choupo-branco Populus alba; Freixo-comum - Fraxinus angustifólia e o Amieiro - Alnus glutinosa.
Proposta de sementeiras, para todas as áreas de implantação de painéis fotovoltaicos. As
espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em
alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o
recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do
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combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos
habitats para as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais.
xiv.
Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve ser acompanhado
de certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa.
A sua origem deve ser local.
xv.
Assegura que fica expresso, na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos,
de forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem
das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como
em relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo
ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção
dos exemplares em causa ou, em alternativa, não considerar as espécies vegetais de risco
na proposta.
xvi.
Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas – no que
diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos
locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da
vegetação natural.
xvii.
Contemplar, no âmbito do Plano de Gestão da Estrutura Verde, uma proposta de conversão
gradual/faseada e seletiva dos exemplares das espécies presentes, mas com menor
interesse paisagístico e ecológico para sua substituição por espécies autóctones.
Em sede de licenciamento
Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes
elementos:
15. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT), que
ateste a conformidade do projeto da Linha de Muito Alta Tensão perante o disposto no regime jurídico
da RAN.
16. Demonstração de que foram consideradas as servidões administrativas constituídas no âmbito das
infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, identificadas
pela referida entidade.
17. Demonstração do cumprimento das condições imposta pela REN, S.A. no que se refere à
compatibilização do projeto com as infraestruturas da RNT e respetiva faixa de servidão.
18. Parecer favorável da REN, S.A., ao projeto de execução final da nova linha elétrica a 220 kV relativo ao
cumprimento das distâncias de segurança à RNTGN e RNT.
Previamente ao início da execução da obra
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
Central Solar Fotovoltaica e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
19. Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a
ser aprovado no contexto dos Elementos n.º 1 e 2 da presente decisão. Esta carta deve dar
cumprimento às condições impostas no presente parecer e incluir a implantação e identificação de
todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, bem como todas as áreas de proteção a salvaguardar.
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20. Plano de acessos reformulado, nomeadamente à linha elétrica durante a fase de construção, que deve
resultar da execução de prospeção arqueológica sistemática.
21. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras atualizado e integrando as
seguintes orientações:
a) Elaborado, preferencialmente, por especialistas ou entidades reconhecidos/as na área em
causa. Os autores do plano devem estar devidamente reconhecidos no documento a apresentar
e devem acompanhar a sua implementação em Fase de Obra assim como toda a fase de
acompanhamento continuado/monitorização durante a Fase de Exploração.
b) Incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença
de espécies vegetais exóticas invasoras, com base numa prospeção a realizar em período o mais
próximo da data de início da obra, incluindo a faixa de servidão legal da linha elétrica aérea.
c) Apresentar a caracterização das espécies em presença e as metodologias a aplicar no controle
e gestão destas.
d) Propor o período ou número de anos para a monitorização ou acompanhamento em Fase de
Exploração.
e) Prever um programa de monitorização.
Central Solar Fotovoltaica
22. Modelação de caudais de cheia, no âmbito do Estudo Hidrológico, tendo em consideração a ocupação
e infraestruturas propostas, de forma a comprovar que a rede de drenagem prevista acomoda esses
caudais sem expor pessoas e bens a risco de inundação.
LMAT
23. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Servidão Legal da Linha, a 220kV (PGRFSLL), constituído
por peças escritas e desenhadas que devem conter os seguintes elementos:
a) Apresentar a identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas
através da plantação de espécies autóctones.
b) Apresentar a localização georreferenciada das áreas onde se registe regeneração natural com
vista à sua preservação e proteção.
c) Apresentar o elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação
edafoclimática/ecológica no que se refere aos locais de plantação, como por exemplo linhas de
água ou de escorrência preferencial.
d) Prever um plano de manutenção.
24. Programa de monitorização do estado das passagens hidráulicas, desenvolvido de acordo com as
orientações constantes do presente documento.
Durante a execução da obra
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
25. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do término da obra,
considerando as seguintes orientações:
a) Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, devem ser
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação.
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b) Representar em cartografia as áreas afetadas temporariamente: estaleiro; acessos a desativar;
áreas/plataformas de trabalho dos apoios da linha elétrica aérea; áreas de armazenamento de
materiais; depósito das terras vivas/vegetais e outras áreas atualmente degradadas, ainda que
não afetadas pelo Projeto.
c) A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar,
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais.
d) A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar,
através de um identificador.
e) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, apenas devem ser consideradas espécies
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas
condições fitossanitárias.
f) Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas – no que diz
respeito ao acesso – pisoteio e por veículos – e herbivoria, nos locais a recuperar e mais
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.
g) Prever um programa de monitorização.
26. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em
registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens
que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante
e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra
assim como a envolvente.
27. Proposta de Plano de Compensação de Desflorestação, atendendo aos impactes negativos expectáveis
ao nível do potencial de sequestro de CO2, de acordo com as seguintes orientações:
a) A área de arborização deve compensar a biomassa em termos de capacidade de sumidouro
perdida (de acordo com o cálculo da perda de sumidouro) com a implementação do projeto;
b) A escolha da área deve incidir, preferencialmente, sobre áreas ardidas ou degradadas. Caso não
seja possível identificar áreas para este fim na envolvente do projeto, poderão ser consideradas
outras áreas a nível nacional, desde que cumprindo os requisitos impostos pelo Programa
Regional de Ordenamento Florestal (PROF) aplicável à região selecionada. Sugere-se que, para
o efeito, seja promovida uma discussão prévia com as autarquias locais;
c) A previsão da plantação de espécies, preferencialmente, listadas como “espécies protegidas e
sistemas florestais objeto de medidas de proteção especificas” identificadas como tal no artigo
8.º do PROF aplicável à região onde a medida de compensação irá ser implementada.
Durante a fase de exploração
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
28. Relatório anual de acompanhamento da implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP) da
central fotovoltaica do Carregado após a sua implementação durante, pelo menos, 3 anos. O mesmo
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deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, fazer-se acompanhar de um ponto de situação
à data e de uma análise crítica das situações, assim como indicar medidas de correção dos problemas
detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser estabelecido
um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as
situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir
a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra
assim como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição.
29. Relatório de acompanhamento do Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas
Invasoras pelos períodos definidos para a concretização efetiva de cada um deles.
Medidas de minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de um
Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO). O PGAO deve ser integrado no respetivo caderno de encargos
da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para
execução do projeto.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”,
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua
apresentação pelo verificador.
Medidas a integrar no projeto
1. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, devem apresentar tonalidades
próximas do existente ou tendencialmente neutras e assegurar níveis de baixa libertação de poeiras.
Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância, como saibros ou tonalidades brancas.
2. Adotar soluções para a iluminação exterior em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa,
devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista
a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
3. Assegurar o cumprimento das recomendações emanadas da Circular Informação Aeronáutica
n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se se refere às "Limitações
em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea", relativamente ao projeto da
LMAT.
4. Minimizar a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a não contribuir para o aumento do
risco de incêndio rural na área em estudo.
5. Adotar as disposições construtivas adequadas, atendendo a que parte do traçado proposto se
encontra em área de risco de inundação sendo que nesta as estruturas assente em aluviões podem
sofrer fenómenos de liquefação.
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6.

7.

8.

Garantir que a LMAT não compromete as operações de aproximação e saída de aeronaves utilizadas
no combate a incêndios rurais. Neste contexto deve ser assegurada a consulta à Autoridade Nacional
de Aviação Civil, relativamente à área circundante do ponto de scooping 17A (39º01’45’’N /
8º53’19’’W), no âmbito das limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação
aérea, relativamente à área circundante do referido ponto.
Implementar as medidas de redução da eletrocussão na rede de média tensão, na área da central
fotovoltaica e sua envolvente, dada a potencial presença de águia de Bonelli e outras espécies
suscetíveis à eletrocussão. Estas medidas implicam:
a) Os seccionadores devem ser montados na posição vertical ou invertida, a uma distância
mínima de 35 cm até ao topo do poste, com os respetivos arcos revestidos (ver adiante).
b) Não é permitida a construção de linhas elétricas utilizando condutores nus sobre
isoladores rígidos, exceto isoladores para reenvio de arcos.
c) Cobertura de elementos em tensão.
d) Não são admitidos elementos em tensão sem proteção por cima do topo do poste ou das
travessas.
e) Nos apoios de rede não devem existir partes nuas em tensão a uma distância das
travessas ligadas à terra inferior a 120 cm, recorrendo para tal às soluções de cobertura
mais adequadas ao projeto em causa.
f) Nos casos em que os arcos dos condutores estejam instalados abaixo do plano da travessa
e a uma distância dessa travessa não inferior a 120 cm, esses arcos podem ser
constituídos em cabo nu. Para distâncias à travessa inferiores ou em casos em que seja
necessária a passagem do arco acima do plano da travessa, esses arcos devem ser
cobertos em toda a sua extensão, recorrendo à utilização de soluções de cobertura dos
elementos em tensão que se julguem adequadas à situação [utilização de cabo coberto
ou de condutores nus revestidos através da aplicação de coberturas de proteção de
condutor].
g) Nos apoios de derivação, os condutores da linha principal e derivada(s) devem
igualmente ser revestidos numa extensão de 120 cm contados a partir dos isoladores
adjacentes às pinças de amarração e os respetivos arcos devem ser em cabo coberto ou
revestidos (recorrendo às soluções de cobertura dos elementos em tensão que se
julguem adequadas à situação).
h) Nos postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas deve igualmente
ser garantida a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima
previstas.
Implementar medidas de redução do risco de colisão em toda a extensão da LMAT. Essas medidas
implicam:
a) Redução do número de planos de colisão: Adoção de uma tipologia de linha que reduza
o n.º de planos de colisão, se tecnicamente possível.
b) Sinalização das linhas: Os cabos de guarda devem ser sinalizados em toda a extensão do
vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o afastamento aparente entre cada
dispositivo de sinalização não deve ser superior a 10 m (ou seja, os sinalizadores devem
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serão dispostos de 20 em 20 metros, alternadamente em cada cabo de guarda).
c) Em Área Crítica, a sinalização deve ser feita com instalação de Fireflies.
9. Implementar sinalização nas áreas identificadas no EIA como “sensíveis”: vãos AP10 a AP14, AP19 a
AP20 e AP24 a AP29 pelo atravessamento de áreas de sobreiro (montado), uma das unidades de
ocupação de solo consideradas prioritárias para as espécies de aves ameaçadas; Vão AP06 a AP07 pelo
atravessamento do rio Ota.
10. Assegurar que o alinhamento dos apoios da LMAT, caso se desenvolvam de forma paralela à linha
elétrica já existente, se faz no mesmo plano dos apoios da linha existente.
11. Assegurar a colocação de dispositivos de anti-pouso e anti-nidificação nos apoios da LMAT,
nomeadamente dispositivos giratórios tipo-turbina, dada a presença de nidificação de cegonhabranca.
12. Escolher os locais de implantação dos apoios, quando possível, em solos de classes com menor aptidão
agrícola.
13. Implantar os apoios da linha elétrica aérea preferencialmente junto às extremas das propriedades, de
forma a não afetar as atividades agrícolas.
14. Assegurar que a altura da linha elétrica aérea salvaguarda a passagem e funcionamento da maquinaria
agrícola.
15. Assegurar, para todas as linhas de água que sejam interferidas por caminhos existentes/ a melhorar/
a criar, ainda que temporários, que a infraestrutura hidráulica a executar nos cruzamentos das linhas
de água por esses acessos, têm em conta a capacidade de vazão de caudais de cheia, em particular
para o acesso à área sul de implantação de módulos fotovoltaicos, no cruzamento de afluente direto
à Vala do Archino.
16. Assegurar a colocação de vedação com a malha de maiores dimensões junto ao solo para possibilitar
a circulação de pequenos animais, e sem fiada de arame farpado no seu topo superior.
Medidas para a fase prévia à execução da obra
Central Solar Fotovoltaica e LMAT
17. Implementar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), o qual deve incluir os seguintes elementos:
a) Planta de Estaleiro, com a identificação e localização do estaleiro e outras áreas de apoio
de obra.
b) Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes e de Resíduos.
c) Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos, incluindo os de Construção e Demolição,
devendo o mesmo incluir as diretrizes para uma correta manutenção do espaço de
depósito de resíduos, para evitar que ocorra a proliferação de vetores transmissores de
doenças;
d) Plano de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à
empreitada.
18. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos de
Alenquer e Azambuja sobre o projeto, designadamente quanto às ações que serão levadas a cabo e
respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, bem
como para procederem à eventual atualização dos correspondentes Planos Municipais de Emergência
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19.
20.

21.
22.

23.

24.

de Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção
como de exploração.
Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
interessadas. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra,
as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população,
designadamente a afetação das acessibilidades.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
Assegurar um programa de comunicação à população e proprietários direcionado para a melhor
compreensão do projeto e seus riscos, incluindo, por exemplo, as ações seguintes:
a) Ações de sensibilização e esclarecimento para a população local e proprietários com o
objetivo de dar a conhecer projeto, seus critérios de dimensionamento e margens de
segurança assumidas, conformidade com padrões legais e normativos restritivos,
potenciais efeitos e comportamentos de risco/ procedimentos corretos a adotar na
proximidade de linhas elétricas; podem ser criados grupos focais para o efeito e/ou
promovidas sessões setoriais;
b) Produzir e distribuir materiais de divulgação que, de forma explícita, clara e em linguagem
não técnica, aumente o grau de conhecimento acerca da linha elétrica, seus efeitos e
interação na sua proximidade, em particular junto da população próxima e proprietários
abrangidos pela faixa de servidão da linha elétrica;
c) Disponibilização online de todo o material de divulgação preparado.
Estabelecer um procedimento de acompanhamento da obra com as Câmaras Municipais de Alenquer
e Azambuja, da obrigação do Dono de Obra, integrando visitas à obra e disponibilização dos relatórios
e da documentação de Acompanhamento Ambiental de Obra.
A calendarização e planeamento dos trabalhos deve ter em conta:
a) Períodos de excecional afluência à área e/ou acessos utilizados em obra, como festividades
municipais, eventos e espetáculos de programação previsível;
b) A minimização das perturbações das atividades agrícolas (atendendo aos períodos de cultivo
e ao estado de desenvolvimento das culturas existentes), no que diz respeito a explorações
agrícolas envolventes e que necessitam de se servir dos acessos abrangidos pela área de
implantação da central, bem como explorações agrícolas potencialmente afetadas pelos
acessos aos apoios.
c) A necessidade de concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem
maior perturbação;
d) A necessidade de não operar nos dias úteis das 20h00 às 08h00 nem aos sábados, domingos
e feriados.
O cronograma dos trabalhos de execução da obra deve ser previamente acordado com os
proprietários e agricultores, de forma a não por em causa as atividades agrícolas desenvolvidas
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nas zonas de intervenção do projeto.
25. Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram
movimentos de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente na época seca, de modo a
minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água.
26. Definir medidas compensatórias aos agricultores titulares das explorações agrícolas afetadas pela
inutilização, mesmo que temporária, desses solos.
27. Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que
estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre e
focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de minimização
e boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos.
28. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), desde as
fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação. O acompanhamento deve
ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo,
terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes.
29. Assegurar que todas as fases de desenvolvimento da obra são acompanhadas pela equipa de
especialistas que procedeu à elaboração do Projeto de Integração Paisagística da central fotovoltaica
do Carregado e do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras.
30. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as do corredor da linha elétrica aérea, e antes do
início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do
quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos
de terras e/ou outros materiais assim como delimitar corredores de circulação para os veículos.
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente
sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todos os perímetros, que visam
delimitar, durante a execução da mesma.
31. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus quando próximos de
áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem,
enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de
projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro
ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção.
32. Garantir a minimização de riscos no armazenamento temporário de resíduos, nomeadamente para a
saúde e o ambiente, respeitando todas as regras de segurança, garantindo que todos os resíduos
produzidos passíveis de difundir contaminações serão armazenados em locais devidamente
impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em caso de eventos de precipitação e potenciais
escorrências, devendo ter em consideração a classificação dos resíduos de acordo com a Lista Europeia
de Resíduos, bem como as características que lhe conferem perigosidade e ser assegurada a adequada
ventilação dos locais de armazenamento, evitando a libertação de gases e odores.
33. Assegurar que nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não são utilizados materiais
impermeabilizantes.
Central Solar Fotovoltaica
34. Avaliar a necessidade de implementar um programa de prevenção e controlo da bactéria Legionella,
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baseado na Lei n.º 52/2018 de 20 de agosto, na sua redação atual (Estabelece o regime de prevenção
e controlo da doença dos legionários) e na Portaria n.º 25/2021 de 29 de janeiro, na sua redação atual
(Estabelece a classificação do risco e as medidas mínimas a serem adotadas pelos responsáveis dos
equipamentos, redes e sistemas, em função da avaliação do risco de contaminação e disseminação da
bactéria Legionella que decorra dos resultados analíticos apurados, no âmbito do programa de
monitorização e tratamento da água).
35. Assegurar que o acesso à área da central fotovoltaica, através do Acesso 1 (a sul pela Rua da Vila) é
utilizado exclusivamente por veículos ligeiros, evitando, assim, o atravessamento das localidades de
Ota, Aldeia e Paços por tráfego pesado.
36. Acautelar a beneficiação e conservação do Acesso 3 (a sul, saindo da EN1 antes da ponte sobre o Rio
Ota em direção à Quinta da Torre) à central fotovoltaica, por forma a garantir as melhores condições
de circulação para os veículos dedicados à central fotovoltaica bem como para os restantes
utilizadores daquela via.
LMAT
37. Garantir para as ocorrências 3, 4, 5, 53, 54 e 55, que correspondem a estruturas lineares que são
atravessadas pelo traçado da linha elétrica, que a sua localização respeite um mínimo afastamento de
5 m dos traçados das ocorrências, caso em função da fase de negociação com proprietários ou se se
verificarem, pós-EIA, alterações no posicionamento de apoios.
38. Assegurar para as ocorrências 8, 9 e 57, que correspondem a sítios arqueológicos onde se prevê a
implantação dos apoios AP41, AP43 e AP05, respetivamente, da linha elétrica, a desmatação manual
prévia e a sondagem manual de diagnóstico em toda a área a afetar pela abertura dos apoios e seus
acessos a construir. Em função dos resultados da escavação ou sondagem manual de diagnóstico terá
de ser feita uma avaliação da viabilidade da localização do apoio ou ponderadas as medidas de
condicionamento ao projeto a ter em consideração.
Medidas para a fase de execução da obra
Central Solar Fotovoltaica e LMAT
39. Assegurar que, nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos, etc.), as
pendentes adotadas não devem exceder a razão 1/2 (v/h) e devem estabelecer uma concordância
harmoniosa com o terreno natural na envolvente.
40. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento de
determinados equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de
desmatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual devem ser removidos todos os materiais
sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a
deflagração de incêndios e potenciar outros perigos.
41. Assegurar a recuperação das charcas existentes, que podem constituir habitat favorável à ocorrência
de anfíbios – designadamente dos dois endemismos ibéricos (rã-de-focinho-pontiagudo e tritão-deventre-laranja) referenciados para a área de estudo.
42. Manter núcleos de vegetação natural e sebes vivas, constituídas por espécies de plantas lenhosas e
herbáceas autóctones, para abrigo e alimentação da fauna.
43. Assegurar a implementação de medidas que contribuam para uma gestão integrada das linhas de
água, através da sua recuperação (recorrendo, quando possível, a técnicas de engenharia natural), e
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44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

renaturalização (através da conservação/plantação de corredores de vegetação natural ao longo das
linhas de água, numa faixa de proteção de largura variável, consoante as características ecológicas,
presença de valores naturais ou de áreas com potencialidade à sua ocorrência).
Assegurar a instalação, por plantação ou sementeira, na separação entre linhas de estruturas de
painéis solares, de plantas indígenas (herbáceas e/ou arbustivas) que atraiam e promovam o aumento
da diversidade de insetos polinizadores. Neste âmbito sugere-se a consulta à publicação da IUCN
“Mitigating the biodiversity impacts associated with solar and wind energy development: Guidelines
for project developers”.
Assegurar a erradicação/ controlo e monitorização de espécies exóticas/ invasoras em toda a área do
projeto.
Assegurar a utilização apenas de vegetação autóctone (e adaptada às condições edafoclimáticas) nas
ações previstas no Plano de Integração Paisagística.
Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho (regime jurídico aplicável ao
controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas).
Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem,
para que as mesmas não alterem a ecologia local nem introduzam plantas invasoras.
Assegurar o acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em
relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e com destaque para áreas de estaleiro,
acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas em fase de EIA. Os
achados móveis colhidos no decurso da obra devem ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património cultural. Se no decurso da obra surgirem novas realidades de
interesse arqueológico, a sua ocorrência deve ser comunicada à tutela e avaliadas as medidas a adotar
para a sua salvaguarda in situ ou pelo registo.
Assegurar, para a ocorrência 56, o acompanhamento arqueológico, cuidado e rigoroso na área da
ocorrência, dado que este corresponde a um sítio arqueológico sito a menos de 50 m do apoio AP06
da linha elétrica e atendendo ao potencial arqueológico confirmado na área. Os resultados obtidos
podem condicionar o projeto de construção e/ou implicar a execução de escavações arqueológicas
manuais em área.
Assegurar, para a ocorrência 58, a delimitação com fita sinalizadora da área total ocupada pela
ocorrência, com uma margem de segurança mínima de 5 m para o exterior da área por esta abrangida,
de modo a garantir a sua integridade física no decurso da fase de construção.
Realizar, após a desmatação, a prospeção arqueológica sistemática do terreno onde se prevê a
ocorrência de trabalhos de construção, no solo livre de vegetação, com a finalidade de colmatar as
lacunas de conhecimento.
Assegurar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras) em função dos resultados obtidos no decurso da prospeção
arqueológica sistemática do terreno. Assegurar a compatibilização da localização dos elementos do
projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua
preservação.
Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, suspender de imediato os
trabalhos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Direção-Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o
objetivo de minimizar os impactes.
As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o Acompanhamento Arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor 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 devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural.
De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro
terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento Arqueológico de
Obra sobre a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento do solo
(desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e
escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação dos apoios da linha elétrica e vala
para instalação dos cabos elétricos), a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento
arqueológico da obra;
Assegurar, em termos de acessos, o Acompanhamento Arqueológico integral e contínuo dos trabalhos
de reabilitação dos acessos existentes, dos troços de novos acessos a construir e da abertura de apoios
da linha elétrica. Esta medida deve ser aplicada da seguinte forma e ordem enumerada: 1 - prospeção
prévia num corredor com 200 m centrados no eixo dos acessos; 2 - desmatação prévia; 3 –
reabilitação/abertura de acessos.
Caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial nos traçados prospetados, deve ser
ajustada a posição dos apoios ou dos acessos, para local previamente prospetado, de modo a não
causar impactes sobre as ocorrências. Os resultados obtidos devem ser registados e ser representados
em cartografia contendo a localização das ocorrências identificadas, as condições de visibilidade do
solo e o local efetivo dos apoios e acessos da linha elétrica aérea, dados que devem ser entregues à
tutela em Nota Técnica.
Implementar o Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, o Plano de
Recuperação das Áreas Intervencionadas e o Projeto de Integração Paisagística da central fotovoltaica
do Carregado.
Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à sua remoção
física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante
a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a
intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve seguir as orientações
expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim.
As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e,
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso,
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar
movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar
pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

43

62. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular
sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno
já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
63. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde
liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores.
64. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes das
espécies autóctones, deve ser removida e depositada em pargas. Estas devem ter até 2 m de altura;
devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza
em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de
uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos
tempos de duração e das condições atmosféricas.
65. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser
objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser
reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância.
66. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
67. Assegurar que o planeamento dos trabalhos e que a execução dos mesmos considera todas as formas
disponíveis para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização
e, consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras na fonte ou na origem e
a sua propagação, como: o não uso de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em
períodos de ventos que potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos
nos períodos de maior pluviosidade e ventos. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a
minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
68. Proceder à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de estabilização dos
pavimentos dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pelo uso, ou utilização, de
água na redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a qualidade visual
da vegetação e os níveis de produção das próprias culturas existentes nas áreas agrícolas adjacentes.
Deve ser garantida a limpeza regular dos acessos e das diversas áreas afetas à obra, de forma a evitar
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de
veículos e de equipamentos de obra.
69. Utilizar, sempre que possível, os acessos já existentes, evitando tanto quanto possível a abertura de
novos.
70. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/ arrendatários dos terrenos a
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser encontrada,
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o
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72.

73.
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78.
79.
80.
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83.
84.
85.

86.

acesso às propriedades.
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade dos proprietários
e populações.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos proprietários e população
local.
Sinalizar os acessos definidos e impedir a circulação de pessoas e maquinaria fora destes.
Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de 20km/h)
para minimizar o risco de atropelamentos de fauna.
Adotar medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias
atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de construção.
Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e
materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para
destino adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais
e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e
escolas).
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deve ser o mais curto possível,
selecionando as zonas de menor densidade populacional e devem ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
Desativar os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior. A recuperação inclui operações de
limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos existentes, de
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto
possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à
regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone.
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Proceder, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos
temporários e pela circulação de máquinas e viaturas, à sua adequada descompactação.
Adotar todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras, sobretudo, na
origem da emissão das mesmas.
Assegurar que a iluminação em Fase de Obra, incluindo a dos estaleiros, não é projetada de forma
intrusiva sobre a envolvente. Nesse sentido, a mesma deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e
apenas sobre os locais que efetivamente a exigem.
Assegurar a implementação de boas práticas, de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas
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87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.

94.

95.

96.

97.

estritamente necessárias à execução dos trabalhos.
Realizar, sempre que possível, os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações
de terras e a exposição do solo desprovido de vegetação, durante os períodos em que não é provável
a ocorrência de precipitação mais intensa.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado.
Assegurar, sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de
linhas de água, que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições de escoamento
dessas linhas de água.
Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de drenagem
de águas pluviais.
Assegurar a retenção e o destino final adequado para os efluentes domésticos.
Assegurar o encaminhamento das águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto
betuminoso) para um local impermeabilizado, afastado das linhas de água, não podendo em caso
algum situar-se na faixa de proteção do domínio hídrico. Quando terminada a obra, deve proceder-se
à limpeza de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos
resultantes.
Assegurar que a zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas são
drenados para uma bacia de retenção equipada com um separador de hidrocarbonetos,
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Os
efluentes aí armazenados devem ser recolhidos por operador licenciado para posterior destino final
adequado.
Garantir que, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, se procede à recolha do
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
Assegurar que as intervenções na proximidade de linhas de água são efetuadas de modo evitar o
arrastamento de materiais para o meio hídrico. Para evitar o aumento da carga sólida, a qual contribui
para o assoreamento das linhas de água, em particular na abertura e intervenção em caboucos de
valas técnicas, deve prever-se a colocação de barreiras de retenção de sólidos (fardos de palha,
geotêxtil, entre outros) na zona de interação entre a frente de obra e a linha de água e privilegiar a
colocação temporária das terras escavadas no lado da vala oposto à linha de água.
Assegurar a salvaguarda das margens e leitos das linhas de água face à ação do estaleiro, frentes de
obra, apoio à obra, abertura de caboucos e definição de acessos e valas técnicas, pela tomada de boas
práticas em obra, bem como pela reavaliação e ajuste das áreas de apoio à obra, maximizando o seu
afastamento ou criando redes de drenagem temporárias que impeçam a escorrência de caudais
potencialmente contaminados no seu interior para as linhas de água vizinhas.
Garantir que o estaleiro, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à obra (incluindo,
quando necessário, áreas de empréstimo e /ou áreas de deposição de terras sobrantes) se localizam,
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sempre que possível, em áreas já utilizadas para o mesmo fim, em áreas degradadas ou
impermeabilizadas/de reduzido coberto vegetal ou áreas que futuramente ficarão afetas a
infraestruturas permanentes, privilegiando locais de declive reduzido e com acesso próximo, para
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os
seguintes locais e devem ser salvaguardas o maior número de vertentes ambientais possíveis:
a) Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 10 m das margens de cursos de água
principais e linhas de água não navegáveis).
b) Perímetros de proteção de captações.
c) Áreas inseridas no sistema nacional de áreas classificadas ou outras áreas com estatuto
de proteção.
d) Áreas de Reserva Agrícola Nacional e/ou Reserva Ecológica Nacional (aplicável
exclusivamente à LMAT).
e) Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância
do ponto de vista da conservação, tanto florísticas como faunísticas.
f) Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico.
g) Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas.
h) Zonas de proteção do património.
i) Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas
aplicáveis.
98. Garantir que o estaleiro, parques de materiais e maquinaria (quando não inseridos na área de
estaleiro) e outras áreas de apoio à obra deslocalizadas (nomeadamente áreas de empréstimo e áreas
de deposição de terras sobrantes), são previstos para localizações o mais próximas possível das frentes
de obra, para minimizar impactes indiretos associados ao seu transporte.
99. A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra deve ser
reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta
implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. Em particular deve
evitar-se a abertura de clareiras que potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras.
100. Vedação das zonas de estaleiro, áreas de apoio e frentes de obra, interditando o seu acesso a terceiros
para redução do risco de acidentes, de acordo com a legislação aplicável.
101. As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a implantação de apoios,
devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas,
culturas e gado.
102. Garantir que são claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos ser
delimitados com sinalização bem visível.
103. Limitar a desmatação, limpeza e decapagem dos solos à área estritamente necessária. Se viável, deve
optar-se por delimitar ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das
áreas adjacentes. Evitar a utilização de áreas não intervencionadas para áreas de apoio, mas, se tal
não for possível, estas não devem ser desmatadas. As áreas a intervir, mas nas quais não será
necessária a movimentação de terras, devem ser desmatadas através de corte raso (corta matos) e
rechega do material cortado. Deve proceder-se assim que possível à reconstituição do coberto vegetal
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das zonas intervencionadas, tendo como referência as seguintes áreas:
a) Estaleiro e áreas de apoio à obra limitadas e vedadas em todo o seu entorno.
b) Acessos e valas técnicas devem afetar no máximo uma faixa de 3 m para cada lado das
infraestruturas lineares (quando coincidentes ou justapostas, considerar a infraestrutura
mais exterior) para circulação de maquinaria e pessoal.
c) Módulos/estruturas seguidoras devem ter uma área de ocupação limitada por 3 m para
cada lado das estruturas, para circulação de maquinaria e pessoal.
d) Subestação e power blocks devem limitar as áreas de trabalho ao acesso
temporário/interno definitivo às áreas.
e) Apoios de linha elétrica devem garantir uma afetação máxima de 400 m2, minimizando
tanto quanto possível essa área, em particular em zonas florestais ou de uso agrícola,
para minimizar os constrangimentos sobre parcelas produtivas, prevenindo custos
económicos adicionais para proprietários.
104. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do
solo e de acordo com as características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se
registe a presença de espécies exóticas invasoras; esta não pode ser utilizada como terra vegetal,
devendo ser encaminhada para destino adequado
105. Assegurar a proteção das formações vegetais existentes na envolvente. Para a salvaguarda de
exemplares arbóreos na envolvente direta das áreas de intervenção, estes devem ser devidamente
identificados com cintas e resguardados por vedações que abranjam, no mínimo, uma área
coincidente com a projeção da copa.
106. As zonas selecionadas para desmatação e poda ou corte de árvores (em particular para a definição da
faixa de proteção à linha e faixas de gestão de combustível) devem ser assinaladas com marcas visíveis
(por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer
instante.
107. Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e
arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e
escavações. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou
azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou
evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo).
108. Remover a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades e encaminhar para
destino final, privilegiando-se a sua reutilização sempre que não forem detetadas na proximidade
espécies alóctones com conhecido comportamento invasor e risco ecológico, de forma a evitar a sua
propagação. No caso de operações de rechega e destino de outros resíduos resultantes da exploração
florestal, deve promover-se a articulação com o proprietário e acordadas as ações a tomar.
109. Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à
retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio.
110. Garantir que os trabalhos de escavações e aterros são iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
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111. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e tomar as
devidas precauções para assegurar a estabilidade das frentes de obra.
112. Assegurar que, à medida que frentes de obra vão sendo finalizadas, é iniciada a
recuperação/integração paisagística de áreas com solo descoberto com a maior brevidade possível,
de modo a prevenir a erosão, respeitando o faseamento de obra.
113. Implementar técnicas de estabilização dos solos e controlo da erosão hídrica nos locais que
apresentem riscos de erosão
114. Assegurar que, sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, estas são
preferencialmente utilizadas para nivelamentos pontuais que sejam necessários, aterro para definição
da plataforma da subestação, recobrimento de caboucos (caso possuam características geotécnicas
adequadas) e fundações ou espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de
fundação.
115. Assegurar o armazenamento dos materiais excedentários em vazadouro autorizado.
116. Cobrir as terras vegetais, nos períodos de chuva, com material impermeável durante o
armazenamento temporário.
117. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem
dos solos, a menos de 10 m das linhas de água.
118. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído. As revisões e manutenção da maquinaria não devem ser realizadas no local de
trabalho, mas em oficinas licenciadas.
119. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, dimensionando em número, tipo e capacidade
os adequados equipamentos de recolha para os resíduos produzidos. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos,
ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
120. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento.
121. Assegurar que os estaleiros e as diferentes frentes de obra estão equipados com todos os materiais e
meios necessários, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em situações
de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de substâncias poluentes.
122. Realizar as tarefas que causem maior perturbação fora das épocas mais sensíveis para as comunidades
faunísticas, isto é, fora da época de reprodução (entre fevereiro e julho).
123. Executar, quando não existir, uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos
estaleiros.
124. Na abertura de novos acessos:
a) Assegurar dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas,
nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de depressão.
b) Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as
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movimentações de terras.
c) Evitar a destruição de vegetação ripícola.
d) Reduzir a afetação de culturas.
e) Minimizar o máximo possível de interferência com condicionantes territoriais.
f) Evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico
(nomeadamente sobreiros e azinheiras).
g) Contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados
(nomeadamente galerias ripícolas, montado e carrascal).
h) Prevenir a interferência com ocorrências patrimoniais identificadas.
125. Monitorizar a exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos.
126. Garantir, sempre, em qualquer ponto da rede predial destinada a consumo humano, um residual de
cloro entre 0,2 e 0,6 mg/L, de modo a garantir a existência de uma barreira sanitária ao
desenvolvimento de microrganismos.
127. Assegurar que as cubas dos produtos químicos utilizados na desinfeção da água destinada ao consumo
humano estão identificadas e colocadas sobre bacias de retenção. No local de manuseamento dos
produtos químicos devem estar disponíveis as respetivas fichas de dados de segurança e estar afixado
em local bem visível os procedimentos a ter em situação de emergência
128. Garantir a limpeza e desinfeção periódica do(s) reservatório(s) de água de abastecimento.
129. Garantir que as águas residuais armazenadas na(s) fossa sética(s) são recolhidas e enviadas para
destino final adequado.
130. Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
131. Assegurar que os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas são devidamente
reparados.
132. Assegurar que será seguida a política de promoção para o emprego e desenvolvimento económico
local, priorizando sempre que possível:
a) Contratação de população residente em Alenquer e Azambuja aquando da contratação
de pessoal direto;
b) Contratação de empresas situadas em Alenquer e Azambuja ou na região próxima para
os trabalhos de montagem e instalação eletromecânica, de acordo com os padrões de
qualidade exigíveis para estes fins;
c) Contratação de serviços a empresas locais.
133. Informar a REN com, pelo menos, 15 dias de antecedência da ocorrência de qualquer trabalho a
realizar na proximidade das infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN)
e Rede Nacional de Transporte (RNT), para garantia das condições de segurança, quer da instalação,
quer dos trabalhos a realizar. Os trabalhos a realizar devem ser acompanhados por técnicos da REN.
Central Solar Fotovoltaica
134. Garantir que os trabalhos de escavação são executados na época de estio para evitar a possibilidade
de interceção desnecessária com níveis freáticos, bem como para possibilitar a implantação das valas
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de drenagem nas zonas de cruzamento de linhas de água sem potenciar fenómenos de erosão e
transporte de sólidos e outras substâncias poluentes associadas às ações de obra.
135. Garantir que os elementos de projeto da central fotovoltaica salvaguardem/preservem as possíveis
captações de água que possam existir na área de implantação de projeto.
136. Implementar, nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água,
medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e
na estabilidade das margens. Nunca pode ser interrompido o escoamento natural da linha de água,
devendo por isso ser considerada a adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a
manutenção de um caudal, cujo débito deve corresponder ao da linha de água intercetada. Todas as
intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio (e suas alterações), e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
137. Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto
aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. Sugere-se a
definição inicial da zona de gestão de resíduos da subestação a montante na fase de obra, para
temporariamente servir esse propósito.
138. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a
reciclagem.
139. Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deve ter em
atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra e atender aos
seguintes pressupostos:
a) Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria,
que contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, após tratamento. Os inertes
que resultem do processo de tratamento devem ser recolhidos e encaminhados para
destino final adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto
betuminoso) devem ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado, afastado
das linhas de água, para que, quando terminada a obra, se possa proceder ao saneamento
de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos
resultantes;
b) As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim
como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas
para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente
ser encaminhadas para destino final adequado;
c) Os efluentes domésticos devem ser devidamente recolhidos em tanques ou fossas
estanques (e posteriormente encaminhados para tratamento), sugerindo-se a instalação
logo a montante da obra da fossa sética que servirá o parque fotovoltaico/subestação;
d) A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve
garantir a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo
ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito.
140. Assegurar um esquema de acesso a proprietários locais que utilizem os acessos a afetar à central,
localizados no interior da área vedada (em fase de obra e exploração), identificando os utilizadores
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frequentes e que não têm alternativa de acesso ao acesso interno nestes pontos da CFC, ou por
cedência de chaves de acesso, ou por sistemas de entrada codificados, exclusivamente para os
proprietários identificados.
141. Garantir que, à medida que as estruturas seguidoras e painéis estejam definitivamente montados, a
libertação dessas áreas e recuperação deve ser acompanhada pela realização de sementeiras de
herbáceas autóctones nas entrelinhas dos painéis, de forma a reduzir o risco de erosão do solo
decorrente da limpeza/ decapagem de solos de elevada aptidão agrícola numa área tão alargada
quanto a prevista para implantação de painéis.
142. Implementar um plano de manutenção de fugas dos equipamentos da subestação, para cumprimento
do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril, e Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro.
Sempre que detetadas fugas devem ser identificadas as causas e reparados os equipamentos no
imediato, e num prazo máximo de 1 mês da sua deteção, devem ser efetuadas novamente as
intervenções no equipamento para deteção de novas fugas, a fim de verificar se o problema foi
eliminado.
LMAT
143. Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens
hidráulicas, de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a não interromper o
escoamento natural das linhas de água potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio
hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
144. Assegurar a salvaguarda da margem e leito das linhas de água, face à proximidade dos apoios AP01,
AP07, AP08, AP12, AP19, AP20, AP21, AP29, AP32, AP34, AP35 e AP37.
145. Assegurar, após a execução das escavações para a implantação das fundações dos apoios de linha
AP31 ao AP38 e AP45, que os buracos são revestidos com tela impermeável de espessura adequada.
146. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de condicionantes
territoriais de forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessas áreas,
evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes
da escavação.
147. Assegurar que os acessos abertos que não tenham utilidade posterior são desativados,
intervencionando no sentido de garantir a reposição da situação inicial (salvo outro acordo entre os
proprietários e o promotor). Para isso, o solo deve ser escarificado, e quando aplicável reposta a
camada vegetal do solo para recobrir a camada superficial. Os muros de pedra terão de ser repostos,
bem como todas as eventuais infraestruturas danificadas (vedações, passagens hidráulicas, etc.). Caso
a área seja para requalificação, deve proceder-se à criação de condições para a regeneração natural
da vegetação, através da descompactação do solo.
148. Ajustar a posição dos apoios ou dos acessos, caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial
nos traçados prospetados, para local previamente prospetado, de modo a não causar impactes sobre
as ocorrências. Os resultados obtidos devem ser registados e ser representados em cartografia
contendo a localização das ocorrências identificadas, as condições de visibilidade do solo e o local
efetivo dos apoios e acessos da linha elétrica aérea, dados que devem ser entregues à tutela em Nota
Técnica.
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149. Assegurar, para a ocorrência 56, o Acompanhamento Arqueológico, cuidado e rigoroso na área da
ocorrência, dado que este corresponde a um sítio arqueológico sito a menos de 50 m do apoio AP06
da linha elétrica e atendendo ao potencial arqueológico confirmado na área. Os resultados obtidos
podem condicionar o projeto de construção e/ou implicar a execução de escavações arqueológicas
manuais em área.
150. Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à drenagem
periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a
mobilização do solo.
151. O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente
retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo.
152. Na faixa de proteção à linha devem ser removidas apenas espécies arbóreas de crescimento rápido
existentes no local, promovendo uma gestão que preserve as espécies arbóreas autóctones presentes.
Medidas para a fase final de execução da obra
Central Solar Fotovoltaica e LMAT
153. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais,
resíduos, entre outros. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais
em obra.
154. Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro, parque de materiais e
outras áreas afetadas pelas ações de obra, com reposição das condições existentes antes do início das
obras.
155. Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra de forma a
criar condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de
habitats.
156. Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em
obra e que possam ter sido afetados.
157. Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida
pela obra, bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados
pelas obras de construção.
158. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável,
através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e
arejamento dos solos.
159. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a
necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.
160. Realizar, na área do projeto, uma sementeira de herbáceas ao nível do solo, sendo que, nas áreas
ocupadas por módulos fotovoltaicos, as espécies devem ser compatíveis com o ensombramento. Na
faixa de proteção das linhas de água, avaliar a instalação/manutenção de vegetação ripícola adequada
à recuperação e valorização das mesmas.
161. As águas residuais resultantes das operações de construção civil devem ser coletadas e encaminhadas
para tratamento por operador licenciado, após remoção de materiais potencialmente contaminados,
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a remeter a destino adequado.
Medidas para a fase de exploração
Central Solar Fotovoltaica e LMAT
162. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da
entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, procedimentos e
ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central que possam por em risco a
segurança das populações vizinhas.
163. Assegurar, durante a fase de exploração, a limpeza do material combustível na envolvente da área de
implantação da central fotovoltaica, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra
incêndios, no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial legalmente aplicáveis, nomeadamente
do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo, bem como do disposto no
Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro.
164. Assegurar que as linhas de água existentes e cartografadas na carta militar à escala 1:25 000, ainda
que intermitentes, localizadas na área de intervenção são alvo de reabilitação da vegetação autóctone
e adequada ao tipo de linha de água.
165. Assegurar que as operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das
estruturas, decorrem em área impermeabilizada.
166. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame
acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deve ser imediatamente removida a camada
de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado.
167. Realizar as atividades de manutenção (na central fotovoltaica, bem como a manutenção da vegetação
ao longo do corredor da linha elétrica) que causem maior perturbação fora do período de nidificação
das aves (entre fevereiro e julho).
168. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, assegurar que é fornecida
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos
os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se venham a identificar na fase
de construção.
169. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de
intervenção), assegurar o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumprimento das
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
170. A aplicação de outras medidas específicas ficará dependente dos resultados arqueológicos,
eventualmente, obtidos na fase de construção.
171. Assegurar a comunicação, pelo promotor, à DGPC do eventual aparecimento de vestígios
arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de
avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda.
172. Avaliar potenciais impactes do projeto na saúde humana, resultantes da exploração da central
fotovoltaica, nomeadamente ao nível da exposição da população aos campos eletromagnéticos.
173. Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de
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infraestrutura/equipamento/área em causa.
Central Solar Fotovoltaica
174. Assegurar adequada e regular manutenção, limpeza e desobstrução/desassoreamento dos canais e
valas de drenagem, garantindo que as infraestruturas de drenagem acomodam o máximo de
capacidade de caudais afluentes.
175. Realizar o controlo da vegetação/eliminação de infestantes na área de implantação do projeto
fotovoltaico apenas com recurso a pastoreio ou meios mecânicos, sendo interdita a utilização de
produtos fitofarmacêuticos.
176. Efetuar o controlo de vegetação mediante a aplicação de boas práticas, evitando a erosão hídrica e
arrastamento dos solos e o uso de herbicidas. Assegurar que o controlo de crescimento das herbáceas
e arbustivas autóctones seja feito através do corte (privilegiar a utilização de corta-mato) e sempre
sem recorrer à mobilização superficial do solo que provoque o arranque das plantas.
177. Os trabalhos de manutenção do coberto vegetal da central devem incluir a adequada manutenção das
áreas de povoamento de quercíneas, mantendo e incentivando o restabelecimento dos ecossistemas
naturais típicos de áreas de montados e bosquetes.
178. Evitar durante as ações de manutenção da faixa de servidão e do perímetro de segurança em redor da
central a afetação de exemplares de sobreiro e azinheira de forma acidental.
179. Assegurar o esvaziamento da fossa estanque com uma frequência adequada à sua utilização e que as
águas residuais sejam encaminhadas por entidade licenciada para o efeito, para tratamento
adequado.
180. Caso se comprove que os trabalhos de implantação das linhas elétricas a 30 kV causaram um desvio
do fluxo das águas de recarga afluentes a captações de água subterrânea de uso privado existentes,
contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a exploração das captações,
assegurar a restituição, ao titular das mesmas, dos caudais existentes nas captações anteriormente à
realização da obra.
181. Estabelecer e assegurar um Plano de Ações de Manutenção da Central, que preveja, nomeadamente,
a periódica monitorização dos atravessamentos das linhas de água pela vedação e pelos caminhos, de
forma a garantir as condições de escoamento, atendendo à antecipação das épocas de maior
pluviosidade e aos fenómenos de precipitação intensa.
182. Implementar valas de drenagem nas zonas de implantação da subestação e dos power-blocks,
dimensionadas para escoar os caudais gerados na bacia específica da área de intervenção.
183. Reavaliação da superfície de inundação tendo em conta o layout do projeto implementado, em
particular a rede de drenagem, de forma a aferir definitivamente se as cotas de soleira dos powerblocks e da subestação são superiores às cotas de cheia estimadas, de forma a prevenir integralmente
a significância do impacte.
184. Realizar a avaliação de riscos para a saúde resultante da exploração da central fotovoltaica.
185. Implementar o Plano/Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística da central
fotovoltaica do Carregado.
186. Implementar o Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras associado ao
Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras.
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LMAT
187. Esclarecer os proprietários de parcelas com uso agrícola e florestal acerca das limitações que incidem
sobre as formas de exploração do solo na faixa de segurança.
188. Desenvolver e aplicar um Plano de Manutenção de Faixa, que previna a proliferação de espécies
exóticas e invasoras e promova um coberto vegetal de valor ecológico sempre e onde possível,
compatibilizando-o com os usos pré-existentes (em particular o agrícola), e recorrendo a espécies
autóctones.
189. O Plano de Manutenção de Faixa deve incluir um plano de reconversão da faixa de servidão para as
áreas não agrícolas, de forma a minimizar a perda de áreas florestais.
190. Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de
Monitorização proposto.
Medidas para a fase de desativação
Central Solar Fotovoltaica e LMAT
191. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor,
deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação
da área de implantação dos projetos após a respetiva desativação.
Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a
ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o
destino a dar aos elementos a retirar do local.
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado,
contemplando nomeadamente:
a) A solução final de requalificação da área de implantação dos projetos, a qual deve ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro
legal então em vigor;
b) As ações de desmantelamento e obra;
c) O destino a dar a todos os elementos retirados;
d) A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;
e) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
Programas de monitorização
1.

2.

Programa de Monitorização da Avifauna
Implementar o programa de monitorização da avifauna nos termos em que o mesmo vier a ser
aprovado.
Programa de Monitorização do Estado das Passagens Hidráulicas
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Implementar um programa de monitorização do estado das passagens hidráulicas, nos termos em que
o mesmo vier a ser aprovado.
O referido programa deve assegurar a monitorização do estado das passagens hidráulicas (limpeza e
assoreamento) das linhas de água sob os caminhos, bem como das valas longitudinais de drenagem
dos caminhos na área da central fotovoltaica. O relatório a apresentar deve incluir registo fotográfico,
terá periodicidade anual, com início na fase de exploração, durante 3 anos, no mês de setembro. Pode
ser dispensada a continuidade da sua apresentação após análise e decisão sobre cada relatório.
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