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O RNT resume os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito
numa linguagem simples, clara e concisa, de modo a facilitar a
participação de todos os interessados no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) através da designada “Consulta Pública”.

QUAIS OS OBJETIVOS DO PROJETO?
Concretizar o Título de Reserva de Capacidade adjudicado pelo Governo
português/DGEG por intermédio da construção de central fotovoltaica e
solução de interligação à rede elétrica de serviço público, contribuindo
assim para o esforço nacional de reforço da penetração de energias
renováveis (em particular a fileira fotovoltaica) no cumprimento das
estratégias nacional e europeia neste domínio e de neutralidade
carbónica da economia e adaptação às alterações climáticas.

QUEM LICENCIA O PROJETO?
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Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

QUAL A AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL?
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos definidos no DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
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1. O QUE É O PROJETO?
O Projeto em análise corresponde à implantação de uma Central Fotovoltaica com uma potência de 47 MW,
estimando-se uma produção média de cerca de 83 GWh.
A central será fundamentalmente formada por painéis geradores solares, inversores e postos de
transformação, cuja produção elétrica será coletada numa subestação que elevará a tensão de 30 kV (MT) a 60
kV (AT) para então transportá-la através de uma linha elétrica de 60 kV a ser construída (projeto associado).
A energia gerada será coletada numa subestação própria elevadora de 30/60 kV, da qual partirá a linha aérea, a
60 kV, que permitirá a injeção da produção na Subestação de Paraimo (REN).

Figura 1 – Exemplo de parque solar com estrutura seguidora
T2021-087-01

Figura 2 –Exemplo de seguidores
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1. O QUE É O PROJETO?

T2021-087-01

Figura 3 – Elementos da Central Fotovoltaica de Cabeço de Santo e Linha Elétrica
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1. O QUE É O PROJETO?
A configuração e localização da CF-CBS representa um estudo técnico e otimização sucessiva de soluções com
vista a garantir a máxima eficiência da exploração e os menores impactes económicos e ambientais interponderados. Considera-se então que as soluções de desenho e soluções técnicas permitem:
•

otimização técnica da produção fotovoltaica reduz as necessidades de área a ocupar para assegurar a
produção a 47 MW;

•

equipamentos de montagem fácil e rápida, que minimiza tanto quanto possível os impactes, possuindo
baixas necessidades de manutenção;

•

baixa pegada em termos de impermeabilização de terreno,
limitando-se a perfis de fixação no solo para a instalação da
estrutura de suporte dos painéis e lajes betonadas de dimensão
reduzida e estritamente necessária para a colocação no terreno
dos equipamentos contentorizados, que permitem um desenho
modular e compacto para estes equipamentos (transformadores),
minimizando a área de ocupação em contraponto à sua
materialização como edifícios;

•

Existência de um Ponto de Ligação da Linha Elétrica próximo da área de implantação de forma a reduzir ao
máximo a extensão da linha e respetiva intervenção.

T2021-087-01
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1. O QUE É O PROJETO?
O projeto não só se enquadra, como contribui ativamente para o cumprimento de compromissos nacionais e
internacionais em matéria de energias renováveis e alterações climáticas, reforçando a trajetória nacional
trilhada:
•

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), que dão resposta ao Acordo de Paris em matéria de alterações
climáticas;

•

Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) que estabelece as metas nacionais para
redução de emissões de gases com efeito estufa e incorporação de renováveis no consumo final de energia;

•

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 que tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso
nacional de seu neutro em emissões de gases com efeito de estufa em 2050.

Figura 5 – Comparação da utilização de energia
proveniente de renováveis na Europa
T2021-087-01

Figura 6 – Total de potência instalada de
renováveis em Portugal

Figura 7 – Evolução das emissões
específicas do setor elétrico português
6

2. ONDE FICA O PROJETO?

O Projeto divide-se entre as regiões de
Aveiro e Coimbra (central e linha
elétrica),
Região
Centro,
mais
concretamente no concelho de Águeda
(central fotovoltaica), Anadia (central
fotovoltaica e linha elétrica) e Mortágua
(central e linha elétrica).

Figura 8 – Localização do projeto
T2021-087-01
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2. ONDE FICA O PROJETO?
ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSIVEIS
A área de estudo e para localização da Central Fotovoltaica e o
Corredor de Estudo da Linha Elétrica não se sobrepõem com
nenhuma das áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas
(SNAC), contudo, importa referir que, na envolvente da área de
estudo existem áreas incluídas no SNAC ou outras áreas
sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA], Biótopo
CORINE), nomeadamente:
•

Biótopo CORINE Serra do Caramulo situa-se limítrofe ao
limite este da área de estudo;

•

Zona Especial de Conservação (ZEC) Ria de Aveiro
(PTCON0061), situado a cerca de 2,5km a norte da área
de estudo;

•

Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria de Aveiro
(PTZPE0004) e IBA Ria de Aveiro (PT007) que se localizam
a cerca de 5 km a norte da área de estudo;

•

Sítio Ramsar Pateira de Fermentelos e vale dos rios
Águeda e Cértima (PT029) que se localiza a cerca de 5km
a norte da área de estudo.

•

ZEC Rio Vouga (PTCON0026), cujo limite se localiza a
cerca de 14km a noroeste da área de estudo

T2021-087-01

Figura 9 – Enquadramento do projeto em áreas sensíveis
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2. ONDE FICA O PROJETO?
ENQUADRAMENTO COM IGTs
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

PNPOT

O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos definidos.

PGRH4A

O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos e medidas definidas.

PROF-CL

O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos definidos, desde que cumpridos os objetivos de
proteção dos corredores ecológicos e das áreas florestais sensíveis.

PDM de Anadia

Das classes de espaço abrangidas pela área de implantação do projeto da linha elétrica, salienta-se a conformidade com
solo rural, espaços agrícolas, espaços florestais, espaços afetos à exploração de recursos geológicos.
Identificam-se outras classes de espaço potencialmente condicionadas para a implantação do projeto, associadas a regimes
de condicionamento (espaços integrados em RAN, rodovia, ferrovia, linhas de água, corredor ecológico, património).

(Aplicável apenas ao corredor da
linha elétrica)

PDM de Águeda

Das classes de espaço abrangidas pela área de implantação do projeto da central fotovoltaica, salienta-se a conformidade
com solo rural, espaços florestais de Produção Tipo 1, Espaços florestais de proteção, e Estrutura Ecológica Municipal.

PDM de Mortágua

Das classes de espaço abrangidas pelas áreas de implantação do projeto da central fotovoltaica e linha elétrica, salienta-se a
conformidade com espaços florestais, devendo ser aferido com o município da necessidade de declaração de utilidade
pública pela edilidade do projeto.
Identifica-se outra classe de espaço - espaços naturais - potencialmente condicionada para a implantação do projeto,
associada ao regime de condicionamento de espaços que se integra na REN.

PMDFCI Anadia

O Projeto não apresenta incompatibilidades ao nível do edificado (subestação) pois os condicionalismos aplicáveis são
cumpridos (a subestação está localizada em área classificada com perigosidade “Muito Baixa”), sendo, contudo, necessária a
solicitação de Parecer Favorável da CMDF de Mortágua.
O projeto é assim compatível com o estabelecido no PMDFCI desde que seja salvaguardada a adequada faixa de gestão de
combustível da futura linha elétrica (10m para cada lado) e subestação (50 m), bem como transformadores, se aplicável.

PDMFCI Águeda

PDMFCI Mortágua

T2021-087-01
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2. ONDE FICA O PROJETO?
ENQUADRAMENTO COM IGTs
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Domínio Público Hídrico (DPH)

Solicitar Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) à ARH Centro, previamente à execução das obras
relativas aos elementos do projeto localizados no interior da área de implantação da CF-CBS que interferem
com linhas de água – vedação e valas.

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Efetuar comunicação prévia à CCDR-Centro para a implantação da linha elétrica e acessos (quer da
subestação, quer da linha elétrica). No caso da central, carece de parecer obrigatório a sua instalação,
aquando da interseção de áreas de elevado risco de erosão hídrica.
A emissão da DIA autoriza as intervenções a efetuar em REN desde que sejam cumpridas as medidas nela
estabelecidas.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

No caso da linha elétrica, a sua instalação está sujeita a parecer por parte da ERRAN, admitindo-se o seu
enquadramento como uso compatível ao abrigo da alínea l) do n.º 1, art. 22º.

Regime jurídico de proteção das áreas
percorridas por incêndios florestais

T2021-087-01

Sem interferência por parte do projeto.
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2. ONDE FICA O PROJETO?
ENQUADRAMENTO COM IGTs
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Infraestruturas rodoviárias

Sem interferência por parte do projeto, com exceção da servidão do IC2 pelo AP47 e da servidão da EN235
pelo AP8.

Infraestruturas ferroviárias
Infraestruturas elétricas

Sem interferência por parte do projeto.

Esta tipologia de projeto é compatível com a presença das linhas elétricas existentes

Património

Sem interferência direta por parte do projeto, contudo a verificação da compatibilidade do projeto com as
ocorrências patrimoniais não classificadas inventariadas para a área da central fotovoltaica e linha elétrica é
realizada ao nível do fator ambiental.

Captações de água e respetivos
perímetros de proteção

Sem interferência por parte do projeto. No entanto, face a proximidade uma captação privada, a análise das
captações privadas, embora sem regime de condicionalismo associado, foi realizada ao nível do descritor dos
recursos hídricos.

Recetores e zonas sensíveis

Sem interferência por parte do projeto, sendo assegurada o afastamento mínimo estabelecidos no n.º 3 do
artigo 28.º do RSLEAT, pelo que o projeto da linha elétrica está em conformidade com os regimes aplicáveis.

T2021-087-01
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2. ONDE FICA O PROJETO?
O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
Atualmente a área de implantação do Projeto é marcada pelo seu uso florestal.
A produção florestal de eucalipto marca de forma dominante a ocupação da área
de estudo (99%). As ocupações residuais são de territórios artificializados (cerca
de 0,83%) destacando-se a presença de rede viária, e de massa de água
superficiais (cerca de 0,08%).
Ao longo da linha subsiste o uso florestal (65%), agrícola (20%) e tecidos
artificializados (7%). Em termos de área florestal, destaca-se a floresta de
eucalipto. A área para localização do corredor de linha elétrica abrange tecido
artificializado, nomeadamente, rede viária e espaços associados, atravessando e
cruzando vários tipos de infraestrutura, nomeadamente as estradas nacionais
N1, N334, N336, N235, N334-1. A ocupação do solo na área de localização do
corredor da linha elétrica inclui tecido edificado, indústria, comércio e instalações
agrícolas.
T2021-786-01

T2021-087-01

Figura 10 - Floresta de eucalipto na
envolvente à área da central

Figura 11- Zona industrial no corredor de
estudo da linha elétrica

Figura 12 - Uso agrícola no corredor da linha
elétrica

Figura 13 - Rede viária no corredor de estudo da linha elétrica
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2. ONDE FICA O PROJETO?
QUE PRINCIPAIS RECURSOS E RISCOS INCIDEM SOBRE A ÁREA?
•

Presença de solos de classe F (100%), de reduzida aptidão agrícola, na área da central, ao passo que na
linha já se identificam solos de classe A (40%) integrados como Reserva Agrícola Nacional e solos de
classe F (56%).

•

A área de estudo da Central fotovoltaica abrange quatro massas de água superficiais, sendo que na área
de implantação da central, os afluentes presentes foram salvaguardados, com exceção de alguns de
carácter torrencial pela vedação e valas. No corredor de estudo da Linha Elétrica existem diversas linhas
de água, desde afluentes torrenciais (cabeceiras de linhas de água) a linhas de água de elevada expressão
– ribeira de Boialvo, ribeira da Serra da Cabrita e rio Cértima, todos salvaguardados pelo projeto.

•

O elenco avifaunístico para a área de estudo é composto por 74 espécies, 60 na área da central e 74
espécies na área da linha elétrica. As famílias de aves com maior representatividade foram Fringillidae e
Hirundinidae.

•

Quase nulo o número de recetores potencialmente expostos, ausentes no caso da central (recetor
sensível mais próximo a mais de 500m), a linha desenvolve-se maioritariamente em solos florestais e
apenas no troço final existem recetores sensíveis (habitações unifamiliares) a cerca de 100 m de distância
(nas localidades de Avelãs de Cima e Pereiro, no concelho de Anadia).

•

Sem cruzar elementos patrimoniais classificados, a mais de 400m do corredor identifica-se um local com
estatuto e proteção legal superior, a Capela de Nossa Senhora das Neves e Fontanário.
T2019-087-01
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
A implementação do projeto em análise tem associado um conjunto de ações decorrentes das diversas fases
de desenvolvimento do mesmo. Esse conjunto de ações gera um conjunto de efeitos e potenciais impactes
ambientais no decurso das fases de construção, exploração e desativação, assumindo relevância no âmbito do
presente Projeto as identificadas em seguida.

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de Construção
-

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos exteriores
Limpeza da camada vegetal superficial
Implantação e operação de estaleiro, parques de materiais e equipamentos e outra estruturas de apoio
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
Nivelamento pontual das áreas que apresentem desníveis não compatíveis com as necessidades de projeto
Instalação da vedação perimetral
Abertura e implementação de caminhos internos
Movimentações de terras (plataforma da subestação, caboucos para apoios e valas técnicas)
Cravação direta no solo de perfis metálicos, para instalação das estruturas seguidoras
Execução de fundações
Instalação geral de todos os equipamentos (rede de drenagem, cabos, redes de infraestruturas, painéis,
transformadores, subestação, apoios, colocação de cabos de linha elétrica, balizagem)
Abertura da faixa de proteção da linha e faixa de gestão de combustível
Limpeza e desativação das instalações provisórias, recuperação de áreas afetadas e arranjos paisagísticos

T2019-087-01
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

Figura 14 - Operação de estaleiro e Maquinaria de Obra

Figura 15 - Desmatação, decapagem e cravação de perfis metálicos da estrutura seguidora

Figura 16 - Ações construtivas dos diversos elementos: acessos, passagens hidráulicas, valas técnicas, subestação e vedação

T2021-087-01
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de funcionamento
-

Funcionamento geral da central e subestação coletora 30/60 kV (presença e características funcionais, por
exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes técnicas)
Produção e gestão de resíduos: associados a ações de manutenção periódica
Inspeção, monitorização e manutenções periódicas (inspeção e manutenção/substituição do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas para a central; no caso da linha verificação do estado de
conservação de condutores e estruturas e substituição de elementos deteriorados, manutenção da faixa de
proteção da linha

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de desativação
No cenário de não interesse em manter a produção fotovoltaica, serão realizados trabalhos para a desinstalação
de todos os equipamentos e componentes instalados a fim de deixar o terreno em seu estado prévio à
construção da planta.
Não se considera a desativação da linha, já que será entregue à E-REDES e incorporada na sua Rede de
Transporte.

T2021-087-01
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
DURANTE QUANTO TEMPO?
ANO/TRIMESTRE
MARCO

DESCRIÇÃO

2019
Q4

1.

Adjudicação pela DGEG

2.

Licenciamento

2.1

Ambiental

2.2

Licença de Produção

2.3

Licenças de Op.
Urbanísticas

2.4

Licença de Exploração

3.

Construção

3.1

Central Fotovoltaica

3.2

Linha de Transmissão

4.

Entrada em Operação

2020

2021

2022

2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

A central fotovoltaica, bem como a
linha elétrica, serão construídas em
sucessão
com
algumas
sobreposições de serviços em
paralelo.

COMO EVOLUIRÁ A ÁREA SEM O PROJETO?
Prevê-se a manutenção global do cenário de ocupação existente, importando reforçar que as condições
climatológicas evoluirão em linha com os cenários de alterações climáticas previstos, fazendo ainda menção à
tendência de densificação de infraestruturas de produção e transporte de energia elétrica associados à presença
da subestação de Paraimo como ponto de ligação.
T2021-087-01
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO

Efluentes

FASE DE CONSTRUÇÃO

FASE DE FUNCIONAMENTO

Águas residuais provenientes das instalações
sanitárias, as quais poderão ser encaminhadas para a
fossa estanque a instalar na área da subestação ou
estruturas temporárias ou do tipo amovível para o
seu armazenamento e posterior recolha por empresa
licenciada para o efeito, a conduzir a destino final
adequado.

Águas residuais do tipo doméstico do edifício de controle,
encaminhados para fossa sética a instalar alvo de recolha periódica
pelos serviços municipalizados ou outra entidade licenciada.

Pequenas quantidades de águas residuais de
trabalhos pontuais que possam ocorrer nos
estaleiros ou frentes de trabalho, mas que não serão
significativos, como sejam, águas de lavagem das
máquinas (em particular betoneiras (caso aplicável)
ou outros equipamentos).
Emissões
atmosféricas

T2021-087-01

Resultantes da movimentação de terras e da
operação de maquinaria pesada e de veículos de
transporte. Traduzem-se na emissão de poeiras e
outros poluentes atmosféricos, designadamente
óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de
carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos
voláteis, benzeno e outros hidrocarbonetos.

Águas pluviais dos espaços exteriores, as quais serão encaminhadas
pela rede de drenagem interna.

Não é expectável a produção de emissões atmosféricas que cause
incómodo à população nas proximidades, referindo-se apenas a
emissão potencial de ozono (resultante do efeito coroa) e emissões
acidentais de hexafluoreto de enxofre (SF6).
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
FASE DE CONSTRUÇÃO
Ruído e vibrações

Resultantes das operações de construção, do
funcionamento dos estaleiros de apoio à
obra, da circulação e funcionamento de
máquinas necessárias à execução dos
trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos
à obra.

FASE DE FUNCIONAMENTO
Perturbação associada ao funcionamento das unidades de transformação
(subestação e transformadores).
Perturbação associada às emissões de ruído em componentes da
subestação e linha elétrica associadas ao efeito coroa.
Eventuais manutenções e reparações a efetuar.

Resíduos

T2021-087-01

Resíduos da limpeza e desmatação dos
terrenos, gestão de estaleiro e resíduos
gerados nas operações de construção, os
quais serão encaminhados para operadores
de gestão de resíduos licenciados.

Produção muito pouco significativa, dada a operação por via remota da
subestação. Excetuam-se eventuais e pouco frequentes ações de
manutenção de equipamentos e limpezas, a depositar no parque de
resíduos previsto para a subestação, a serem encaminhados para
operadores licenciados para o efeito.
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3. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
ELEMENTOS DO AMBIENTE SIGNIFICATIVAMENTE AFETADOS
No quadro seguinte sintetizam-se os principais impactes ambientais que, após a implementação de medidas,
apresentam um impacte significativo a muito significativo. Esta exposição é uma visão simplificada dos impactes
identificados, não dispensando portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos setoriais do
relatório síntese do EIA, em particular de outros impactes classificados como potencialmente significativos antes
da implementação de medidas de minimização.
FATORES AMBIENTAIS

IMPACTE

CLASSIFICAÇÃO

FASE DE CONSTRUÇÃO

Exposição dos solos a agentes erosivos e sua compactação pela desmatação e limpeza de
terrenos [CF-CBS]

S

Contaminação de solos devido a derrames acidentais [CF-CBS e LCF-CBS]

S

Recursos hídricos e qualidade
da água

Contaminação da água subterrânea por derrame acidental de substâncias perigosas [LCFCBS]

S

Socioeconomia

Criação de emprego [CF-CBS e LCF-CBS]

S

Solos

FASE DE FUNCIONAMENTO
Clima e alterações climáticas

Geração de energia oriunda de fonte renovável [CFC]

S

Socioeconomia

Diversificação do tecido económico municipal e o contributo para o cumprimento de metas
de geração renovável de eletricidade e neutralidade carbónica [CFC]

S

Perceção social dos riscos associados à presença e operação da linha [LCF-CBS]

S

Impacte Negativo;
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Impacte Positivo; S – Impacte significativo; MS – Impacte Muito Significativo
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4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
As medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental têm como objetivo otimizar o desempenho ambiental
do Projeto e incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser tidas em consideração pelo
Dono da Obra/Empreiteiro, com vista a mitigar ou potenciar os impactes identificados.
Salientam-se de seguida algumas das medidas propostas no EIA para as diversas fases:
FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/ LICENCIAMENTO
Elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Obra (incluindo entre outros os seguintes planos: Planta de Condicionantes à
obra, Planta de Estaleiro, Plano de Acessibilidades de Obra e Desvios de Trânsito, Plano de Gestão de Origens de Água e
Efluentes e de Resíduos, Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, Plano de Intervenção
Paisagística em Obra, Plano de Ações de Formação e Sensibilização Ambiental.
Aferir o Plano de Acessos, a articular, negociar e ajustar em função da negociação com proprietários e localização definitiva de
apoios.
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
O programa/plano de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal e terá de ser aprovado pelo Dono da Obra.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações

T2021-087-01
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4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/ LICENCIAMENTO
Previamente ao início da obra devem ser promovidas 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
Escolher os locais de implantação dos apoios, quando possível, em solos de classes com menor aptidão agrícola.
Previamente ao início da obra, deve o Dono de Obra solicitar autorização prévia por parte da Câmara Municipal de Mortágua
para ocupação de espaços florestais, solicitar parecer à Comissão de Defesa da Floresta de Mortágua para a ocupação de áreas
classificadas no PMDFCI e recomenda-se o pedido de pareceres prévios ao projeto às seguintes entidades: IP, REN, E-REDES.

T2021-087-01
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4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
FASE DE CONSTRUÇÃO
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) devem localizar-se 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

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) devem localizar-se 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
Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos ser delimitados com
sinalização bem visível
A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá 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

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
T2021-087-01

23

4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
FASE DE CONSTRUÇÃO
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 Águeda, Mortágua e Anadia, aquando da contratação de pessoal direto,
a contratação de empresas situadas nestes municípios ou na região próxima para os trabalhos de montagem e instalação
eletromecânica, de acordo com os padrões de qualidade exigíveis para estes fins e a contratação de serviços a empresas locais.
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
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
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
A desmatação, limpeza e decapagem dos solos deve ser limitada à área estritamente necessária. Se viável, deverá optar-se por
delimitar ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das áreas adjacentes. Deve ser evitada a
utilização de áreas não intervencionadas para áreas de apoio, mas, se tal não for possível, estas não deverão ser desmatadas.
As áreas a intervir, mas nas quais não será necessária a movimentação de terras, deverão ser desmatadas através de corte raso
(corta matos) e rechega do material cortado.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre
as mesmas áreas
Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos rurais ou acessos/áreas de circulação de máquinas
agrícolas) já existentes para aceder aos locais da obra
T2021-087-01
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4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
FASE DE CONSTRUÇÃO
Devem ser estudados e escolhidos 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)
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
deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas licenciadas
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os
diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas residuais passíveis de ser produzidas e sua gestão
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
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
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4. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
FASE DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA E LINHA DE INTERLIGAÇÃO

Desenvolver e aplicar um plano de manutenção de faixa que deverá incluir um plano de reconversão da faixa de servidão para
as áreas não agrícolas, de forma a minimizar a perda de áreas florestais.
Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de infraestrutura/equipamento/área em causa
Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de Monitorização proposto
FASE DE DESATIVAÇÃO
Desenvolver um estudo ambiental simplificado prévio às ações de desativação da central que inclua, em particular, um plano
de gestão das ações de obra de desativação a seguir.

Desenvolver e aplicar um plano de recuperação paisagística para a zona da central, adaptado ao uso futuro a dar à área.
Devem ser eliminadas não só todas as estruturas, redes de infraestruturas e resíduos, mas repor a fisiografia prévia, com
retirada das plataformas de aterro/lajes de soleira, remobilização dos solos através da sua descompactação e escarificação.
Nas áreas a recuperar deverão ser utilizadas apenas espécies de flora autóctones, nomeadamente aquelas elencadas no
presente estudo, caso não se verifique o retorno ao uso pré-existente – agrícola e florestal.
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5. O QUE SERÁ MONITORIZADO?
MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
Para além das medidas de minimização propostas para os diferentes impactes identificados, é importante
monitorizar os impactes causados pelo projeto para verificar se a minimização é conseguida ou se é preciso
tomar medidas adicionais.
Neste sentido propõe-se o desenvolvimento de Plano de Monitorização de Avifauna, considerando a presença
na área de estudo de espécies de aves ameaçadas, e os potenciais impactes de mortalidade sobre as mesmas,
ainda que os mesmos tenham sido avaliados como negativos pouco significativos após implementação de
medidas de minimização, que importa assim aferir da sua eficácia.
Locais de monitorização: toda a extensão da linha sinalizadas com dispositivos salvapássaros e fora dessas áreas em pelo menos 20%.

Avifauna

Parâmetros:
• Número de aves mortas por quilómetro;
• Taxa de remoção por necrófagos;
• Taxa de deteção;
• Taxa de mortalidade estimada.
Periodicidade: pelo menos 3 anos da fase de exploração, grosso modo nas quatro principais
épocas fenológicas (invernada, reprodução, dispersão pós-reprodutora e migração
outonal).

T2021-087-01
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5. O QUE SERÁ MONITORIZADO?
MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
Tendo em conta não apenas os potenciais impactes negativos, mas também tendo em vista a potenciação
dos impactes positivos verificados a nível socioeconómico, importa estabelecer um programa de controlo de
indicadores socioeconómicos que verifiquem e comprovem a avaliação de impactes efetuada pelo EIA e que
acompanhem a fase de construção e monitorização.
Deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros no que diz respeito à fase de construção e exploração:

Fase de Construção

Socioeconomia

Número de reclamações e queixas, no âmbito do sistema de reporte e controlo de comunicação
incluído no Plano de Gestão Ambiental a implementar;
Número de ações empreendidas em resposta às queixas apresentadas;
Número de postos de trabalho diretos gerados pela empreitada;
Número de postos de trabalhos indiretos/ número de subcontratações de funcionários e serviços
locais gerado na fase de construção.

Fase de Exploração
Número de postos de trabalho diretos gerados pela operação da central;
Número de postos de trabalhos indiretos/ número de subcontratações de funcionários e serviços
locais gerado na fase de exploração;
Reporte da energia gerada pela central fotovoltaica, com periodicidade semestral;
Reporte das emissões evitadas subsequente à produção fotovoltaica, com periodicidade semestral.
T2021-087-01
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6. CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o Projeto da
Central Fotovoltaica de Cabeço Santo de 47 MWp que inclui como projeto associado, a sua linha de interligação, a
60 kV, com a Subestação de Paraimo (REN, S.A.), como ponto de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público.
O projeto da Central Fotovoltaica de Cabeço Santo materializa-se diretamente como um dos investimentos na
geração de energia a partir de fontes renováveis, alinhando-se e contribuindo diretamente para o cumprimento
dos desígnios nacionais e regionais de investimento e promoção de fontes de energia renovável na produção
energética, cooperando para o esforço nacional para cumprimento de metas de geração renovável de
eletricidade e neutralidade carbónica da economia e adaptação às alterações climáticas, uma vez que o projeto
promove a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis
fosseis para produção de energia.
Na avaliação ambiental do Projeto verificou-se que as intervenções previsíveis na fase de construção irão ter
efeitos negativos ao nível de vários fatores ambientais conduzindo em geral a impactes pouco significativos. Na
fase de funcionamento é quando se irão sentir os principais impactes significativos do Projeto:
IMPACTES NEGATIVOS
•
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Maioritariamente associados a ações de obra e
de reduzida significância, após implementação
das medidas de mitigação propostas

IMPACTES POSITIVOS
•
•

Geração de energia oriunda de fonte renovável
Diversificação do tecido económico municipal e o contributo para o
cumprimento de metas de geração renovável de eletricidade e
neutralidade carbónica
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6. CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
A adoção das medidas de minimização recomendadas, bem como o seu correto acompanhamento ambiental
(destaca-se a proposta de Plano de Monitorização de Avifauna), garantirá a reduzida significância dos impactes.

Em termos de avaliação global de impactes, embora se evidenciem efeitos desfavoráveis significativos,
mitigáveis e classificados como pouco significativos após implementação de medidas de minimização, e com
relevância à escala local, não só se verificam vários efeitos positivos em contraponto, como o contexto territorial
ameniza impactes que, de outra forma ou noutro contexto, poderiam assumir uma significância mais marcada –
nomeadamente no que se refere à componente paisagística, de biodiversidade (em particular avifauna) e
socioeconómica (restrições e interferência associada à manutenção de faixa de proteção à linha e faixa de
gestão de combustível).
Reforça-se que a implementação das medidas preconizadas, podendo assegurar-se esse aspeto pela garantia de
implementação de um Plano de Gestão Ambiental conforme proposto que inclua e configure a inclusão
mandatória de todas as medidas e programas de monitorização propostos para a fase de obra, é decisiva para
conter os demais impactes negativos identificados como pouco significativos a sem significância após aplicação
de medidas.
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