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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Fotovoltaica Ourique II 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua atual redação 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(freguesia e concelho) 
Concelho de Ourique: União das freguesias de Panoias e Conceição 

Identificação das áreas 
sensíveis 

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

Proponente ISDC - International Solar Development Corporation, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto da Central Fotovoltaica Ourique II tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de 
uma fonte renovável e não poluente – a energia solar, contribuindo assim para as metas portuguesas que 
se referem à produção de energia a partir de fontes renováveis, constantes da Estratégia Nacional para a 
Energia (ENE 2020). 

O presente projeto, em fase de Projeto de Execução, da Ampliação da Central Fotovoltaica de Ourique, de 
158,33 MWp (Ourique II), pretende complementar a capacidade já instalada na central fotovoltaica de 
Ourique, (Ourique I), instalação que foi sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA 
2973) e para a qual foi emitido um TUA em 8/05/2018 (TUA n.º 20180426000375). 

Com o presente projeto estabelecer-se-á, assim, o Complexo Solar de Ourique, que integrará as centrais de 
Ourique I e II. 

A ligação entre o presente projeto e a subestação da central de Ourique I será efetuada através de ligação 
subterrânea. A interligação da subestação da central de Ourique I ao posto de transformação mais distante 
tem um comprimento aproximado de 5,3km. A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico de 
Serviço Público terá o seu início na subestação da Central de Ourique I, esta por sua vez ligará à nova 
subestação da REN em Panóias. 

A área de implantação do projeto abrange cerca de 248,2 ha, dos quais aproximadamente 72,8 ha serão 
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ocupados por painéis fotovoltaicos. 

A central solar fotovoltaica será constituída por 239.904 módulos solares fotovoltaicos, com a potência 
unitária de 660 Wp. A estrutura de apoio e rotação dos painéis fotovoltaicos na central de Ourique II é do 
tipo tracker horizontal de um eixo. O centro electroprodutor contará com 36 postos de transformação e 
respetiva cabine de inversores. Para conversão da corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos 
serão utilizados 36 inversores. Está prevista a construção de um edifício de Manutenção e Operação (O&M) 
que visa alojar os equipamentos de controlo, proteção, comunicação, serviços auxiliares e celas de baixa 
tensão da central. Neste edifício também está considerado uma área de armazém para armazenamento de 
peças de reserva. 

O período de construção tem uma duração prevista de 24 meses, tendo a exploração da central uma 
previsão de 30 anos. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 27 de setembro 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: 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-
Geral de Energia e Geologia (DGEG), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Administração 
Regional de Saúde do Alentejo, I.P. (ARS-Alentejo), Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA/CEABN). 

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

 Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à CA, no 
dia 05 de novembro de 2021. 

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

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, 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 resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de 
Aditamento ao EIA.  

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 
março de 2022. 

 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 24 de março a 06 de maio 
de 2022. 
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Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

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

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

 

3 

 Solicitação de parecer específico, 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, a um conjunto entidades externas à Comissão 
de Avaliação, nomeadamente à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à 
Câmara Municipal de Ourique, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, à E-REDES 
Distribuição de Eletricidade S.A., à Infraestruturas de Portugal S.A., à Redes Energéticas Nacionais, 
S.G.P.S. e à Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). 

 Visita ao local, efetuada no dia 28 de abril de 2022, tendo estado presentes representantes da CA, do 
proponente e da equipa responsável pela elaboração do EIA. 

 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 técnico 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 emitida pronúncia pela 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo (DRAP Alentejo), pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), pela 
E-REDES Distribuição de Eletricidade S.A., pela Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) e pela Redes Energéticas 
Nacionais, S.G.P.S. (REN). 

Estas pronúncias encontram-se anexas ao parecer final da Comissão de Avaliação, sintetizando-se de 
seguida os seus aspetos mais relevantes. 

A ANEPC expõe um conjunto de recomendações e refere que as mesmas deve ser acauteladas, na ótica da 
salvaguarda de pessoas e bens e tendo presente a aplicação do princípio da prevenção consagrado na Lei 
de Bases da Proteção Civil. 

A DRAP Alentejo emite parecer favorável, condicionando a autorização prévia da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional do Alentejo (ERRAN Alentejo). 

A EDIA declara que o Projeto da central interfere com as Infraestruturas do Projeto Hidroagrícola Circuito 
hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana, especificamente, 
com a conduta principal DN 1200, em betão com alma de aço, que faz a adução à albufeira do Monte da 
Rocha e com as condutas da rede de rega C8 DN250 e C8.1 DN160, ambas em PEAD. 
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Para a construção da conduta principal a EDIA necessita de uma faixa com cerca de 26 metros para a 
execução da obra e posteriormente será expropriada uma faixa de 6 metros para servidão da mesma. Para 
a construção das condutas da rede de rega C8 e C8.1 será necessária uma faixa para execução das mesmas 
com cerca de 15 metros. 

A E-REDES informa que a área do projeto interfere, ou tem na sua vizinhança, 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. 

Informa, contudo, que desde que sejam garantidas as condicionantes e precauções descritas no seu parecer 
não tem objeções à implementação do projeto. 

A Infraestruturas de Portugal, S.A. afirma que a área de estudo do projeto é atravessada por estradas sob 
sua jurisdição e que as respetivas servidões legais estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da 
administração rodoviária. 

A REN informa que tanto na Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG) como na Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade (RNT), no âmbito das suas concessões, atuais ou previstas em sede de 
planeamento de redes, nomeadamente nos respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o 
período 2022-2031, não se encontram previstas novas infraestruturas na área de estudo do projeto em 
apreciação. 

 

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 atual 
redação, foi promovido um período de 30 dias úteis para consulta pública de 24 de março a 06 de maio de 
2022. 

Durante este período foram recebidas quatro exposições provenientes da organização não governamental 
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável e de três 3 cidadãos a título individual. 

Estas exposições constam do Relatório da Consulta Pública, sintetizando-se de seguida os seus aspetos mais 
relevantes. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A ZERO manifesta a sua preocupação uma vez que à semelhança do projeto Ourique I, existem medidas de 
minimização propostas que irão reforçar a sua relevância e magnitude, nomeadamente uma cortina 
arbórea de proteção e enquadramento paisagístico na orla da periferia da Central numa faixa de 15 metros; 
pastagens biodiversas semeadas dentro do perímetro da central, com rebanhos de ovelhas de raça 
campaniça, plantio de ervas aromáticas; centro de investigação; formação técnico-profissional avançada. 
Contudo a informação não é suficiente para efetuar uma verdadeira avaliação e perceber qual a extensão 
da área complementar à área da central e quais as suas mais-valias, nomeadamente no que concerne à 
compatibilização entre as centrais solares e a atividade agrícola. 

Refere ainda que não fica justificado que a melhor opção para os problemas de erosão seja a alteração do 
uso do solo, com uma clara artificialização e perda de funcionalidades agrícolas e ecológicas, dado que a 
mesma estaria previsivelmente inserida no Bloco de Rega da Messejana. 
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Refere ainda que é com muita preocupação que assiste à perda de habitat para espécies ameaçadas como 
são as aves estepárias. Este é o seu tipo de habitat preferencial, pelo que a salvaguarda de uma área de 
buffer no limite da ZPE é algo fundamental. 

É feita uma menção de forma geral à presença de mais duas centrais solares fotovoltaicas nas imediações, 
assim como outros dois investimentos um a 7 km de distância e ao Bloco de Rega da Messejana, área 
adjacente ao projeto. 

A avaliação de impactes cumulativos fica muito aquém do que seria necessário e tendo em consideração 
que a concretizarem-se estarão em causa um total de 1.073 hectares distribuídos por três centrais que 
distam entre si poucas centenas de metros. 

Concluindo, refere que o projeto em análise irá degradar a paisagem rural, ocupando terrenos agrícolas 
com uma importante componente ecológica na manutenção de espécies com estatuto de conservação. 

Face ao exposto, manifesta-se contra a instalação deste projeto. 

Os cidadãos (3) manifestaram-se contra o projeto em análise, a título individual, manifestando grande 
preocupação e discordância pela implantação do projeto pelos impactes que o mesmo irá induzir na 
destruição do coberto vegetal, na fauna e flora, na paisagem, nos aquíferos, nas linhas de água e na 
albufeira do Monte da Rocha e face à proximidade a zonas habitadas. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública 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 para a central fotovoltaica. 

Importa, contudo, salientar que algumas exposições apontam temas e preocupações que, apesar de 
pertinentes, extravasam o âmbito do procedimento de AIA em curso, estando 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 do Ordenamento do Território a apreciação incidiu sobre a compatibilidade do projeto com o 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique, o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), o regime 
jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outras condicionantes. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique 

A revisão do PDM de Ourique foi aprovada pelo Aviso n.º 7440/2021, de 22 de abril, com a 3ª alteração por 
retificação n.º 1534/2014, de 3 de fevereiro, com a 2ª alteração por Retificação Declaração 167/2013, de 1 
de agosto, com a 1ª Alteração por adaptação, Aviso 25833/2010, de 10 de dezembro; pela 1ª Retificação, 
Declaração de retificação 467/2010, de 9 de março; com a 1ª Publicação da Resolução do Conselho de 
Ministros 35/2001, de 3 de abril. 
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De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Ourique, a área do projeto de ampliação da central 
encontra-se maioritariamente em classes de espaço classificadas como “espaços de exploração de recursos 
energéticos e geológicos – espaços potenciais”, “outros espaços agrícolas” e “espaços mistos de uso 
agrícola com silvícola”. 

Dentro da área de projeto, mas sem afetação, ocorrem ainda elementos de património arqueológico e 
espaços canais, sem afetação. 

Refere-se ainda a delimitação, na Carta de Ordenamento, de uma área designada por "Área Programada de 
Regadio do EFMA - Bloco de Messejana", onde se prevê a implementação deste Bloco de Rega.de Espaços 
Florestais: Espaço Florestal de Produção tipo I e Espaços Florestais de Conservação – Espaços Florestais de 
Proteção. 

O projeto não apresenta desconformidade com estas classes de espaços, sem prejuízo do cumprimento das 
disposições em matéria de defesa da floresta contra incêndios. 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) foi objeto de decisão de elaboração à 
luz da Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto, tendo sido retificado ao abrigo da 
Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro.  

O PROTA aplica-se ao território dos 47 concelhos alentejanos integrados nas quatro NUT III do Alentejo 
Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. Corresponde a uma superfície de cerca 
de 27 000 km2, com uma população de aproximadamente 550 000 habitantes. Representa um território de 
articulação com a Área Metropolitana de Lisboa, com forte potencial na função de charneira pela sua 
continuidade espacial com a Extremadura Espanhola. 

O projeto insere-se numa zona ladeada por um corredor nacional, por Estrutura Regional de Proteção e 
Valorização Ambiental (ERPVA) (área de conectividade ecológica) e sistemas agroflorestais de regadio, sem 
atravessar qualquer uma. 

Descrevem-se de seguida, com transcrição de excertos da RCM 53/2010 que aprova o PROTA, aqueles que 
poderão influenciar mais significativamente o ordenamento na área de estudo. 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA)  

A ERPVA constitui uma estrutura territorial sistémica de estabilidade ecológica que promove a manutenção 
e a viabilização da sustentabilidade, fundamentais na conservação da natureza, da biodiversidade e da 
paisagem, ao contrariar e prevenir os efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas naturais e 
seminaturais. Esta estrutura é constituída pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza, onde se 
incluem as áreas protegidas de âmbito nacional e as áreas classificadas (Rede Natura 2000), e pelas áreas 
de conectividade ecológica/corredores ecológicos, que incluem áreas selecionadas com base em critérios 
espaciais e funcionais aplicados a parâmetros biológicos, hidrológicos, de solo e de paisagem.  

A área de estudo situa-se na envolvente de áreas de conectividade ecológica. 

Segundo o ponto 195 da RCM 53/2010: – “Constituem normas específicas de enquadramento e orientação 
da ocupação urbano-turística na ERPVA, a integrar nos PMOT as seguintes: 

(…)  
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c) Nas áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos o planeamento urbano deverá 
garantir a continuidade do desempenho das funções ambientais como componente da ERPVA;  

d) Tanto nas áreas nucleares como nas áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos, os 
NDT devem contribuir para a salvaguarda da qualidade ambiental e paisagística prevendo 
mecanismos de beneficiação para a recuperação/reabilitação de tecidos urbanos existentes, em 
detrimento de novas edificações. 

Sistemas de Atividades Agro-Florestais  

Segundo o ponto 2.4 -A do referido diploma — Subsistema das Atividades Agro-Florestais  

“Sistemas Agrícolas de Regadio — correspondem aos sistemas de agricultura intensiva associada às áreas 
dos Aproveitamentos Hidro-Agrícolas (existentes e potenciais), que configuram um modelo agrícola com 
elevado potencial de resposta às oportunidades de mercado, sendo desta forma garantidamente 
sustentável. Neste contexto territorial, a agricultura, além da valia económica e social que representa, pode 
também desenvolver as vertentes de prestação de serviços ambientais e rurais, mas a sua viabilidade 
económica não assenta nestes fatores.” 

Planos Setoriais 

Os Planos Setoriais de Ordenamento do Território são instrumentos de programação ou de concretização 
das diversas políticas com incidência na organização do território. Relacionados com o projeto destacam-
se os seguintes: 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6); 

 Plano Nacional da Água; 

 Plano Rodoviário Nacional; 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT); 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) 

Tendo sido identificadas as várias categorias de espaços, condicionantes, servidões e restrições de utilidade 
pública presentes, nomeadamente, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
servidão rodoviária, Domínio Público Hídrico e Servidão de infraestruturas da rede elétrica, foi avaliada a 
compatibilidade deste projeto com as mesmas, considerando-se que a instalação da central fotovoltaica 
pode vir a ser admitida desde que obtidos os respetivos pareceres favoráveis das entidades com jurisdição 
na área. 

A área de projeto afeta alguns solos da Reserva Agrícola Nacional, de acordo com o n. º 7 do Artigo 23.º do 
Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN) (Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro) 
“Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende a 
pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento”. Nesta conformidade, deve solicitar e obter o 
competente parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo (ERRAN Alentejo). 

De acordo com o Regime Jurídico da REN em vigor, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, revogando o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 
de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 75-A/2006, de 3 de novembro) foi alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, e recentemente pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto., verifica-se que a central se insere parcialmente em áreas da Reserva Ecológica 
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Nacional, na tipologia de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. Assim, 
face à sua tipologia, o projeto está sujeito a comunicação prévia, para a execução das atividades em estudo. 

O Artigo 24º do DL nº 124/2019, de 28 de agosto determina que “Quando a pretensão em causa esteja 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a 
pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses 
procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.” 

Infraestruturas 

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água e aos sistemas de drenagem e de 
tratamento de águas residuais urbanas segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 340.21, de 11 de 
outubro de 1944 conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do Código das 
Expropriações (CE) aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro. 

Verifica-se ainda o atravessamento da área de implantação do projeto por uma conduta adutora, 
assegurando-se, contudo, as distâncias de segurança previstas por lei a qualquer elemento do projeto. 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT)  

De acordo com os mapas síntese deste plano, o projeto insere-se nas seguintes áreas: Corredores 
Ecológicos e, marginalmente, em Áreas Florestais Sensíveis.” 

Em relação à REN, ponderados os requisitos do regime específico e verificando-se que existe conformidade 
com o PDM em vigor, a pronúncia favorável emitida pela CCDR Alentejo no contexto do presente 
procedimento de AIA determina a não rejeição da comunicação prévia prevista no mesmo regime jurídico, 
nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, para as áreas abrangidas dos referidos municípios. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto em avaliação tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável 
e não poluente, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
fontes renováveis. Assim, esta central fotovoltaica justifica-se por se enquadrar no cumprimento das 
principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço das energias renováveis, contribuindo dos 
compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações 
climáticas. 

Embora a área de intervenção do projeto não abranja áreas classificadas do ponto de vista da conservação 
da natureza, ocorrem na proximidade a Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE 0046), 
localizada a cerca de 1500 m para Este, a ZPE de Piçarras (PTZPE 0058), a 10,6 km para Sudoeste e a IBA 
Luzianes (PT 048) que se localiza a cerca 11km a sudoeste da área de estudo. Estas áreas devem a sua 
classificação à presença de importantes populações de aves estepárias. A ZPE de Castro Verde assume 
também relevo pela ocorrência de diversas aves de rapina, algumas com elevado estatuto de conservação. 
É ainda uma das zonas mais importantes de ocorrência de imaturos de Águia-imperial-ibérica em Portugal. 
Relativamente às espécies tartaranhão-caçador, abetarda e sisão, a ZPE de Castro Verde constitui 
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atualmente o principal núcleo reprodutor em Portugal, acrescendo ainda a sua importância durante o 
Inverno. 

A área de implementação do projeto da Central Fotovoltaica Ourique II abrange ainda áreas incluídas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e linhas de água/de 
escorrência que integram o domínio público hídrico, pelo que abrange áreas de continuidade da Rede 
Fundamental de Conservação da Natureza, conforme definido na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 
O projeto localiza-se em área aberta e em habitat favorável à presença de espécies que estiveram na origem 
da designação da ZPE de Castro Verde, nomeadamente as dependentes dos agro-sistemas ibéricos de feição 
estepária, como o tartaranhão-caçador, o sisão, a abetarda, o alcaravão, o cortiçol-de-barriga-preta, o 
rolieiro e, ainda, o grou.  
Neste contexto, o fator Sistemas Ecológicos assume-se como determinante para a avaliação deste projeto. 
As espécies de avifauna presentes na área são particularmente vulneráveis à perturbação, tendendo a 
ocorrer apenas em áreas bem conservadas e onde a densidade humana é muito reduzida. Assim, a sua 
presença é enfraquecida por qualquer modelo de ocupação que não o atualmente existente. 
Contudo, importa ter presente a sobreposição da área de implantação da central com a área de implantação 
do projeto “Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana”, 
cujo procedimento de AIA com a emissão de DIA favorável condicionada a 30/11/2021. Assim, 
independentemente do projeto em avaliação, preconizam-se já alterações de uso do solo desfavoráveis à 
manutenção das condições existentes para a avifauna caraterística do local. 
A proximidade do projeto à ZPE de Castro Verde gera preocupação, em particular pela acumulação de 
projetos desta tipologia e de outras na envolvente, com impactes cumulativos indiretos.  

Os impactes ao nível dos sistemas ecológicos caracterizam-se assim como sendo negativos, permanentes, 
diretos, certos, locais e reversíveis. A magnitude é moderada e os impactes significativos, embora não esteja 
prevista a afetação de quaisquer habitats de interesse comunitário. Com a destruição do coberto vegetal, 
resultará para a fauna na perda de habitat e na exclusão das espécies, pelo menos temporária, na área do 
projeto, sendo estes os principais impactes esperados. Serão mais afetadas as espécies estepárias, 
nomeadamente de espécies ameaçadas como sisão (Tetrax tetrax), tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), 
tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e francelho (Falco naumanni). Tendo em conta que estas são 
espécies com estatuto de conservação desfavorável é considerado que a perda desta área de habitat 
poderá ser relevante. 

Para além do efeito barreira causado pela vedação da área, o efeito de exclusão provocado pela alteração 
no uso do solo e implantação de uma estrutura não adequada à presença de fauna, nomeadamente sobre 
espécies sensíveis à presença de outras infraestruturas, o projeto causará um impacte negativo, 
permanente, local, provável, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude elevada e significativo, dada 
a área do projeto e a possibilidade de afetar espécies de elevado valor ecológico.  

Considera-se no entanto que existem possibilidades de os impactes negativos poderem ser reduzidos com 
a implementação de medidas de minimização. Neste contexto, reconhece-se como válida e relevante opção 
de adoção de linhas subterrâneas de ligação entre os diferentes setores da central de Ourique II e da mesma 
à central de Ourique I, eliminando o potencial impacte acrescido de construção de novas linhas elétricas 
aéreas. Considera-se esta opção positiva, sendo também essencial, para minimização dos impactes 
cumulativos, incentivar à articulação entre proponentes de centrais próximas devendo ser estudada a 
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possibilidade das infraestruturas de ligação à rede, nomeadamente a subestação da central fotovoltaica, 
ficar preparada para acomodar futuras ligações subterrâneas oriundas de potenciais ampliações e/ou de 
projetos da mesma tipologia a desenvolver na envolvente. 

De referir também que nos últimos anos se assistiu a uma redução dos efetivos das espécies protegidas 
dentro das ZPE, pelo que a conservação das áreas limítrofes e contíguas a estas zonas e que apresentem 
habitat favorável se tornou essencial para a conservação das espécies, assegurando áreas de continuidade. 
Neste sentido, afigura-se também necessária a adoção de um plano de beneficiação face à perda de habitat 
estepário, conforme proposto pelo proponente no EIA. 
No âmbito da avaliação desenvolvida foram ainda considerados relevantes e analisados os fatores 
Paisagem, Património, Recursos Hídricos, Solos e Uso do solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, 
Alterações Climáticas, Saúde Humana, Sistemas Agrícolas e Geologia e Geomorfologia.  

Quanto ao Património, a fase de construção é considerada a mais lesiva para o património, uma vez que 
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis, que consistem na remoção do coberto vegetal, na movimentação e 
revolvimento de terras e nas intrusões no subsolo associadas à implantação das novas infraestruturas, estas 
ações inviabilizam a conservação de eventuais contextos arqueológicos existentes no subsolo. 

Destaca-se que na área foram identificados dois elementos patrimoniais que correspondem a dois 
monumentos megalíticos (Pedra d’Anta 1 e Pedra d’Anta 2), que integram a proposta de classificação do 
Megalitismo do Alentejo elaborada pela Direção Regional de Cultural (DRC) Alentejo, que recentemente 
entrou Em Vias de Classificação, tendo o respetivo Despacho de Abertura sido publicado no Anúncio n.º 
39/2022, DR, 2.ª série, n.º 40, de 25-02- 2022. 

Assim, e tendo em consideração o presente estatuto legal de proteção das referidas antas, o projeto em 
avaliação deverá garantir a salvaguarda in situ destes dois bens imóveis, através da criação de perímetros 
de proteção com um mínimo de 75 m de raio, respeitando os respetivos limites, tendo por base as 
georreferências validadas através de trabalhos de campo pela DRC Alentejo e pela DGPC, e que 
corresponderão a zonas a serem excluídas do projeto. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes da central são negativos, diretos, certos, 
imediatos, temporários a permanentes, reversíveis a irreversíveis, locais, de reduzida a elevada magnitude 
e de pouco significativos a muito significativos. Regista-se um contributo para a artificialização da paisagem 
em presença, em primeira instância, resultado da intrusão visual que as ações associadas à desflorestação, 
desmatação, alteração da morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis solares introduzirão 
no território. 

A totalidade da área de implantação de painéis projeta o impacte visual negativo sobre uma parte muito 
significativa da Área de Estudo, que se pode classificar como de elevada magnitude e significativo a muito 
significativo, consoante a maior ou menor sensibilidade das áreas em causa. 

Considera-se assim que haverá uma descaracterização visual do território e redução muito significativa da 
atratividade e destruição progressiva do carácter da paisagem. 

Os principais impactes sobre os Recursos Hídricos prendem-se principalmente com interferências na 
drenagem natural, nomeadamente no atravessamento de linhas de água. 

Com a implementação do presente projeto e decorrente exploração, perspetiva-se uma afetação pouco 
significativa dos recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do sistema global. 
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O principal impacte a nível do Solo ocorre na fase de construção. A afetação dos solos apresenta-se limitada 
às áreas onde ocorrerão movimentações de terras, às áreas de implantação de estruturas (acessos, 
caboucos para cabines, edifício de O&M e suportes de painéis fotovoltaicos), assim como as áreas de 
estaleiro e de abertura de valas para cabos de média tensão. 

É na fase de construção do projeto da Central que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos no 
fator Uso do Solo, em resultado da ocupação dos solos e da alteração dos usos atuais. 

No âmbito da Socioeconomia, considera-se que durante a sua fase de construção o projeto apresenta 
impactos económicos diretos, temporários e significativos para a estrutura económica da zona e na criação 
de emprego local. O projeto apresenta impactos diretos, negativos e pouco significativos na geração de 
tráfego e na qualidade de vida dos habitantes e dos trabalhadores das povoações próximas à empreitada. 

Os impactes do projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de 
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na Fase de Construção, perpetuando-se na Fase de 
Exploração, e resultam da implantação das infraestruturas associadas à instalação da Central Solar 
Fotovoltaica, sendo maioritariamente negativos e permanentes. 

Os impactes na Geologia e Geomorfologia estão associados à fase de construção e estão relacionados com 
a potencial destruição e/ou afetação de formações geológicas com interesse económico e/ou científico, em 
consequência da execução de escavações e da construção de acessos. 

A construção interfere com áreas concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais. Considera-
se por isso um impacte negativo, provável, podendo limitar a área efetiva de pesquisa (dependendo dos 
métodos a serem utilizados). 

No que diz respeito às Alterações Climáticas, o principal impacte positivo associado ao projeto da Central 
Solar de Ourique II será o fornecimento de energia elétrica renovável, que permitirá reduzir a emissão de 
dióxido de carbono em cerca de 132,7 kt CO2, comparativamente à mesma produção com recurso a gás 
natural. 

A afetação da capacidade de sumidouro resultante da concretização do projeto, em que a implantação da 
central incidirá totalmente sobre culturas temporárias de sequeiro e regadio, tendo o projeto sido 
concebido por forma a salvaguardar as zonas de olival, azinhal e eucaliptal - prevendo-se a remoção de 
apenas 5 eucaliptos. Adicionalmente, será implementada uma medida de minimização onde se prevê a 
constituição de pastagens, com o objetivo de proceder à fixação de poeiras, mas também para acentuar a 
fixação de humidade, aumentar a densidade de coberto vegetal e alimentar rebanhos de ovelhas. 
Considera-se que este projeto associado constitui uma medida positiva ao fomentar a capacidade de 
sequestro de carbono. 

Perspetiva-se o aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) na fase de construção 
associadas ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de 
acesso ao local de implantação do projeto. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, não se espera que o aumento das emissões de GEE decorrentes do 
aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local 
de implantação da central fotovoltaica 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. 

Na vertente adaptação, verifica-se que os principais riscos identificados para a zona em estudo, estão 
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essencialmente associados a ondas de calor e secas mais frequentes, ao aumento do risco de incêndio, ao 
risco de inundações, considerando-se contudo estes riscos diminutos. 

Para o fator Saúde Humana na área de influência do projeto, não se prevê qualquer impacte negativo do 
projeto sobre a qualidade de vida das populações, em qualquer das suas fases de desenvolvimento, 
atendendo a que são cumpridos todos os requisitos legais existentes em Portugal, em sede de projeto, e se 
preconizam medidas de minimização que zelam pela redução e controlo dos impactes normais de uma 
atividade construtiva. Não obstante, a informação remetida refere que os principais aspetos ligados à saúde 
humana no âmbito deste projeto dizem respeito à produção de campos eletromagnéticos e de ruído. 

Considerando que a exposição a campos eletromagnéticos é um dos principais impactos expectáveis na 
saúde humana associada a este tipo de projetos, verifica-se que não existirá exposição do grande público a 
estes campos, já que a central será vedada, sendo o acesso exclusivamente condicionado a pessoal 
devidamente qualificado e os valores no exterior serão significativamente inferiores, dadas as distâncias 
aos equipamentos em tensão. 

Relativamente ao ruído, os resultados obtidos permitem concluir que os níveis sonoros obtidos em todos 
os pontos de medição considerados, cumprem os valores limites regulamentares impostos, evidenciando, 
por um lado, que o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana mais próximos do projeto não se 
encontra perturbado e, consequentemente, não sendo responsável por eventuais efeitos negativos ao nível 
da saúde humana da população local. 

No que se refere ao fator Sistemas Agrícolas os impactes são considerados negativos mas minimizáveis 
desde que implementadas as medidas preconizadas e condicionado às condicionantes impostas que se 
prendem com a salvaguarda dos blocos de rega do Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas, Alto Sado, 
Fonte Serne, Monte Gato e Migueis (AHCAS) e da adução à Albufeira do Monte da Rocha. 

Dos pareceres emitidos por entidades externas à Comissão de Avaliação, destaca-se o parecer da Empresa 
de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) que refere que a Central Fotovoltaica Ourique II 
se desenvolve numa área contígua ao Projeto Hidroagrícola Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do 
Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, interferindo com Infraestruturas do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), especificamente, com a conduta principal DN 1200, em betão com 
alma de aço, que faz a adução à albufeira do Monte da Rocha e com as condutas da rede de rega C8 DN250 
e C8.1 DN160, ambas em PEAD, situadas a sul do prédio G_3 da União de Freguesias de Panóias e Conceição. 

Já no que se refere aos resultados da 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 de minimização identificadas. 

Face ao exposto, ponderados os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

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

1. Garantir a disponibilidade para, em caso de potenciais futuras ampliações e/ou construções de projetos 
da mesma tipologia a desenvolver num raio de 5 km, articular com os respetivos proponentes, 
possibilitando a utilização do mesmo canal de escoamento de energia, com vista à redução da 
necessidade de desenvolvimento de novas linhas de transporte de energia aéreas. Em caso de 
impossibilidade técnica deve ser apresentado relatório justificativo, acompanhado de parecer técnico 
da entidade responsável. 

2. Adequar o layout do projeto de forma a garantir: 

2.1. A exclusão de uma faixa com cerca de 26 metros relativa à construção da conduta principal, DN 
1200, pertencente à infraestrutura do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e 
que faz a adução à albufeira do Monte da Rocha. 

2.2. A exclusão de uma faixa com cerca de 15 metros a afetar à construção das condutas da rede de 
rega C8 DN250 e C8.1 DN160, situadas a sul do prédio G_3 da União de Freguesias de Panóias e 
Conceição), pertencentes às infraestruturas do EFMA. 

2.3. A salvaguarda de todas as linhas de água efetivamente existentes, a comprovar em estudo 
hidrológico a efetuar pelo proponente, incluindo áreas que possam ser suscetíveis de inundação, 
devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto garantir um 
distanciamento às margens de 10m a contar dos respetivos leitos. 

2.4. A não afetação de bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

2.5. A salvaguarda in situ dos monumentos megalíticos Pedra d'Anta 1 (N.º 1) e Pedra d'Anta 2 (N.º 
2), Em Vias de Classificação, através da criação de perímetros de proteção com um mínimo de 
75 m de raio, respeitando os respetivos limites, tendo por base as georreferências validadas 
através de trabalhos de campo pela DRC Alentejo e pela DGPC, e que corresponderão a zonas a 
serem integralmente excluídas do projeto. 

2.6. A exclusão do caminho situado no limite e na zona geral de proteção (ZGP) do monumento 
megalítico Pedra d'Anta 1 (N.º 1). 

2.7. A faixa da cortina arbórea/arbustiva a implementar no âmbito do Projeto de Integração 
Paisagística da Central Fotovoltaica de Ourique II – PIP-CFO-II. 

2.8. A salvaguarda das áreas dos topos com maior cota altimétrica das diversas elevações existentes, 
devendo ser definida uma cota para a curva de nível abaixo da qual serão implantados os painéis. 

2.9. A redução da área de implantação mais a poente, de modo a reduzir significativamente os 
impactes cumulativos sobre a povoação de Panóias. 

2.10. A salvaguarda das áreas com declives superiores a 20%, potencialmente áreas de maior risco de 
erosão. 

 

Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento: 

Deve ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia: 
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1. Layout final do projeto demonstrando o cumprimento das Condicionantes n.º 1 e n.º 2. O layout deve 
respeitar a área de implantação do projeto definida no EIA e 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. Estudo hidráulico-hidrológico que considere devidamente a topografia da área do projeto e permita a 
salvaguarda das linhas de água existentes no terreno onde se pretende instalar o Projeto, incluindo 
áreas que possam ser suscetíveis de inundação, devendo a implantação de todas as infraestruturas e 
equipamentos previstos no projeto, garantir um distanciamento às margens de 10 metros, a contar 
dos respetivos leitos. 

Em sede de licenciamento: 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 
elementos: 

3. Parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo (ERRAN 
Alentejo). 

4. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), no âmbito da servidão das vias existentes. 

5. Parecer da E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A., no âmbito da servidão da Rede Elétrica de 
Serviço Público (RESP). 

6. Plantas de localização de pormenor dos três locais intersetados, bem como os pormenores da servidão 
de acesso às condutas, em caso de rotura, assim como as peças desenhadas de apoio das 
infraestruturas do aproveitamento hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado, que inclua cortes 
transversais e longitudinais (Layouts) que permitam a verificação da devida compatibilidade com as 
infraestruturas do AH. Estas plantas devem ser acompanhadas de parecer emitido sobre as mesmas 
pela Associação de Beneficiários e Regantes de Campilhas e Alto Sado (ABCAS) e pela Direção-Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural/Direção de Serviços do Regadio (DGADR/DSR). 

7. Plantas de localização de pormenor junto à conduta principal DN 1200, relativamente ao 
aproveitamento hidráulico do monte da Rocha, que incluam cortes transversais e longitudinais 
(layouts) que permitam a verificação da devida compatibilidade entre os projetos. Estas plantas devem 
ser acompanhadas de parecer emitido sobre as mesmas pela EDIA e pela DGADR/DSR. 

Previamente ao início da execução da obra 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

8. Plano de beneficiação/valorização de habitat estepário. Este plano deverá ser aplicado em áreas de 
habitat favorável (pseudo-estepe), fora da zona de evitação associada à central fotovoltaica e deverá 
ter como objetivo a gestão, num estado de conservação favorável, de uma área na envolvente da ZPE 
de Castro Verde, correspondendo a uma área mínima de 50% da área vedada da Central, e por período 
idêntico ao da respetiva exploração. Este plano deve ter como objetivo minimizar o potencial 
incremento dos impactes cumulativos decorrentes da ocupação dessa área por outras infraestruturas 
equivalentes e deve conter: 

a) Memória descritiva; 
b) Peças desenhadas que identifiquem os locais concretos de implementação; 
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c) Documentos vinculativos dos acordos com os proprietários; 
d) Programa de execução e monitorização. 

9. Projeto de vedação e sinalização permanente dos elementos patrimoniais n.º 1 e n.º 2, Em Vias de 
Classificação, previamente aprovado pela tutela do Património, de forma a garantir a sua salvaguarda 
durante a fase de construção e na fase de exploração. 

10. Balanço global das emissões de GEE associadas ao projeto, independentemente do âmbito e origem 
das mesmas. 

11. Plano de Segurança e Saúde enquanto instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e 
estaleiros. 

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

13. Planta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final de projeto. Esta carta 
deve dar cumprimento às condições impostas na presente decisão. 

14. Plano de Acessos devidamente adaptado à programação temporal da obra e acompanhar as etapas 
de construção constantes dessa programação, devendo contemplar os seguintes aspetos/ medidas: 

a. Privilegiar a utilização de acessos existentes para aceder à obra; 

b. Definir os melhores percursos de acesso ao estaleiro (veículos e maquinaria pesada) evitando, 
tanto quanto possível, a passagem em zonas habitadas, planificar atempadamente a dos locais 
de circulação e estacionamento dos veículos e maquinaria pesada, evitando as zonas urbanos e 
vias de maior tráfego; 

c. Submeter, em caso de necessidade de desvios de tráfego, previamente, os respetivos planos de 
alteração à entidade competente para autorização; 

d. Implementar desvios alternativos eficazes com sinalização adequada; 

15. Plano de obra para a realização dos trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos 
solos, com referência inequívoca a períodos de realização dos trabalhos (cronograma), tipo de 
trabalhos a realizar, esquema da sequência das operações de intervenção e locais de armazenamento 
temporário da biomassa e dos solos removidos. Aquele plano deve observar como requisitos 
necessários: 

a. Os cortes de vegetação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial 
do solo; 

b. O corte de vegetação deve ocorrer fora do período de 15 de março a 15 de julho, que 
corresponde ao período de maior frequência de episódio de reprodução das espécies da flora e 
da fauna; 

c. Nas áreas situadas até dez metros das linhas de água, pelo menos nas que têm representação 
na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do CIGeoE, os trabalhos de corte de 
vegetação devem ser realizados, exclusivamente, por processos manuais e motomanuais de 
modo a minimizar a afetação das estruturas biofísicas associadas às linhas de água; 

d. Os parques de materiais, locais de empréstimo, depósitos de terras e todas as infraestruturas 
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de apoio à obra, não poderão afetar áreas sensíveis do ponto de vista ambiental ou patrimonial 
e devem estar sinalizadas e/ou vedadas. 

16. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Ourique II, desenvolvido de acordo com as 
seguintes orientações: 

a. Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução. Peças escritas: Memória Descritiva; 
Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde (PGEV) e 
Cronograma de Manutenção. Peças desenhadas: Plano Geral; Plano de Plantação; Plano de 
Sementeiras; Plano de Modelação e Planta de Pormenores, sempre que aplicável e necessárias à 
correta execução do projeto. Os planos devem ser autónomos na sua interpretação e 
legendagem; 

b. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas 
em paisagem (arquiteta/o paisagista), em fitossociologia, em biologia e em património entre 
outros, se pertinente; 

c. A sua conceção deve ser em consonância com qualquer alteração que seja introduzida no layout 
da Central, devendo ser apresentadas as telas finais; 

d. O Plano de Plantação deve ser apresentado sobre o orto, com elevada resolução de imagem, e 
sobre o levantamento topográfico realizado para a Central, com clara diferenciação gráfica entre 
o existente e o proposto a escala adequada à sua leitura; 

e. O Plano de Sementeira de Herbáceas deve contemplar toda a área interior às vedações; 

f. Não deve constar qualquer informação, gráfica ou não, de vegetação existente que se encontre 
exterior à vedação e que não esteja na gestão direta do proponente; 

g. Assegurar atempadamente junto dos viveiros fornecedores a disponibilidade ou a reserva das 
sementes que constituem a(s) mistura(s), assim como de arbustos e árvores, para os mesmos 
procederem ao seu aprovisionamento ou procederem à sua produção em viveiro; 

h. Deve considerar os seguintes aspetos ao nível da conceção da estrutura verde: 

i. Deve estabelecer o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, áreas de 
cota mais elevada (topo das elevações) 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; 

ii. O conjunto de soluções a adotar deve potenciar a criação e a manutenção da 
diversidade/biodiversidade do mosaico cultural – clareira, orla e bosquete - e de reforço de 
vegetação arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água assim como a recuperação da 
qualidade das charcas temporárias existentes como fatores relevantes para a 
sustentabilidade da Paisagem e seu valor cénico; 

iii. Deve materializar claramente as orientações para a gestão das unidades e subunidades de 
Cancela d’Abreu; 

iv. Toda a vegetação existente, desde que não exótica, - de porte arbóreo, arbustivo ou 
herbáceo - em toda a área sobre gestão do proponente, incluindo a que se localize na faixa 
da cortina, deve ser mantida/preservada/protegida com maior ou menor densidade ou 
descontinuidade, na fase de construção e de exploração. As espécies em presença devem 
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ser identificadas e caracterizadas; 

v. Todo o material vegetal – árvores, arbustos e herbáceas –, em semente ou não, deve ser 
autóctone e de origem conhecida. Deve ser proveniente de populações locais – estacas, 
sementes ou plantas juvenis propagadas em viveiro – e ser acompanhado de certificados 
de origem e de qualidade de cada lote, apresentar boas condições fitossanitárias e ser bem 
conformado. Devem ser excluídas todas as plantas de origem geográfica incerta ou o uso 
de variedades ou clones comerciais, assim como espécies alóctones com comportamento 
invasor; 

vi. Revisão integral do elenco de espécies propostos dado existirem várias incompatibilidades 
potenciais quer com a adequação das espécies aos locais quer quanto à sua distribuição 
quer ainda quanto às condições de solo – natureza e profundidade -, temperaturas do ar e 
níveis de humidade do solo em presença e até pelo seu carácter potencialmente invasor 
dos terrenos e também exótico; 

vii. Os exemplares a plantar devem considerar estritamente as condições edafoclimáticas em 
presença, devendo, no caso, das linhas de água/escorrência atender às situações de 
cabeceira e ter em consideração todo o perfil longitudinal de distribuição potencial de 
espécies; 

viii. A faixa da cortina arbóreo-arbustiva – a representar graficamente sobre o orto - com a 
largura mínima dos 15m, deve desenvolver-se em todo o perímetro definido pela vedação, 
interior ou exterior a esta, para todas as áreas. Deve ser considerado um mínimo de 3 
alinhamentos paralelos de exemplares de porte arbóreo, com estes desalinhados entre si; 

ix. Proposta detalhada de plantação, sem ser em módulo, para as áreas definidas pelos buffers 
de proteção às linhas de água, barrancos e de escorrência preferencial com a devida 
aplicação de técnicas de Engenharia Natural; 

x. Os módulos arbóreos e arbustivos devem ter representação gráfica clara; 

xi. As dimensões dos exemplares arbóreos - DAP/PAP e altura não inferior a 2m – a propor 
devem constar no Caderno de Encargos e no Mapa de Quantidades. A altura dos arbustos 
a deve ser superior a 30cm. As dimensões das covas de plantação das árvores devem situar-
se na ordem dos 0,70x0,70x0,70m; 

xii. A proposta de sementeiras deve considerar as espécies 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 combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, 
beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 
Deve ser definida a gramagem; 

xiii. No caso dos transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação deve ser 
discriminado, detalhadamente, em capítulo próprio, todas as “medidas preparatórias” das 
quais depende maior grau de sucesso das mesmas, devendo as peças desenhadas 
apresentar representação gráfica dos exemplares transplantados e dos existentes 
preservados; 

xiv. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a 
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necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 
vegetais a usar e impor claras restrições geográficas com referência clara à Xylella fastidiosa 
multiplex e à Trioza erytreae; 

xv. Deverão ser definidas as formas de rega; 

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

xvii. Deve prever a apresentação de relatório anual de acompanhamento após o término da 
garantia de obra, durante um período mínimo de 3 anos. 

17. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, caso se registe a presença destas 
espécies, após a realização de uma prospeção integral das áreas a perturbar. A proposta deve 
contemplar as seguintes orientações: 

a. A prospeção integral deve realizar-se o mais possível em data próxima ao início da obra; 

b. As áreas alvo deverão ser todas as áreas circunscritas pela vedação e outras exteriores que 
possam ser objeto de intervenção ou de depósito de materiais; 

c. Apresentação de cartografia rigorosa e atualizada, sobre o levantamento topográfico completo 
existente e sobre o orto, com a localização/levantamento georreferenciado das manchas e/ou 
núcleos destas espécies em presença. As áreas contaminadas devem ser quantificadas; 

d. Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a ser 
identificada; 

e. Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal; 

f. Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas 
terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro, assim como para 
referência espacial para a monitorização a realizar durante a Fase de Exploração; 

g. O período de implementação e acompanhamento/monitorização deve iniciar-se após a 
aprovação do plano até data a propor posteriormente em função dos resultados positivos que 
possam permitir o antecipar do fim do período do controlo, mas nunca inferior a 10 anos; 

h. Programa de monitorização/manutenção para a fase de exploração; 

i. Prever a apresentação de relatórios de trabalho devidamente documentado e com adequado 
registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. A periodicidade deve ser anual nos 
primeiros 3 anos e, posteriormente, trianual, até um período a propor. 

18. Programas de monitorização revistos/desenvolvidos de acordo com as orientações constantes da 
presente decisão. 

Durante a fase de execução da obra  

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

19. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), na qualidade de documento autónomo e 
cumprindo as seguintes orientações: 

a. As áreas objeto a considerar são todas as áreas afetadas, não sujeitas ao PIP, e que deverão ser 
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recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação; 

b. Representação gráfica em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente. Cada área deve 
estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a 
Fase de Construção e às operações/ações a aplicar e a cada uma deve estar também associado o 
conjunto de operações/ações a aplicar.  

c. Apresentação do Plano de Modelação final, se aplicável; 

d. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais 
alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos 
caminhos/acessos existentes e desativar, se aplicável, descompactação do solo, despedrega, 
regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 
revestimento com as terras vivas/vegetais; 

e. Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume do solo/terra vivo/vegetal 
proveniente da decapagem com clara exceção da obtida em áreas que, eventualmente, à data 
possam estar ocupadas com espécies vegetais exóticas invasoras; 

f. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias e de origem certificada e comprovada; 

g. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, à herbívora, nos 
locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação e a instalação da 
vegetação natural e proposta; 

h. Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a fase de exploração em período a 
propor após o término da obra de verificação e demonstração do seu cumprimento. 

20. 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 de referência, 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. 

 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem constar 
do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

O PAAO 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 término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

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

Medidas a introduzir no Projeto 

1. Reconfigurar o traçado dos caminhos internos e valas de cabos, de modo a reduzirem ao máximo o 
número de interceções das linhas de água/escorrência. De igual modo, os acessos devem evitar a 
passagem pelos topos das elevações. Em alternativa, os acessos se realizados a partir do acesso 
perimetral reduzirão algumas das referidas situações de conflito. 

2. Conservar as galerias ripícolas salvaguardando uma faixa de 5 metros, contados a partir do limite da 
galeria ripícola, para ambas as margens, onde está interdita a instalação de painéis fotovoltaicos, bem 
como de qualquer mobilização de solo. 

3. Dotar a vedação do recinto da central fotovoltaica de passagens para a fauna de pequeno/médio porte. 

4. 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. 

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

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

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

7. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Ourique, dependente 
da respetiva Câmara Municipal, designadamente quanto às ações que serão levadas a cabo e respetiva 
calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, bem como para 
ponderar uma eventual atualização dos correspondentes Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

8. Comunicar o início dos trabalhos à Câmara Municipal e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto e 
às entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil. 

9. Comunicar o início dos trabalhos à EDIA, DGADR/DRS e ABCAS de forma que estas entidades possam 
acompanhar a obra. 

10. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 
populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de 
Freguesia e na Câmara Municipal. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação temporária das acessibilidades. 
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11. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 
e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 
atendimento telefónico e contato por correio eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à entrada 
do estaleiro e em cada frente de obra. 

12. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, 
quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à obra.  

13. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 
acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 
atravessamento de povoações, durante toda a fase de construção. 

14. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 

15. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 
como de exploração. 

16. Sinalizar e delimitar devidamente no terreno, nos casos em que tal se justifique, os locais assinalados 
na planta de condicionantes. 

17. Efetuar o registo do elemento patrimonial n.º 3, Monte Branco, compreendendo o respetivo desenho 
e fotografia, bem como a elaboração de memória descritiva. 

18. Vedar e sinalizar os elementos patrimoniais n.º 1, n.º 2 e n.º 3, interditando a circulação de veículos e 
pessoas. 

19. Planear, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das ações relacionadas 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, a fim de garantir o necessário 
acompanhamento arqueológico da obra. 

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

21. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de 
forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito 
condicionada. 

22. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as associadas às valas das linhas 
elétricas, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, os limites para além dos quais 
não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de 
terras e/ou outros materiais de forma a reduzir a compactação dos solos. No caso da circulação de 
veículos, e máquinas, deve a mesma realizar-se de forma controlada, fundamentalmente, dentro de 
corredores balizados, que devem corresponder aos que irão constituir a rede final/definitiva de 
caminhos a usar na Fase de Exploração, de forma a não haver compactação de solos de forma 
indiscriminada. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados considerando 
uma área de proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, 
devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

23. Criar uma zona/área de proteção, no mínimo correspondente à do diâmetro da copa, em torno de 
todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto medida 
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preventiva e de proteção, deve ser executada em todo o perímetro da linha circular de projeção 
horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, ou, no mínimo, na extensão 
voltada para o lado da intervenção. 

24. Garantir que o estaleiro não se localiza sobre áreas integrantes do domínio hídrico (leito e faixa 
marginal com uma distância de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito) nem compromete 
as naturais condições de drenagem e escoamento. 

25. Salvaguardar as linhas de água efémeras que sejam identificadas no estudo hidrológico a efetuar pelo 
proponente, pela sua importância na recarga dos aquíferos, através da sua proteção em 2,5 metros 
para ambas as margens. 

26. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de 
inertes, que localizem a menos de 50 metros das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que 
ainda venham a ser identificadas, salvo situações devidamente justificadas. 

27. Localizar o estaleiro e os parques de armazenamento de materiais nas áreas previamente aprovadas 
pela Autoridade de AIA. A localização desta infraestrutura não é permitida em povoamentos de 
sobreiro ou azinheira, sendo interdito o abate ou dano de qualquer exemplar de sobreiro ou azinheira, 
mesmo que isolados, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente 
depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações profundas do solo). 

28. Equipar o estaleiro e as diferentes frentes de obra com todos os materiais e meios necessários que 
permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de 
substâncias poluentes. 

29. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo má. De acordo com os 
resultados obtidos as respetivas localizações poderão ser ainda condicionadas. 

Medidas para a fase de execução da obra 

30. Assegurar que a iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, não é projetada de 
forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que aplicável. Nesse 
sentido, a mesma deve o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente 
a exigem. 

31. Privilegiar, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local e o fornecimento de bens e 
serviços preferencialmente locais. 

32. Limitar os trabalhos de desmatação e decapagem dos solos às áreas estritamente necessárias. 

33. Limitar os trabalhos às áreas de intervenção prevista, balizando as áreas a proteger. 

34. Assinalar e/ou vedar as áreas de obra, evitando a circulação de maquinaria e pessoas fora das áreas 
estritamente necessárias. 

35. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a o levantamento de 
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

36. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de corte da vegetação, 
deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do material cortado com a camada superficial do 
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solo revolto. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser objeto de corte da vegetação existente ou decapadas. 

37. A decapagem da terra/solo vegetal/vivo deve realizar-se sempre de forma segregadora em função de 
as áreas acusarem ou não a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, assim como na deposição 
nas áreas do seu armazenamento, em respeito pelo levantamento a apresentar em cartografia onde 
conste a representação gráfica das referidas áreas. 

38. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deverá 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. 

39. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 
espécies autóctones ou naturalizadas, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada, de forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em 
termos de escavação/remoção de terras. 

40. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, evitando a 
desestruturação do solo vivo. 

41. Deverão ser usadas máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em 
situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra/solo 
viva por compactação e pulverização. 

42. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas ou por outro método que 
seja considerado mais adequado e que não se traduza na destruição da estrutura do solo vivo. A terra 
viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes 
e terras de escavação de horizontes inferiores. 

43. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2m de 
altura, com o topo relativamente côncavo. 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/preservadas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de espécies 
forrageiras de gramíneas e, sobretudo, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua qualidade, 
sobretudo, se o período de duração da obra ou da exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias. 
Deverá ser protegida fisicamente de quaisquer ações de compactação por máquinas em circulação em 
obra. 

44. Em caso de ser necessário utilizar terra/solo vegetal/vivo, terras de empréstimo e materiais inertes, a 
utilizar na construção dos novos acessos, enchimento de fundações e, eventuais, outras áreas, 
assegurar junto dos fornecedores que não provêm de áreas ou de stocks contaminadas por espécies 
vegetais exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos/sementes das 
referidas espécies para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

45. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito não 
deve ocupar as condicionantes identificadas na Planta de Condicionantes do PDM de Ourique. A 
seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: 

a. Áreas do domínio hídrico; 
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b. Áreas inundáveis; 

c. Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

d. Perímetros de proteção de captações; 

e. Áreas classificadas da RAN ou da REN; 

f. Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

g. Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

h. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

i. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

j. Áreas de ocupação agrícola; 

k. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

l. Zonas de proteção do património. 

46. Planear as movimentações de terras tendo em consideração os seguintes aspetos: 

a. Sempre que possível, reutilizar a maior percentagem possível dos materiais provenientes das 
escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção); 

b. Os produtos de escavação não podem ser aproveitados, ou em excesso, devem ser conduzidos a 
destino final adequado privilegiando a sua reutilização. 

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

48. Efetuar a saída de veículos da zona do estaleiro e das frentes de obra para a via pública de forma a 
evitar arrastamento de terras e lamas trazidas pelos rodados dos veículos afetos à obra. Sempre que 
possível, deve ser instalado dispositivo de lavagem dos rodados (rodolúvio). 

49. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com 
a carga coberta. 

50. Proceder à adequada descompactação dos solos, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, 
provocada pela abertura de acessos temporários e pela circulação de máquinas e viaturas. 

51. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
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. 

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

53. Realizar as operações de manutenção em obra, em área devidamente preparada para o efeito, 
nomeadamente em área impermeabilizada. 

54. 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 condições de escoamento dessas 
linhas de água. 

55. Assegurar a retenção e o destino final adequado para os efluentes produzidos. 
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56. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, 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. 

57. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

58. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação do 
estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 
abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que 
impliquem revolvimento de solos, e compreender as operações de desmonte de pargas e de 
recuperação paisagística. 

59. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta de todas as componentes de obra. 

60. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática da ligação entre a central de Ourique II e a subestação 
de Ourique I. 

61. 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), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

62. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas. 

63. Atualizar a planta de condicionamentos sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais 
que justifiquem a sua salvaguarda. 

64. Colocar os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do Património Cultural. 

65. A construção deve afetar o mínimo possível o normal desenvolvimento da atividade agrícola que ali se 
desenvolve, para o que a programação da construção deverá ser estabelecida, atempadamente, em 
articulação com as Explorações Agrícolas abrangidas com o objetivo de ser compatibilizada com a 
calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a inviabilização de culturas durante o 
período de construção, bem como consequentes prejuízos para os agricultores. 

66. Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não é afetado em todas as fases de 
desenvolvimento da obra. 

67. Garantir a não afetação e preservação dos sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que 
obtiverem autorização prévia do ICNF,I.P., nos termos legais, quando comprovadamente implicarem 
graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto. 

68. Realizar as ações de mobilização de terras ou decapagens do centro para a periferia, de modo a 
fomentar a fuga dos animais para o meio circundante. 
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69. Quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, estabelecer locais de 
atravessamento evitando a sua perturbação generalizada. 

70. Realizar o planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos considerando todas as formas 
disponíveis para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, como: o não uso de máquinas 
de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos; limpeza regular dos acessos 
internos e externos de acesso às áreas em obra e o acondicionamento/proteção dos solos expostos 
quer a períodos de maior pluviosidade quer em tempo/período seco/ventoso. 

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

72. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, 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, entre outros e proceder à recuperação de caminhos e 
vias utilizados como acesso aos locais em obra. 

73. 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. 

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

Medidas para a fase de exploração 

75. 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. 

76. Realizar as intervenções de controlo da vegetação fora do ciclo reprodutor da avifauna (interditas de 
março a julho). 

77. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das 
estruturas, em área impermeabilizada. 

78. 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. 

79. Recolher, armazenar e enviar para destino final adequado todos os resíduos gerados nas operações de 
manutenção do projeto. 

80. Fornecer 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, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

81. 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 
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intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

82. Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível na envolvente do projeto e, 
em especial, no local de instalação dos painéis fotovoltaicos e vias de acesso, bem como na projeção 
das linhas de transporte de energia, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra 
incêndios, no âmbito dos regimes jurídicos aplicáveis. 

83. Assegurar que a gestão da vegetação nas áreas envolventes à central solar fotovoltaica, para constituir 
a proteção contra os incêndios rurais, é realizada de modo a privilegiar as comunidades arbustivas e 
herbáceas autóctones. 

Medidas para a fase de desativação 

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

Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano 
pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

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

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o 
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

 

Programas de monitorização 

Implementar os programas de monitorização abaixo, nos termos em que os mesmos vierem a ser 
aprovados no contexto da presente decisão e atendendo às seguintes diretrizes:  

1. Programa de Monitorização de avifauna para a fase de exploração da central, considerando a presença 
na área de estudo de espécies de aves ameaçadas, nomeadamente de aves estepárias (sisão) e rapinas 
estepárias (tartaranhões e francelho) e atendendo aos potenciais impactes de perturbação/exclusão e 
mortalidade sobre as mesmas. 

O programa deve estabelecer a obtenção dos seguintes parâmetros no que diz respeito à 
monitorização das espécies-alvo: 

a. Abundância absoluta e relativa; 

b. Riqueza específica; 
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c. Mapeamento dos movimentos de cada espécie; 

d. Mapeamento do tipo de voo/comportamento das espécies. 

Os locais de amostragem deverão englobar áreas com habitat adequado para a presença de aves 
estepárias na envolvente da área de estudo, considerando um raio de 5km, estando estratificados por 
distância ao projeto, de forma a permitir concluir sobre o efeito de exclusão. Deverão ser 
monitorizados em igual número locais a mais de 5km, em área estepária, que serão analisados como 
áreas controlo. Deve ainda prever a monitorização da mortalidade, com prospeção em pelo menos 
30% das linhas de painéis. 

 
Figura 1. Locais de amostragem de avifauna sugeridos para o programa de monitorização. 

O programa deve comtemplar a monitorização de um ano de situação de referência (anterior à 
construção), a fase de construção e três anos da fase de exploração. 

Aos relatórios do plano de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato 
vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou 
polígonos) e registos realizados. 

2. Programa de Monitorização de Controlo de Erosão (PCE-CFO-II) da área integral de implantação da 
Central Solar Fotovoltaica de Ourique II (CSFO-II) para um período que contemple toda a fase de 
construção e para um período a propor para a fase de exploração, nunca inferior a 3 anos. Caso os 
resultados desta monitorização registem situações de erosão do solo ou condições que o potenciem 
deve ser apresentado à autoridade de AIA um Plano de Controle de Erosão. Neste contexto, devem ser 
consideradas todas as propostas exequíveis que tenham como base soluções e técnicas de Engenharia 
Natural. 

Aos relatórios do programa de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato 
vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou 
polígonos) e registos realizados. 
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Outros Planos e Projetos 

Devem ainda ser implementados os seguintes planos/projetos, nos termos já aprovados ou nos termos em 
que vierem a ser aprovados no contexto da presente decisão: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

2. Plano de Acessos  

3. Plano de Obra 

4. Plano de Beneficiação/Valorização de habitat estepário 

5. Projeto de Vedação e Sinalização Permanente dos elementos patrimoniais n.º 1 e n.º 2, Em Vias de 
Classificação 

6. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Ourique II (PIP-CFO-II) 

7. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

8. Plano de Controlo e de Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras 
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