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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto da “Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias” em fase de estudo prévio, sendo emitido pela 

Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a Bartolomeu Dias 

Renewables, Lda., enquanto promotor do estudo prévio da “Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias", 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivo estudo prévio na Plataforma do SILiAmb – 

Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente (processo PL20210823001569), sendo o licenciador do 

projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 27 de setembro de 2021, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II, Instalações industriais destinadas à produção de energia 

elétrica, de vapor e de água quente (não incluídos no anexo I).” 

O projeto não afeta área sensível no âmbito do definido nas subalíneas ii) e iii), da alínea a), do Art.º 2º do 

RJAIA. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) Assim, através do ofício n.º S068225-

202111-DAIA.DAP, de 12/11/2021, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA.), Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

I.P. (ARS-Alentejo), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do 

Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA/DAP Eng.º Sara Sacadura Cabral e Eng.ª Isabel Sequeira e Silva 

 APA/ARH Alentejo Eng.º João Freire 

 APA/DCOM Dra. Cristina Sobrinho 

 APA/DCLIMA Eng.ª Ana Filipa Fernandes 

 ARS Alentejo Eng. Hugo Nereu 

 CCDR Alentejo Arq.ª Cristina Salgueiro 

 DGEG Eng.ª Helena Barradas 

 DGPC Dr.ª João Marques 

 ICNF/DRCNF-Alentejo Eng.º Susana Lavado 

 ISA/CEABN Arq.ª Luísa Correia e Arq. Pais. João Jorge 

 LNEG Dr.ª Sofia Soares 
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O EIA objeto da presente análise foi elaborado pela empresa SINAMBI Consultores, Lda., entre março de 

2020 e junho de 2021, tendo sido posteriormente complementado com os documentos: Aditamento, EIA 

consolidado e Resumo Não Técnico, datados de março de 2022 e posteriormente, Elementos 

Complementares, datados de maio de 2022. 

O presente parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram 

relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de 

decisão relativamente à viabilidade ambiental do estudo prévio em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA e projeto da “Central Fotovoltaica 

Bartolomeu Dias”, foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião no dia 25 de novembro de 2021, para apresentação do EIA e do projeto à 

Comissão de Avaliação, pelo com o proponente e equipa consultora. 

 Análise da conformidade do EIA – solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Art.º 14º, 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, relativos à Descrição do Projeto, 

e aos fatores ambientais: Clima e Alterações Climáticas, Geomorfologia e Geologia, Solos e Uso do Solo, 

Sistemas Ecológicos, Paisagem, Saúde Humana, Património Cultural e Socioeconomia. Reformulação 

do Resumo Não Técnico (RNT) e o EIA consolidado, apresentados a 30 de março de 2022. 

 Análise dos Elementos Adicionais remetidos pelo proponente. 

 Declaração da conformidade do EIA a 22 de abril de 2022 e solicitação de elementos complementares 

relativos à Descrição do Projeto e aos fatores ambientais: Geomorfologia e Geologia, Sistemas 

Ecológicos, Paisagem e Socioeconomia. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, de 3 de maio de 2021 a14 de junho de 2022. 

 Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise 

da CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Ourique (CMO), Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rede Elétrica Nacional, S.G.P.S. (REN), Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), Direção Regional de Agricultura e Pescas 

do Alentejo (DRAP Alentejo), Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) e Direção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Os Pareceres até à data recebidos encontram-

se no Anexo 2. 

 Visita ao local de implantação do projeto, efetuada no dia 20 de maio de 2022, tendo estado presentes 

os representantes da CA (APA/DAIA-DAP, CCDR, ICNF e LNEG), o proponente e respetiva consultora. 

 Análise técnica do EIA consolidado, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade 

de os mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 

tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos 

solicitados. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da 

Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, 

caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização, 

medidas de compensação e planos de monitorização a implementar. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Entidades 

externas, 7. Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos a apresentar, medidas de minimização, 

medidas de compensação e planos/ programas de monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A Bartolomeu Dias Renewables, Lda efetuou o pedido de reserva de capacidade de rede, através de acordo 

entre o requerente e o operador da RESP, em 04/11/2019 à entidade DGEG, tendo-lhe sido atribuído o 

número de processo nº2556. A 08/01/2021 recebeu parecer favorável ao ficar nas primeiras oitenta 

posições da tabela classificativa, resultado da análise dos critérios dos termos de referência de 

17/02/2020. A 14/04/2021, a Bartolomeu Dias Renewables, Lda foi informada pela DGEG, que esta 

entidade iria deixar à REN o ónus de iniciar os orçamentos e conversas com os promotores com a 

finalidade de emitir o título de reserva de capacidade.  

Relativamente à injeção de potência produzida na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), numa fase 

inicial era intenção do promotor, que a ligação da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias à RNT 

ocorresse na zona de Rede 52, mais precisamente no antigo Posto de Corte de Grandaços, a atual 

subestação de Ourique.  

Desta forma, o EIA foi iniciado com o estudo do corredor para a Linha Elétrica a 400 kV, que ligaria a 

Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias à Subestação de Ourique. Assim, os pareceres inicialmente 

enviados às diferentes entidades, incluíam para além da área de afetação da Central, o corredor da Linha 

Elétrica. Posteriormente à elaboração do EIA, o promotor do Projeto foi informado pela REN que a Central 

Solar Fotovoltaica de Ourique não dispunha das caraterísticas necessárias para a injeção da energia 

produzida na Central em estudo, pelo que o traçado inicialmente previsto para a Linha Elétrica deixou de 

ser viável. 

De forma a dar continuidade ao estudo da Central optou-se por expor, à Autoridade de AIA, a situação da 

não definição do corredor da Linha, nesta fase de desenvolvimento do Projeto. Perante o exposto, a APA 

concordou que não traria qualquer mais-valia nem para o promotor, nem para a própria Comissão de 

Avaliação, apresentar-se um corredor de linha, que não seria o exequível. 

De acordo com as últimas conversações entre promotor e REN, o ponto de ligação a atribuir a este Projeto 

poderá ser ou a atual Subestação de Ourique localizada em Grandaços (que irá sofrer expansão) ou a 

futura Subestação de Panóias. Contudo, está a ser feita alguma pressão junto da REN por parte do 

promotor e também da Câmara Municipal de Ourique para que a ligação ocorra de facto na futura 

Subestação de Panóias, mais próxima da área de intervenção da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu 

Dias. De igual forma, face ao conhecimento de futuros Projetos da mesma natureza, na envolvente da 

área de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias, é intenção do promotor de 

estabelecer contactos com os promotores dessas mesmas Centrais, de forma que em conjunto se posso 

estudar a viabilidade de partilhar a Linha Elétrica/corredor, minimizando desta forma os impactes destas 

estruturas no meio ambiente. 

Mais se refere, que caso a Linha Elétrica venha a ligar-se à futura Subestação de Panóias, a mesma deverá 

ter um comprimento aproximado de 7/8 km, não estando por isso abrangida pelo RJAIA (ponto 19 do 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro): “Construção de linhas aéreas de transporte 

de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km”. 

No entanto, o promotor compromete-se a realizar o EIA da respetiva Linha Elétrica, após definição exata 

do seu traçado, referindo-se o presente Projeto da Central, já alvo de um EIA. 
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3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

A 24/06/2020 o proponente submeteu, via plataforma SILIAMB (processo PL20200623000891) o Estudo 

de Impacte Ambiental, do projeto ”Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias”, para instrução do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Após análise da documentação apresentada 

verificou-se que não estarem reunidas as condições para a correta instrução do respetivo processo, face 

às seguintes lacunas identificadas. Neste sentido, foi devolvido o referido processo na plataforma de 

forma a habilitar essa empresa da possibilidade de adicionar/substituir nessa sede os elementos 

necessários para colmatar as lacunas. Assim, o proponente reformulou o EIA e submeteu-o novamente 

para instrução do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. O mesmo com o n.º processo de AIA 

n.º3365 foi objeto de parecer de desconformidade por parte da CA, tendo sido encerrado. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O referido projeto 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, contribuindo para estes objetivos a promulgação do Roteiro para 

a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 

de julho. 

Prevê-se a instalação de uma potência total de cerca de 470 MWp, com a qual se estima produzir cerca 

de 770 GWh/ano. 

 

4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias localizar-se-á a cerca de 1 km a sul do centro de Conceição, 

atual União de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique, distrito de Beja (Figura 1). 

A área disponível para implantação do Projeto tem aproximadamente 440,91 ha, dos quais cerca de 

180 ha serão efetivamente ocupados pelos painéis solares. Esta área é atravessada pelo Itinerário 

Complementar (IC) 1 que liga ao Caminho Municipal (CM) 1225, que servirá para chegar ao local Central 

Solar Fotovoltaica. 
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A área de intervenção do projeto não abrange áreas classificadas do ponto de vista da conservação da 

natureza, no entanto, ocorrem na proximidade, a Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE 

0046) e a Important Bird Area (IBA) de Castro Verde (PT029), localizadas a cerca de 15 m para este, a 

Reserva da Biosfera de Castro Verde que se localiza a cerca de 15 m a sudeste, a ZPE de Piçarras 

(PTZPE0058), a 10 Km para sul e a IBA Luzianes (PT048) que se localiza a cerca 12 km a sudoeste da área 

de estudo. 

Salienta-se o facto do projeto se desenvolver ao longo de mais de dois quilómetros dos limites oeste da 

ZPE Castro Verde, em área aberta e em habitat favorável à presença de espécies que estiveram na origem 

da classificação desta área classificada. 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O Projeto da Central Fotovoltaica será composto, no seu essencial, pela implantação de módulos 

fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

 Instalação fotovoltaica: 

o Módulos fotovoltaicos; 

 Infraestruturas elétricas: 

o Inversores 

o Postos de transformação; 
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o Posto de seccionamento; 

o Armazenamento de Energia; 

o Casa de Controlo. 

 Subestação; 

 Vedação; 

 Acessos; 

 Estação Meteorológica; 

 Sistema de Supervisão e de Segurança. 

 

A Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias terá uma produção anual de 770 GWh, uma potência 

total instalada de 370 MWp e será composta por 840 840 módulos fotovoltaicos de potência unitária de 

440 Wp, ligados a 95 inversores de tensão nominal de 1 500 V e uma potência nominal máxima de 3593 

kVA. Cada conjunto de inversores será instalado em edifícios pré-fabricados, juntamente com o 

transformador e um quadro de média tensão. 

Para fazer as proteções, seccionamentos da energia em média tensão (30 kV) que chega dos 

inversores/transformadores, antes da ligação à subestação, serão inseridos 7 postos de seccionamento. 

Na subestação a energia produzida é elevada à tenção de 400kV e encaminhada para uma Linha Elétrica, 

futuramente, a construir. 

Complementarmente a Central Solar Fotovoltaica irá dispor de um sistema de autoconsumo com baterias 

podendo armazenar e distribuir a totalidade da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos. As baterias 

são carregadas quando existe maior produção de energia, que será posteriormente utilizada em períodos 

em que os painéis solares fotovoltaicos não estão a produzir. O sistema de armazenamento de energia 

será composto por 144 bancos de baterias, distribuído por 9 contentores com uma capacidade de energia 

de 30.481,920 kWh. 

De forma a manter o registo, a monitorização e a segurança dos equipamentos presentes no parque 

fotovoltaico será implementada uma casa de controlo. 

Para a instalação e manutenções futuras dos equipamentos da Central, irão ser traçados caminhos 

internos, não alcatroados (em tout-venant). 

Por fim, todo o perímetro da Central Solar Fotovoltaica, será vedado por uma malha de arame retangular 

e terá um equipamento de segurança e televigilância, sendo a comunicação efetuada por intermédio de 

equipamentos instalados na casa de controlo. 

A área total do Projeto corresponde à área vedada, correspondendo a 440,91 ha. De acordo com o 

representado na tabela seguinte, considera-se que a área ocupada pelas estruturas da Central Solar 

Fotovoltaica (painéis solares, inversores, posto de seccionamento, sistema de armazenamento de energia, 

subestação, casa de controlo, vala de cabos e acessos internos) é de 184,601 ha. Na tabela seguinte, 

sintetiza-se a área de implantação de cada componente da Central Solar Fotovoltaica. 
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Tabela 1 - Área de implementação dos elementos da Central Solar Fotovoltaica (Fonte: EIA) 

 

 

4.3.1. INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 

O Projeto prevê a instalação de 840 840 módulos fotovoltaicos formados por células de silício Mono PERC, 

com a potência pico de 440 Wp, com as seguintes características principais. 

Os painéis serão agrupados em strings (grupo de módulos ligados eletricamente em série). Neste Projeto 

prevê-se que sejam instalados 30030 strings de 28 módulos cada, perfazendo um total de 840 840 

módulos, com uma potência de pico de 369 969,6 kWp. 

A limpeza dos paneis fotovoltaicos será efetuada a seco, eventualmente 1 a 2 vezes ao ano, no período 

de maiores poeiras ou caso se justifique. 

Os módulos serão assentes numa estrutura metálica móvel, será do tipo seguidor de um eixo, sendo o 

seguimento azimutal. É utilizado um seguidor com 84 módulos, prevendo-se no total, a instalação de 

10010 seguidores com 3 strings cada. Cada seguidor estará fixo a 8 estacas que serão cravadas por 

mecanismos hidráulicos ou pneumáticos com profundidade previstas de 1,5 m. A estrutura metálica, será 

composta de elementos estruturais (colunas, vigas, travamentos, parafusos, etc.) que permitem uma 

montagem rápida e eficaz. A altura da estrutura (à face do painel fotovoltaico superior) no seu ponto mais 

elevado será de aproximadamente 4,5 m, e o ponto mais baixo de 0,4 metros do painel ao solo. 

Esta estrutura seguirá o terreno evitando todo o tipo de terraplanagem até 7º (graus) de declive na direção 

E-W (ao longo da tabela / linha da estrutura). A folga entre a parte inferior do módulo e o terreno é de 

500 mm e as mesas adotadas são módulos fotovoltaicos 2Vx42. 

A proteção anticorrosiva da estrutura será realizada por galvanização a quente, com espessura necessária 

de forma a ser garantida a correta proteção. 

A localização dos painéis fotovoltaicos foi determinada com base nos estudos de avaliação da radiação, 

da melhor exposição solar, livres de sombreamentos e obstáculos e na melhor planimetria do local, 

respeitando todas as condicionantes. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

10 
 

Figura 2 - Implantação de módulos fotovoltaicos (Fonte: EIA) 

 

4.3.2. INVERSORES 

O inversor tem como função converter a energia elétrica em corrente continua, proveniente do gerador 

fotovoltaico, para energia elétrica em corrente alternada. Nesta instalação fotovoltaica serão utilizados 

95 inversores da marca SUNGROW, modelo SG3400HV-MV-20 com potência nominal de 3437 kVA a uma 

temperatura máxima de 45 ˚C, podendo atingir os 3593 KVA a uma temperatura ambiente 25ºC ou 

inferior. Apresenta uma potência sonora a 100% de 66,5db a 10 metros de distância e a 50% de 54,8 db a 

10 metros de distância. 

Os edifícios dos inversores serão pré-fabricados terão de dimensões 6058 x 2896 x2 438 mm 

(comprimento x largura x altura) e serão alojados juntamente com o posto de transformação numa base 

de betão armado, entre 30 e 50 cm acima do solo natural. 

Este tipo de inversor está equipado com a mais avançada técnica modular de sistemas fotovoltaicos para 

ligação à rede destes sistemas, distinguindo-se pelo seu alto rendimento e elevada fiabilidade. Os mesmos 

são capazes de extrair a qualquer momento a máxima potência que o gerador pode proporcionar ao longo 

do dia, através do dispositivo MPPT (Maximum Power Point Tracking) que garante a operação constante 

dos módulos no ponto de máxima potência. 

 

4.3.3. POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 

O posto de transformação será constituído por um contentor metálico, que se destina a alojar as Celas de 

Média Tensão, Transformador de Potência, Transformador de Serviços Auxiliares, Quadro de Serviços 

Auxiliares (Quadro de baixa tensão), Quadro de Média Tensão, Quadro de Monitorização e o Inversor 
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DC/AC. As dimensões são 6058 mm x 2438 mm e apresentam uma altura útil de 2896 mm. A base onde 

será assente o contentor é de betão armado e terá condutas para a entrada e saída de cabos. 

A potência de cada Posto de Transformação é de 3593 kVA. 

 

4.3.4. POSTO DE SECCIONAMENTO 

No posto de interligação/seccionamento será feita a evacuação de toda a energia produzida pela Central 

Solar Fotovoltaica para a rede e é realizada a contagem da energia produzida. Recebe a rede de Média 

Tensão de 30 kV subterrânea proveniente do transformador. 

O posto de interligação/seccionamento será instalado numa cabina de dimensões 6100 x 2500 mm e 

altura útil de 2620 mm, onde a base e as paredes serão pré-fabricadas em monobloco de betão armado 

com malha electro soldados de aço, Esta base irá dispor de orifícios para a entrada e saída de cabos de 

MT e BT, e na zona imediatamente inferior da posição do transformador colocar-se-á uma cuba de recolha 

de óleo. 

 

4.3.5. ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

O sistema de armazenamento de energia tem como objetivo armazenar em horas em que a procura de 

energia é baixa e utilizar esta energia durante o período de horas de pico do consumo. O sistema 

funcionará como “carga” quando estiver a armazenar energia e como “gerador” nos períodos em que 

estiver a descarregar energia elétrica para a rede. Este é constituído por Bancos de baterias (rack). 

O banco de baterias é formado pela ligação em série de módulos de bateria, os quais armazenam energia 

elétrica, que disponibilizam quando solicitados. Os módulos de bateria são constituídos por baterias de 

iões de lítio, com longos ciclos de vida, alta densidade de energia e baixa taxa de auto descarga. Para este 

Projeto cada banco escolhido tem uma capacidade de energia de 211,68 kWh. 

A central de armazenamento será constituída por 144 bancos, distribuído por 9 contentores com uma 

capacidade de energia de 30 481,920 kWh e uma capacidade instalada de 15000 kW. Cada contentor 

contém 2,51 kg de lítio, pelo que, no total os 9 contentores têm 22,59 kg de lítio. Este Banco cumpre com 

todas as especificações de qualidade e segurança que são requeridas a aplicadas a conexão à rede. 

 

4.3.6. CASA DE CONTROLO 

A Casa de Controlo irá centralizar toda a informação de monitorização e segurança. Assim como os 

equipamentos necessários ao correto funcionamento destes sistemas, recebendo ainda a rede de 

comunicações criada. Desta forma, os dados dos equipamentos presentes no parque fotovoltaico podem 

ser recolhidos, apresentados e armazenados. A casa de controlo será um edifício de betão e ocupará uma 

área de 284 m2. 

 

4.3.7. SUBESTAÇÃO 

Os equipamentos constituintes da Subestação serão do tipo convencional e serão instalados no parque 

exterior e terão isolamento ao ar. 

O Parque Exterior da Subestação será constituído por um recinto pavimentado a gravilha (brita de 

pequena granulometria), vedado com painéis de rede, onde ficarão instalados o edifício de monitorização 

e controlo destinado à instalação de quadros elétricos de comando e controlo, proteções, serviços 

auxiliares e sistema de comunicações, Equipamento MT (Quadros MT – QMT – e equipamentos) e 
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Equipamentos MAT e AT incluindo os seguintes equipamentos: 

• Transformadores MAT/MAT e MAT/AT 

• Disjuntores; 

• Seccionadores; 

• Transformadores de medida de tensão (TT); 

• Transformadores de medida de intensidade (TI); 

• Transformadores de medida combinados; 

• Descarregadores de sobretensões (DST); 

• Barramentos, Isoladores e Ligadores. 

A Subestação terá um sistema de proteção de descargas atmosféricas composto por um conjunto de 

hastes captoras do tipo franklin instaladas em torres metálicas devidamente dimensionadas que serão 

interligadas à rede de terras através de cabo de cobre nu. 

 

4.3.8. VEDAÇÃO 

A vedação galvanizada com 2,20 m de altura, constituída por uma malha de arame retangular de 

50 x 50 x 3 mm, envolverá todo o perímetro da planta fotovoltaica. Será constituída por arames 

reforçados com 3 mm de diâmetro para garantir o nível de rigidez e postes de aço verticais entre 2,5 m e 

3,0 m afastados uns dos outros, cravados no solo até a profundidade proposta pelo fabricante, ou bloco 

de fundação de concreto, de acordo com o projeto do fornecedor e normas nacionais. 

No topo da cerca serão instaladas três fileiras de arame farpado como guarda anti-escalada. 

 

4.3.9. ACESSOS 

Serão definidos acessos internos na área da Central Solar Fotovoltaica para acessos aos postos de 

seccionamento, casa de controlo e subestação, de modo a permitir a sua instalação e posterior 

manutenção na fase de exploração, serão pavimentados numa camada de tout-venant. 

Os caminhos delineados para esta Central Solar Fotovoltaica consideraram a orografia natural e a 

topografia do local, minimizando a necessidade de terraplenagem. Assim, apenas a camada superficial 

dos caminhos deve ser removida para permitir a correta execução das camadas previstas do pavimento. 

O layout dos caminhos seguiu os critérios usuais para centrais fotovoltaicas quanto à localização, 

acessibilidade ao inversor/PT e para acessos aos postos de seccionamento, casa de controlo e subestação, 

de modo a permitir a sua instalação e posterior manutenção na fase de exploração, sendo projetados de 

acordo com os seguintes critérios: 

• A largura mínima do caminho principal é 4,0 m; 

• No final está prevista uma zona de conversão para permitir uma inversão mais fácil 

do tráfego; 

• O raio médio mínimo das curvas deve ser de pelo menos 12,0 m (caminho principal); 

• A superfície da camada deve tornar-se lisa, uniforme, sem falhas, material solto e as 

irregularidades não devem ultrapassar 2 cm de espessura. 

A seção transversal comum consiste em uma faixa de 4,0 m de largura com a mesma inclinação do terreno, 

para garantir que as permite a inundação normal para fora da planta fotovoltaica minimizando o acúmulo 
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de água da chuva. As camadas e espessuras foram adotadas para suportar o transporte de equipamentos 

pesados, como o inversor/PT e o Posto de Seccionamento. A solução adotada para pavimentação do 

caminho, independente da largura, consiste nas seguintes camadas: 

• Raspagem e alisamento do solo existente, bem como sua regularização e 

compactação; 

• Camada de cobertura confecionada com brita (tout-venant) série 5-20 série 800 e 

CBR> 40% com espessura de 20 cm; 

Refira-se que entre fileiras de mesas de módulos fotovoltaicos não haverá qualquer compactação nem 

pavimentação. Nestes espaços apenas será efetuada a limpeza de vegetação de forma a garantir as 

condições necessárias para a passagem de um veículo de auxílio à manutenção e eventual limpeza dos 

painéis fotovoltaicos. 

Dentro da Central, será implantado um sistema de drenagem de acordo com as necessidades, para 

proteger o equipamento contra danos causados pela água da chuva. O sistema de drenagem levará em 

consideração, entre outros aspetos, dados hidrológicos de localização da central, características do solo e 

topografia do terreno. 

O acesso à Central solar Fotovoltaica será efetuado através do IC1 no cruzamento com Conceição e 

Panóias, seguindo-se para o CM 1225, a partir do qual será estabelecido um novo acesso que servirá para 

chegar ao local da Central Solar Fotovoltaica no polígono Noroeste. Para os restantes zonas da Central 

serão utilizadas caminhos já existentes, nomeadamente na lateral do IC1. 

 

4.3.10. ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

A produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, como a 

temperatura e a radiação solar e é de extrema importância que estas variáveis sejam monitorizadas. Desta 

forma, será instalada na Central uma estação meteorológica capaz de fornecer dados sobre os pontos 

seguintes: 

• Temperatura ambiente; 

• Radiação solar sobre o plano dos módulos fotovoltaicos; 

• Radiação solar sobre o plano horizontal; 

• Velocidade do vento; 

• Direção do vento. 

Um dos sensores de radiação solar, será instalado junto a um dos módulos fotovoltaicos, para que esteja 

sob o efeito das mesmas condições. O outro sensor será instalado no plano horizontal, para que se possa 

aferir o ganho conseguido pela inclinação e sistema de tracking projetados relativamente ao plano 

horizontal. 

 

4.3.11. SISTEMA DE SUPERVISÃO E DE SEGURANÇA 

O parque irá dispor de um sistema de supervisão dos equipamentos nesta instalação, de entre os quais se 

podem destacar a monitorização das entradas dos inversores, assim como a rede de campo necessária 

para recolher todos estes dados e centralizá-los num único ponto. O parque irá dispor de um sistema de 

segurança e vídeo vigilância que assegura a proteção dos equipamentos presentes na instalação. Todas as 

informações referentes ao sistema de segurança serão recolhidas através da rede de campo criada. 

A Central Solar Fotovoltaica terá um PPC (Power Plant Controller) que faz o controlo de toda a Central. O 
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PPC é um equipamento capaz de efetuar o controlo da Central de forma a cumprir com os requisitos do 

operador de rede, regulamentação em vigor e comandos/set-points remotos enviados desde um centro 

de controlo/despacho. 

Incluirá o hardware e software necessário para cumprir com os requisitos no ponto oficial de ligação com 

a rede elétrica, atuando de acordo com os parâmetros configurados ou comandos remotos. A 

parametrização e configuração final do PPC será efetuada e testada aquando da definição das condições 

de ligação à rede. 

 

4.4. DESCRIÇÃO DAS FASES DO PROJETO E IDENTIFICAÇÃO DE INPUTS E OUTPUTS 

4.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Estaleiro 

Para a execução da obra da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias, será necessário construir um 
estaleiro, para tal, no interior da zona a vedar, existe uma área de 5,8 ha disponível para implantação do 
estaleiro de apoio à obra. Essa área não será utilizada na totalidade, todavia a localização e a dimensão 
exata a ocupar, não é neste momento conhecida. A área afeta ao estaleiro incluirá uma zona para 
instalação de contentores de apoio à obra (áreas sociais), instalações sanitárias amovíveis, zona para 
parqueamento de máquinas/equipamentos, zonas de depósito de materiais e zona de deposição 
diferenciada de resíduos. 

A seleção do local exato para a instalação do estaleiro de apoio à construção da Central terá em 
consideração aspetos como a facilidade de acesso às zonas a intervencionar e com uma topografia 
favorável por forma a minimizar a construção civil e a movimentação de terras. 

Construção civil 

Numa fase prévia ao início da construção civil, será efetuada a limpeza da vegetação e posteriormente, 
previamente à instalação das estruturas metálicas e equipamentos, será efetuado um conjunto de 
operações de movimentação de terras que têm como finalidade a regularização do terreno. 

Nesta fase, irão ocorrer operações de desmatação e desarborização da camada superficial do solo na área 
abrangida pela implantação dos módulos fotovoltaicos, pelas plataformas onde serão instalados os 
inversores/postos de transformação, a subestação, a casa de controlo, o sistema de armazenagem de 
baterias e no traçado dos caminhos e zona do estaleiro. A terra vegetal resultante desta ação será 
devidamente armazenada para utilização posterior na requalificação ambiental das áreas 
intervencionadas. 

Salienta-se, que as estruturas de suporte dos painéis a adotar permitirem acompanhar a morfologia do 
terreno, não estando, por isso, previstas modelações de terreno com significado assim como de 
decapagem de grande dimensão. 

Terminado o nivelamento do terreno pretendido, iniciam-se as perfurações para as estruturas de fixação 
dos painéis fotovoltaicos (pilares e mesas). As estruturas de suporte aos painéis solares serão fixadas ao 
solo por intermédio de estacas, cravadas com recurso a martelo pneumático numa profundidade de cerca 
de 1,5 m, não estando prevista a utilização de betão na fixação das estruturas. De acordo com as 
informações geotécnicas a serem realizadas ao local pode ser necessário a pré-perfuração, embora a 
solução e o projeto das bases tenham sempre de ser confirmados no local com pull-out testes ou testes 
complementares. Os painéis solares serão instalados nas estruturas metálicas, por intermédio de grampos 
metálicos ou rebites. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem das estruturas metálicas de suporte 
dos painéis serão construídas as plataformas de assento para implementação dos edifícios pré-fabricados 
dos inversores/transformadores, posto de seccionamento e armazém de baterias, para tal, será executada 
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uma fundação adequada, tendo em consideração as características do solo e as cargas aplicadas, para 
garantir um perfeito assentamento da base e segurança estrutural. Estas devem estar de acordo com as 
orientações do fornecedor, considerando o levantamento geotécnico e também as normas locais, e ser 
capazes de suportar as edificações sem afetar os equipamentos e não sobrecarregar o solo. 

Por motivos de inundação, todos os edifícios ficarão entre 30 e 50 cm acima do solo natural. Com esta 
medida extra pretende-se evitar qualquer infiltração no interior dos edifícios. 

As fundações do centro do transformador serão em estruturas de ferro galvanizado e plantadas no solo, 
que irão suportar e apoiar o Centro de Transformação em torno de 40 cm. Esta solução será mais rápida 
e evitará qualquer tipo de problema com a água neste caso, será um fosso com profundidade 600 mm e 
dimensões (largura x comprimento) a exceder em cada lado 500 mm a base do PT/inversor (Celas MT, 
transformador e Inversor). Esta fundação em qualquer das soluções apresentará uma espessura mínima 
de 100 mm, de modo a garantir uma correta degradação de cargas. 

Recuperação Paisagística das áreas intervencionadas 

Após a conclusão dos trabalhos de construção civil e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto 

de recuperação paisagística das áreas intervencionadas (zona de estaleiro, envolvente da Subestação e 

Casa de Controlo, áreas de montagem da instalação fotovoltaica, zonas de construção das valas para 

instalação dos cabos elétricos, zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a 

construção), com o objetivo de minimizar o impacte na paisagem, restabelecer a vegetação autóctone e 

revestir os solos, reduzindo a ação erosiva dos ventos e das chuvas, que será mais intensa se o solo for 

deixado a descoberto. Contudo, foi proposto um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

4.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica será de 30 anos. A Central Solar Fotovoltaica irá 

dispor, na casa de controlo, de um sistema de comando que lhe permite funcionar automaticamente. Este 

sistema dispõe de um autómato programável para onde serão transmitidos os dados de todo o sistema 

em funcionamento. O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através de 

comunicações de rede adequada e fiável, sendo possível a simples consulta do estado da instalação, ou a 

receção de alarmes, mas também a emissão de comandos. 

Para a fase de exploração a Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias prevêem-se as seguintes 

atividades: Operação (atividades/tarefas relacionadas com a operacionalidade, monitorização e 

supervisão diária da Central Solar Fotovoltaica), manutenção preventiva, manutenção corretiva. As 

atividades inerentes a esta fase incluem gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de materiais 

poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, limpeza, reparação ou substituição 

de equipamentos (e.g. vedação, etc.), manutenção do terreno (e.g. limpeza, decapagem, etc.) e 

infraestruturas (postos de transformação/inversores, postos de seccionamento e casa de controlo). 

A vegetação herbácea será permitida sob os painéis solares, sendo gerida de modo a que a sua altura não 

exceda 20 cm. O controlo do crescimento da vegetação será efetuado exclusivamente por meios 

mecânicos, excluindo-se o uso de produtos químicos. Referindo-se que o promotor irá privilegia a gestão 

da vegetação herbácea com recurso ao pastoreio por gado ovino. 

4.4.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Após o termo da sua vida útil, a Central Solar Fotovoltaica será desativada e os respetivos equipamentos 

removidos, tendo esta fase uma duração prevista de 6 meses. Nessa fase os efluentes, resíduos e emissões 

serão da mesma natureza que os originados na fase de construção, embora em menor quantidade por 

não ser necessário executar as escavações e betonagens do edifício, nem as movimentações de terra para 

nivelamento do terreno. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geomorfologia 

Integrada na unidade dos Planaltos do SW Peninsular, mais concretamente no Planalto de Castro Verde, 

a geomorfologia da região caracteriza-se pelo domínio de uma superfície aplanada, em geral pouco 

dissecada, com um padrão de relevo suave com cotas variáveis entre os 150 m e os 200 metros de altitude. 

A morfologia é ondulada sendo que a maioria dos declives rondam os 12%, identificando-se apenas 

pontualmente zonas mais vigorosas onde os declives podem atingir os 30% como é o caso do cume de 

Brejo. 

Geologia 

A região em estudo integra-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa, a unidade mais externa da 

Orogenia Varisca na Península Ibérica. Dentro desta, localiza-se no Ramo Sul da Faixa Piritosa Ibérica 

abrangendo estruturas tectónicas anticlinais enraizadas com vergência para Sudoeste, apresentando a 

sucessão estratigráfica clássica: Grupo Filito-Quartzítico (GFQ) na base, seguindo-se o Complexo Vulcano 

Sedimentar (CVS) e, a topo, o Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (GFBA). Na cartografia homologada do 

LNEG, nomeadamente na Folha 7 da Carta Geológica de Portugal, escala 1:200 000, a área engloba o GFQ, 

rochas do CVS, nomeadamente xistos e rochas vulcânicas ácidas e básicas e, também xistos e grauvaques 

do GFBA. De acordo com a cartografia de detalhe (Carta Geológica Inédita à escala 1/25 000 nº 547 – 

Panóias), na área abrangida pelos painéis solares dominam essencialmente os vulcanitos básicos e os 

xistos siliciosos, tufitos e xistos borra de vinho e, ainda, um conjunto de tufos ácidos, todos incluídos no 

CVS, assim como as litologias pertencentes à Formação de Mértola (incluída no GFBA), representada por 

bancadas de espessura centimétrica a métrica de grauvaque que alternam com xistos argilosos e siltitos. 

É ainda de assinalar na área a presença pontual de depósitos recentes (Pliocénico superior a Plistocénico 

inferior) relativos à Formação de Panóias - conglomerados de matriz fina com quartzo subanguloso 

dominante, apresentando ferruginização intensa. 

Recursos Minerais 

A intensa atividade de prospeção e pesquisa que desde há muitos anos se desenvolve na Faixa Piritosa 

reflete as potencialidades desta região. A Faixa Piritosa Ibérica é conhecida internacionalmente pelos seus 

depósitos de sulfuretos maciços polimetálicos, particularmente ricos em cobre (Cu), chumbo (Pb) e Zinco 

(Zn), sendo disso exemplo as explorações mineiras de Aljustrel e Neves-Corvo e as jazidas estratiformes 

de manganês associadas ao CVS. 
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Figura 3 – Distribuição das áreas de Prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área de implantação do projeto 

(Fonte: DGEG) 

 

O acesso aos recursos minerais, em paridade com outros recursos naturais, é essencial para o 

desenvolvimento sustentável das sociedades modernas. A distribuição geográfica destes recursos 

minerais encontra-se determinada pela natureza, tornando-os dotados de caraterísticas especiais: são 

inamovíveis, apenas podendo ser revelados e aproveitados nos locais onde ocorrem; e a sua natureza é 

finita, sendo que a prospeção e pesquisa e eventual exploração de recursos minerais são atividades 

temporárias, em que no final da exploração e recuperação ambiental e paisagística essas áreas podem ser 

utilizadas para outros fins. Por tudo isto é essencial aumentar o conhecimento geológico das áreas 

potenciais, através de atividades de prospeção e pesquisa, perspetivando o aproveitamento desses bens 

do domínio público do Estado, sendo fundamental evitar a "esterilização" desses recursos minerais pela 

ocupação do território por projetos, infraestruturas ou outras. 

Segundo informação da DGEG, a área de implantação do projeto da "Central Solar Fotovoltaica de 

Bartolomeu", localizado no concelho de Ourique, se sobrepõe na sua totalidade à área do Contrato de 

Prospeção e Pesquisa de recursos minerais, com o número de cadastro MNPP01016, denominado 

"ROSÁRIO", para Ouro, Prata, Antimónio, Cobre, Chumbo, Zinco e minerais associados, requerido por 

ESANMET PORTUGAL, Unipessoal, Lda., que caducou recentemente estando-se a aguardar o relatório final 

para que se possa dar por terminada a tramitação processual, no entanto, deixaram de existir direitos 

atribuídos na área afeta ao mesmo. 
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Verifica-se também que existe já uma considerável dimensão de área interessante do ponto de vista dos 

recursos minerais ocupada por estruturas deste tipo, nomeadamente a "Central Solar Fotovoltaica 

Ourique". 

 

Figura 4 – Centrais solares previstas/existentes na região – Impactes cumulativos com projetos do mesmo tipo  

(Fonte: SIG/APA) 

 

No que diz respeito ao património geológico, não são conhecidos geossítios na área do projeto. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Prevê-se que os principais impactes na Geologia e Geomorfologia aconteçam na fase de construção, dado 

que a preparação do terreno para a fase de obra compreende um conjunto de ações nas quais se incluem 

a movimentação de equipamentos pesados para a desmatação, decapagem do terreno e escavação que 

irão conduzir a uma compactação dos materiais geológicos e à eventual alteração da morfologia do 

terreno. A cravação das estacas para os seguidores, a construção das fundações das estruturas da 

subestação e as escavações para a abertura de valas de cabos irão induzir impactes diretos nos maciços 

terrosos e rochosos. 

Embora o uso de explosivos não esteja previsto no Projeto, a sua utilização deverá ser salvaguardada, uma 

vez que a área em análise apresenta litologias de difícil ripabilidade e elevada competência como é o caso 

dos vulcanitos básicos. A utilização de explosivos terá impactes expressivos sobre a geologia em particular 

na fracturação do maciço rochoso remanescente. 

Assim, para o fator Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais consideram-se os impactes negativos, 

de efeito direto, de duração temporária, irreversíveis, de magnitude considerável e localizados, sendo no 

global negativos e significativos. 
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5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável, 

condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais  

A área em estudo caracteriza-se pela ocorrência de temperaturas elevadas no período mais seco e 

amplitudes térmicas relativamente elevadas no verão, resultantes, essencialmente, de uma influência: 

continental, sendo de registar que a temperatura média mensal na estação de monitorização de Alvalade 

tem o seu máximo em julho e agosto (22,8 oC) e o mínimo em janeiro (9,5 oC), sendo o valor médio anual 

de 16 oC. 

A precipitação média anual apresenta um valor de 539 mm na estação de Alvalade, sendo os meses mais 

chuvosos novembro, dezembro e janeiro, em julho e agosto a precipitação é quase nula. 

A área de estudo encontra-se na sua totalidade no interior da bacia hidrográfica do rio Sado. 

A nível local a área de estudo insere-se maioritariamente nas sub-bacias da ribeira da Ferraria 

(PT06SAD1357) e da ribeira dos Aivados (PT06SAD1359) intersectando, ainda que ligeiramente as sub-

bacias do rio Sado - HMWB - Jusante B. Monte da Rocha (PT06SAD1353) e da albufeira Monte da Rocha 

(PT06SAD1361), que apresentam uma área total ou de drenagem de cerca de 57,8 km2, 72,5 km2, 48,8 km2 

e 63,4 Km2, respetivamente. 

Com base nos elementos cartográficos do PGRH do Sado e Mira verifica-se que na área de implantação da 

Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias, não estão presentes linhas de água classificadas como massas 

de água no âmbito da DQA. 

Contudo, o terreno para implantação da Central Solar Fotovoltaica desenvolve-se contígua à ribeira dos 

Aivados sendo de destacar que a Albufeira Monte da Rocha, localiza-se a cerca de 1 km a sul. 

As linhas de água na área de estudo são essencialmente de pequena dimensão e natureza sazonal, 

escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa; estas linhas de 

água, correspondem a pequenos afluentes da ribeira dos Aivados, verificando-se em alguns locais 

vegetação ripícola pouco desenvolvida. 

A sul, a área em estudo é delimitada em grande parte pela ribeira dos Aivados, curso de água de 

importância regional e que constitui um dos principais afluentes da albufeira do Monte da Rocha. 

Não se encontram captações de água superficiais para consumo público nem perímetros de proteção, na 

área abrangida pelo projeto da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias. 

Não foram identificadas, no interior da área de implantação do projeto, utilizações das águas superficiais. 

No que concerne ao estado das massas de água superficiais, no âmbito da DQA, a ribeira da Ferraria e a 

ribeira dos Aivados apresentam Estado Ecológico “Razoável” e Estado Químico “Desconhecido” sendo o 

Estado Global da massa de água “Inferior a Bom”.  

Por sua vez, a massa de água da albufeira Monte da Rocha apresenta Estado Ecológico e Estado Químico 

“Bom”, sendo o seu Estado Global “Bom e Superior”. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área em estudo integra-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, na massa de água subterrânea 

da Zona Sul Portuguesa - Bacia do Sado (PTA0z1RH6_C2), não abrangendo qualquer sistema aquífero 
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relevante; em termos de aptidão hidrogeológica, esta unidade caracteriza-se por apresentar uma escassez 

de recursos hídricos subterrâneos. 

Trata-se de um aquífero no geral livre e fissurado, sendo a recarga do sistema hidrogeológico direta, 

através da infiltração da água da precipitação na zona alterada e ao longo das descontinuidades do maciço 

rochoso (fraturas, diáclases, falhas). 

Salienta-se, ainda, que na área de estudo não existem perímetros de proteção de captações de água 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público, não havendo também registos de outros pontos de 

água na envolvente próxima (a captação mais próxima encontra-se a cerca de 13 km, a oeste, da área de 

implantação do projeto). 

Segundo o relatório do estado das massas de água subterrânea do PGRH 6, no que respeita ao estado 

qualitativo, a massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado apresenta um Bom 

Estado Químico. 

Quanto ao estudo da vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea efetuou-se a 

classificação das massas de água subterrânea donde resulta o predomínio das classes de vulnerabilidade 

à poluição baixa a variável. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais  

Os principais impactes sobre os recursos hídricos superficiais prendem-se principalmente com 

interferências na drenagem natural, nomeadamente no atravessamento de linhas de água. 

Da ocorrência de linhas de escorrências e de escoamento preferencial, verifica-se a afetação de linhas de 

água, contudo, face à reduzida dimensão destas linhas de água, bem como às intervenções previstas nas 

fases de construção e exploração, considera-se que o projeto não provoca impactes negativos 

significativos. 

Os impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com a potencial compactação de terrenos, com 

a redução da área de infiltração e com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de 

substâncias poluentes. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das 

intervenções, não obstante a dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes 

significativos no meio hidrogeológico, que apresenta vulnerabilidade muito baixa a variável. 

Com a implementação do presente projeto e decorrente da sua exploração perspetiva-se uma afetação 

pouco significativa dos recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do sistema global. 

Relativamente às linhas de água com maior expressividade no terreno, deverá ser tida em consideração a 

salvaguarda das mesmas no que se refere à implantação dos painéis, postos de transformação/inversores, 

postos de secionamento, subestação, casa de controlo, centro de armazenamento de energia, e mesmo 

o local previsto para o estaleiro. 

Contudo, alguns dos acessos internos da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias atravessarão trechos 

de linhas de água referenciados na carta militar, que correspondem a alinhamentos de escorrência 

preferencial da água durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. 

Relativamente às restantes linhas de água cartografadas na carta militar, e que não apresentam qualquer 

expressividade no terreno, o presente estudo prévio prevê que os painéis venham a ser colocados sobre 

as mesmas; contudo, salienta-se que sempre que possível estas linhas de água serão salvaguardadas no 
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que diz respeito à colocação das estacas, de forma a não interferir com o escoamento natural do terreno. 

Fase de construção 

A implantação do estaleiro não deverá afetar diretamente quaisquer linhas de água ou de escorrência, 

admitindo-se apenas o cruzamento por acessos de linhas de água e linhas de escorrência. 

Decorrente das ações inerentes ao projeto, é possível a ocorrência dos seguintes efeitos negativos:  

• A potenciação do risco de erosão, com consequente aumento do transporte de 

sedimentos; cargas elevadas de material sólido, caso ocorra precipitação, provocam 

a colmatação dos leitos de cheia e a obstrução de passagens e estrangulamentos 

naturais ou artificiais das linhas de água. 

• Das operações de regularização do terreno na área do estaleiro, acessos, edifícios e 

área de implantação de painéis. 

As ações potencialmente geradoras de impactes nos cursos de água superficiais são a instalação de 

estaleiros/parques de materiais, trabalhos de terraplenagem (incluindo desmatação) e escavação, 

alterando o uso e a modelação do terreno, e introduzindo modificações na drenagem natural. 

Este impacte obriga a que, durante a construção, se adotem medidas adequadas, como forma de prevenir 

e evitar problemas de obstrução ao normal escoamento, bem como na alteração nos sistemas de 

escorrência e na organização das águas superficiais, o que tem repercussões a muitos níveis, como sejam 

os processos locais de erosão - e que, apesar de assumirem um carácter temporário e circunscrito, deverão 

ser acautelados. 

Assim, no que diz respeito aos impactes nos recursos hídricos superficiais, fase de construção, consideram-

se os impactes como negativos, diretos, temporários, parcialmente reversíveis e minimizáveis.  

No que diz respeito, as ações decorrentes da compactação dos solos, que poderão introduzir alterações 

nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio 

infiltração/escoamento, uma vez que podem causar uma diminuição no processo de infiltração, 

provocando acréscimos nos escoamentos superficiais.  

Os impactes esperados decorrentes da compactação dos solos são negativos, diretos, temporários, 

parcialmente reversíveis e minimizáveis.  

São ainda esperados impactes na qualidade da água superficial, nomeadamente, nas zonas de estaleiro e 

nas zonas de maior movimentação de veículos afetos à obra, existindo a possibilidade de ocorrência de 

situações de contaminação, resultantes de situações pontuais de descarga acidental ou de deposição 

inadvertida de óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos, no solo e nas linhas de água. Este 

impacte negativo será, tanto mais significativo quanto maior for a extensão do derrame e o tipo de uso 

associado a esse recurso afetado, podendo ser significativo no âmbito local, tendo maior expressão se o 

acidente for próximo de uma linha de água de caráter torrencial. 

Assim, consideram-se os impactes negativos pouco significativos. 

O projeto deverá salvaguardar a totalidade das linhas de água identificadas em carta militar e no terreno, 

seja pelo devido afastamento, seja pela adoção de soluções de passagens hidráulicas devidamente 

dimensionadas. 

Fase de exploração 

Os impactes esperados na fase de exploração são uma continuação dos identificados na fase de 

construção, sendo que os principais impactes esperados nesta fase dizem respeito à impermeabilização 

dos solos e no eventual efeito barreira ao escoamento natural das zonas atravessadas pelo projeto. Os 

eventuais efeitos barreira aos escoamentos naturais estão devidamente acautelados no projeto de 
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drenagem e de dimensionamento das passagens hidráulicas. 

No que se se refere às ações de manutenção da central, que incluem a limpeza/lavagem dos painéis, 

importa salientar que está previsto pelo projeto que a origem da água (pura, sem qualquer tratamento) 

seja através de abastecimento com camião-cisterna, sem recurso a captações locais. 

Em termos da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais 

situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, que poderão provocar situações de 

contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos. 

Este impacte é considerado improvável, pouco significativo, incerto, de magnitude reduzida e minimizável. 

Salienta-se, ainda, que atendendo a que os painéis irão estar sobrelevados relativamente ao solo, assentes 

em estruturas de suporte, permitindo a normal escorrência e infiltração de águas à superfície 

considerando-se, assim, este efeito negligenciável; a conceção dos caminhos dentro do parque será em 

gravilha, o que possibilitará também a normal escorrência e infiltração de águas da precipitação. 

Os impactes ambientais na fase de exploração para os recursos hídricos superficiais são negativos, pouco 

prováveis, temporários, localizados, reversíveis e minimizáveis. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção 

Relativamente às funções associadas às “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos” refere-se que as infraestruturas da central solar fotovoltaica irão garantir a manutenção do 

escoamento dos recursos hídricos existentes, através da execução de um sistema de drenagem adequado. 

As águas pluviais que caem sobre as infraestruturas inerentes ao projeto são imediatamente conduzidas 

para as zonas adjacentes, e, dadas as características dos solos, bem como a morfologia do terreno, 

ocorrerá uma infiltração da água no solo. 

A alteração do coberto vegetal (remoção de espécies arbustivas e arbóreas) contribui para a diminuição 

do volume de água infiltrado no solo, contudo, o impacte considerado é pouco significativo, uma vez que 

se prevê que a área vedada permaneça coberta de vegetação rasteira / pastagem durante todo o ano. 

Não se prevê igualmente a afetação direta dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não está 

prevista a realização de um furo para captação de água, e a exploração não acarreta a emissão de 

contaminantes para a água. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e os locais de instalação 

das mesas poderão ocorrer derrames acidentais, que poderão provocar a deterioração da qualidade das 

águas subterrâneas.  

Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no entanto pouco provável, dependendo a 

magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no derrame, temporário e reversível, 

significativo se contaminar o sistema aquífero, que apresenta vulnerabilidade à poluição muito baixa a 

variável. Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com 

as medidas e cuidados a considerar em fase de obra. 

As terraplenagens e movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção do projeto 

provocarão a compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. 

Considera-se este impacte negativo, temporário, reversível nas áreas que não serão ocupadas após 

descompactação dos terrenos e de âmbito local, de reduzida magnitude e pouco significativo, por não se 

prever que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado. 

Apesar do sombreamento das zonas de implantação dos painéis, está prevista a naturalização e 

manutenção do coberto vegetal nestas zonas constituindo-se uma solução de revitalização das condições 
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de drenagem do terreno, de infiltração de água e diminuição dos processos erosivos. 

Os principais impactes ambientais expectáveis nas águas subterrâneas ocorrem maioritariamente na fase 

de construção do projeto, e ocorrem principalmente na movimentação de terras (escavação e aterro). 

Outros impactes negativos normalmente associados a esta fase dizem respeito às eventuais afetações 

diretas ou indiretas de captações de água subterrâneas e eventual contaminação das mesmas o que 

parece não ocorrer no presente caso. 

As escavações podem provocar alteração do equilíbrio hidrogeológico, se, eventualmente, intercetarem 

níveis freáticos, podendo originar rebaixamento dos níveis de água em captações pouco profundas e expor 

o aquífero à poluição. 

Os impactes associados à mobilização de solos dizem respeito à impermeabilização dos terrenos, com a 

consequente diminuição da área de infiltração e consequente recarga aquífera. 

Não existe afetação de qualquer perímetro de proteção de águas para abastecimento público nem foram 

identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais como, nascentes, 

albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. 

Por outro lado, poderão ocorrer impactes em matéria de qualidade da água, em resultado do elevado 

volume de movimentações de terras a executar e, em geral, dos trabalhos de construção civil a 

desenvolver. Esses impactes poderão traduzir-se num aumento de sólidos suspensos e/ou contaminação 

química (estes últimos em resultado de eventuais derrames de produtos químicos, óleos ou combustíveis). 

A lavagem de betoneiras bem como a descarga das águas residuais resultantes deverá ser efetuada em 

locais destinados para o efeito, reduzindo-se a infiltração de contaminantes e a saturação dos solos com 

partículas finas. 

No que diz respeito à afetação de aquíferos e redução de recarga das massas de água, considera-se os 

impactes são negativos, indiretos, irreversíveis e minimizáveis.  

Assim, consideram-se os impactes negativos pouco significativos. 

Fase de exploração 

A impermeabilização do terreno ocorre unicamente em áreas associadas às zonas construídas da central 

(cabines de postos de transformação e inversores e edifícios de operação e manutenção), não se incluindo 

aqui a área dos acessos, atendendo a que os mesmos não serão impermeabilizados. 

Importa salientar a manutenção do coberto vegetal sob os painéis fotovoltaicos, que contribuem para o 

estabelecimento de drenagem do solo e para a infiltração da água. 

Considera-se um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo e permanente, não 

se considerando que possa afetar a recarga global do sistema aquífero. 

Da mesma forma, salienta-se que não existindo quaisquer instalações de tratamento de águas residuais 

passíveis de provocar a contaminação do solo subjacente e consequentemente o sistema hidrogeológico, 

não se prevê qualquer impacte a este nível.  

Não se prevê que nesta fase haja interferência com as captações de água subterrânea para abastecimento 

público ou com eventuais furos verticais de água subterrânea próximos da área de estudo. 

Assim, consideram-se os impactes negativos pouco significativos. 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 
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5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Solos 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) a unidade pedológica presente 
na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias corresponde a Luvissolos (Luvissolos 
gleizados álbicos, luvissolos rodocrómicos, e Luvissolos órticos). 

Com base na cartografia de solos à escala 1/25 000, disponibilizada pela DGADR, a área de estudo da 
Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias, assenta sobre os seguintes tipos de solos: 

I. Barros Castanhos Avermelhados 

 Cb - Barros Castanho-Avermelhados, Não Calcários, de basaltos ou doleritos ou outras 
rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas. 

II. Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

 Ppm - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais 
Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de rochas microfíricas (pórfiros); 

 Sr - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não Calcários, Normais, de "rañas" ou depósitos afins; 

 Px - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques. 

III. Solos Incipientes 

 Sb - Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura mediana; 

 Ex - Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. 

 

Tabela 2 - Unidades pedológicas presentes na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias (Fonte: EIA) 

 

 

Segundo a informação constante no EIA, os solos com maior representatividade na área de estudo da CSF 
Bartolomeu Dias, de acordo com a Tabela 2, são os solos Barros Castanho-Avermelhados (cb(d)+cb), cerca 
de 244,67 ha, o que representa cerca de 55,5% da área total destes solos a afetar ao projeto, seguindo-se 
os solos Argiluviados Pouco Insaturados (Ppm(d)), cerca de 95,86 ha, o que representa cerca de 21,7% da 
área total destes solos a afetar ao projeto. 

Na Tabela 3 apresentam-se as áreas totais e relativas das várias classes de capacidade de uso dos solos 
presentes na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias 
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Tabela 3 - Unidades pedológicas (capacidade de uso) presentes na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias 
(Fonte: EIA) 

 

 

A área de estudo da CSF Bartolomeu Dias, de acordo com informação constante da Tabela 3, assenta 
maioritariamente sobre as classes de capacidade de uso do solo do tipo “C”, “D” e “E”, que correspondem 
a solos com “limitações acentuadas; riscos de erosão no máximo elevados; suscetível de utilização agrícola 
pouco intensiva”, “limitações severas; riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; não 
suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais; poucas ou moderadas limitações para 
pastagens, exploração de matos e exploração florestal” e “limitações muito severas; riscos de erosão muito 
elevados; não suscetível de utilização agrícola; severas a muito severas limitações para pastagens, matos 
e exploração florestal; ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação 
ou não suscetível de qualquer utilização”, respetivamente. Verifica-se ainda na área de estudo da Central, 
outra classe de capacidade de uso do solo, nomeadamente “B” (“limitações moderadas; riscos de erosão 
no máximo moderados; suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva”) embora com 
representação reduzida. 

Em relação às subclasses, os solos presentes na área a afetar ao projeto, inserem-se maioritariamente nas 
classes “e“e “s” que apresentam suscetibilidade à “erosão e escoamento superficial” e “limitações do solo 
na zona radicular”. A subclasse “h” (“excesso de água”) também se encontra representada, embora com 
expressão bastante reduzida. 

Uso do Solo 

A caracterização dos usos do solo, de acordo com informação expressa no EIA, ocorrentes na área em 
estudo teve como suporte a Cartografia de Ocupação do Solo (COS) do Sistema Nacional de Informação 
Geográfica (SNIG) e na interpretação de fotografia aérea recente. Esta informação foi seguidamente 
validada e/ou corrigida com base em levantamentos de campo. 

A caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área em estudo é efetuada com base na Carta 
de Uso do Solo. Esta teve como suporte a Cartografia de Ocupação do Solo (COS) do Sistema Nacional de 
Informação Geográfica (SNIG) e na interpretação de fotografia aérea recente. Esta base cartográfica foi 
seguidamente validada e/ou corrigida com base em levantamentos de campo. 

A ocupação do solo presente na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias compreende 
vários usos do solo de baixa expressividade, abrangendo principalmente pastagens/forragens (cerca de 
88% da área total) e povoamentos florestais de pinheiro manso (cerca de 9% da área total), tal como 
apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Área de ocupação do uso do solo na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias (Fonte: EIA) 

 

 

Relativamente à ocupação do solo na área de estudo a afetar ao projeto, predominam as seguintes classes 
de uso do solo: 

 “Pastagens/forragens”, cerca de 386,049 ha, cerca de 87,6% da área a afetar à área de 
estudo do projeto da CSF (440,904 ha); 

 “Povoamentos florestais-pinheiro manso”, cerca de 40,17 ha, cerca de 9,1%; 

 Da área a afetar à área de estudo do projeto da CSF (440,904 ha); 

 “Olival”, cerca de 7,92 ha, cerca de 1,8% da área a afetar à área de estudo do projeto da 
CSF (440,904 ha); 

 “Linha de água”, cerca de 2,150 ha, cerca de 0,49% da área a afetar à área de estudo do 
projeto da CSF (440,904 ha); 

 “Floresta de azinheira”, cerca de 1,150 ha, cerca de 0,26% da área a afetar à área de estudo 
do projeto da CSF (440,904 ha). 

 

Relativamente à ocupação do solo na área a afetar à instalação das mesas de suporte dos módulos 
fotovoltaicos da Central (cerca de 180 ha), de acordo com informação constante no Aditamento, datado 
de março de 2022, para o fator Flora e Vegetação, serão afetadas as seguintes áreas (ha) pelos seguintes 
usos do solo/unidades de vegetação: 

 Pastagens/forragens, cerca de 159 ha; 

 Povoamentos florestais- Pinhal manso, cerca de 17,5 ha; 

 Olival, cerca de 3 ha; 

 Áreas artificializadas, cerca de 0,81 ha; 

 Matos (<1 ha); 

 Vias de Comunicação, cerca de 0,76 ha; 

 Ruínas, cerca de 0,052 ha. 
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Importa referir que, de acordo com informação constante nos Elementos Complementares datados de 
maio de 2022, os valores de área de afetação acima apresentados, dizem respeito exclusivamente à área 
dos painéis, contudo, no que se refere aos elementos arbóreos que terão também de ser eliminados nas 
diferentes áreas da CSF, designadamente: pinhal manso, olival, e quercíneas, foram quantificadas as 
seguintes unidades/área: 

 104 UN/ha de Quercíneas isoladas; 

 6,3 ha de Olival; 

 40,2 ha de Pinhal manso; 

 

Correspondendo a um total de 104 (n.º de indivíduos) +46,5 ha (área de mancha arbórea). 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Solos 

Fase de construção 

A afetação dos solos decorrentes da fase de construção da Central (cerca de 180 ha a afetar a painéis 
solares), apresenta-se limitada às áreas onde ocorrerão movimentações de terras, e locais de ocupação 
quer temporária, quer definitiva de infraestruturas, e decorrem essencialmente das seguintes ações: 

 Implantação do estaleiro(s); 

 Áreas de parqueamento de máquinas; 

 Compactação dos solos provocada pela circulação de veículos e maquinaria; 

 Derrames acidentais na obra de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que 
podem originar contaminação pontual do solo, e decorrentes do tráfego de veículos afetos à obra, 
e do funcionamento de máquinas e equipamentos. A eventual ocorrência de situações deste tipo 
representa um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, 
reversível e localizado. No entanto, poderá minimizar-se a probabilidade da sua ocorrência e a 
gravidade dos seus efeitos se forem consideradas as medidas de minimização propostas no 
presente parecer; 

 Remoção da camada superficial do solo (decapagem e terraplenagem) – 72,8 ha; 

 Execução das fundações (em betão) das estruturas de fixação dos Painéis Fotovoltaicos 
(para as mesas de suporte dos painéis/apoios), para a Subestação (0,46 ha), inversores, postos de 
secionamento, casa de controlo, centro de armazenamento de energia), e que permanecem na 
fase de exploração; 

 Implantação de suportes para a instalação de painéis fotovoltaicos, sobre terrenos 
previamente decapados e nivelados; 

 Ocupação de solos da RAN – apenas nas áreas com vedação, correspondem a este tipo de 
solos; 

 Execução de fundações de ferro galvanizado, para implantação do Centro do 
Transformador, que irão suportar e apoiar o Centro de Transformação; 

 Construção das plataformas, para assento das seguintes estruturas: 

 Estaleiro(s); 

 Inversores (95 unidades) /Postos de transformação; 
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 Postos de seccionamento (7 unidades – edifícios pré-fabricados); 

 Edifícios dos inversores/transformadores (pré-fabricados, e serão instalados 
juntamente com o posto de transformação numa base de betão armado, entre 30 e 50 cm 
acima do solo natural); 

 Edifício de operação e manutenção; 

 Subestação (com parque exterior em gravilha); 

 Edifício/Casa de Controlo (edifício de betão e ocupará uma área de 0,028 ha); 

 Armazém de baterias (edifícios pré-fabricados); 

 Abertura de valas de cabos para colocação da rede de cabos elétricos de média e baixa 
tensão (cerca de 1,847 ha), não superiores a 1 m de profundidade, que permitirão ligar o campo 
solar aos inversores e ao local dos postos de seccionamento da Central e deste à Subestação; 

 Abertura de caboucos para as cabines dos postos de transformação/inversores – 
elementos pré-fabricados e instalação dos painéis solares; 

 Movimentações de terras, terraplenagens, modelação das áreas afetas às componentes 
do projeto. No global de todo o Projeto as escavações envolvidas representam um volume de 
10920 m3 e os aterros 10850 m3. Os volumes de escavações são produzidos de forma difusa, 
associando-se em grande parte às valas de cabos, prevendo-se que, as terras de aterro serão 
empregues de forma difusa no recobrimento das valas e na regularização dos locais previstos para 
a instalação da Subestação e edifícios de apoio. No total prevê-se que ocorra um excedente de 
70 m3 que será aplicado de forma difusa, sempre próximo dos locais onde é gerado, e no 
nivelamento dos caminhos internos; 

 Caminhos/acessos propostos – tout-venant (para acesso aos painéis solares e às estruturas 
pré-fabricadas que contêm o inversor/posto transformador /postos de seccionamento, Casa de 
controlo e Subestação, de modo a permitir a sua instalação e posterior manutenção na fase de 
exploração), com largura mínima de 4,0 m. 

 

No interior da área de intervenção será proposta uma rede de caminhos de modo a garantir a 
acessibilidade para as ações de manutenção. Dadas as reduzidas exigências geométricas e de perfil dos 
caminhos propostos, e a presença de declives suaves a moderados, prevê-se que na implementação desta 
rede de acessos não seja necessário recorrer a aterros e escavações com dimensões relevantes. 

Tendo em conta os declives maioritariamente suaves das áreas de intervenção a afetar ao projeto da 
Central, e a adaptação da maioria das componentes de Projeto à morfologia do terreno, não se preveem 
grandes alterações na topografia natural do terreno, designadamente: 

 As mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos selecionadas, permitem uma adaptação à 
morfologia da área de intervenção, evitando a criação de plataformas; 

 A plataforma da Subestação e do Centro de armazenagem de energia coincidem com 
áreas de morfologia suave, com declives essencialmente inferiores a 6% e 10%, respetivamente 
prevendo-se a necessidade de alterações pouco relevantes na topografia natural do terreno; 

 A plataforma da Casa de Controlo, coincide com uma área de morfologia moderada, mas 
dada a sua reduzida dimensão não se prevê a necessidade de alterações relevantes na morfologia 
do terreno. 

 As plataformas para a colocação dos Postos de Seccionamento, pela reduzida dimensão 
que apresentam e pela morfologia suave a moderada da área de intervenção, não implicarão 
alterações relevantes na topografia natural do terreno; 
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 Todos os edifícios ficarão entre 30 e 50 cm acima do solo natural, para evitar em situação 
de ocorrência de inundações, qualquer infiltração no interior dos edifícios; 

 A abertura de valas de cabos elétricos (onde serão enterrados os cabos de ligação entre 
os postos de transformação e a subestação), que se desenvolvem na sua maioria, adjacentes aos 
acessos ou vedação, induzem a desmatação e alteração da morfologia do terreno ao longo do seu 
traçado. Os impactes expetáveis decorrentes da abertura de valas, podem classificar-se de 
negativos, certos, de âmbito local, temporários (prevendo-se que no final da fase de construção, 
seja reposta a topografia natural do terreno), reversíveis em parte, e pouco significativos; 

 A implantação dos caminhos propostos, dadas as reduzidas exigências geométricas e de 
perfil, e a presença de declives suaves a moderados, prevê-se que não seja necessário recorrer a 
aterros e escavações com dimensões relevantes, para implementação desta rede de acessos. 
Saliente-se ainda, que os acessos e caminhos a utilizar, serão fundamentalmente os já existentes, 
prevendo-se algumas requalificações de caminhos rurais, sendo que os novos troços, 
desenvolvem-se na generalidade ao longo da vedação. Assim, os impactes expetáveis, podem 
classificar-se de negativos, certos, permanente, imediato e irreversível, considerando-se, no 
entanto, pouco significativo e de âmbito local. 

 

Atendendo a que se prevê que após a conclusão dos trabalhos de construção civil e da montagem da 
instalação dos painéis fotovoltaicos, seja implementado um Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas (PRAI), com vista à recuperação paisagística as áreas intervencionadas (zona de 
estaleiro, envolvente da Subestação e Casa de Controlo, áreas a afetar a painéis fotovoltaicos, zonas de 
construção das valas para instalação dos cabos elétricos, e zonas que possam, eventualmente, vir a ser 
intervencionadas durante a construção), com o objetivo de minimizar o impacte nos solos, o impacte 
embora negativo, pode classificar-se de permanente, local, certo, de longo prazo, direto, reversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

Saliente-se que a implementação do PRAI, em articulação com o Plano de Integração Paisagística (PIP), 
através do restabelecimento da vegetação autóctone, reposição e recuperação da vegetação nas áreas 
intervencionadas, promovendo o revestimento dos solos, permitirá a redução da ação erosiva nos solos 
por parte dos ventos e das chuvas. Contudo, a presença dos suportes dos painéis não impede o 
estabelecimento de vegetação rasteira e a recuperação dos solos, favorecendo a sua proteção face a 
processos erosivos. 

Em suma, a área de implantação da Central em avaliação, atravessa essencialmente solos incluídos nas 
seguintes classes de capacidade de uso C, D e E, associadas, respetivamente, aos solos de reduzida 
qualidade agropédica. Assim, atendendo à reduzida aptidão dos solos, e que a desmatação e decapagem 
da camada superficial dos solos ocorrerá estritamente nos locais onde se considerar necessário, a afetação 
de solos decorrente da implantação da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias, se traduzirá num 
impacte que se pode classificar de negativo, direto, pouco significativo, certo, de magnitude moderada, de 
âmbito local. 

Tendo ainda presente, que com a implementação do projeto estão em causa ações que comprometam os 
objetivos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) existente no interior da área de estudo (o projeto interfere 
em cerca de 750 m de solos classificados de RAN – área afeta à vedação a norte da central e algumas mesas 
de painéis), e que, de acordo com o Parecer externo da DRAPAL datado de 27/05/2022, “(…) são contrários 
aos objetivos do RJRAN, nomeadamente, aos objetivos de: proteger o recurso solo, como suporte de 
desenvolvimento da atividade agrícola, contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade 
agrícola, contribuir para o ordenamento do território e contribuir para a conectividade e a coerência 
ecológica da rede Fundamental de Conservação da Natureza (Artigo 4.º), e vão, ainda impedir a fruição 
plena do espaço rural por não permitirem a sua utilização no desenvolvimento das atividades 
normalmente aí exercidas, nomeadamente, as atividades agrícola, pecuária, cinegética, florestal e de 
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lazer, causando, complementarmente, uma forte descaracterização da paisagem e, consequentemente, 
do próprio espaço rural.”. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da Central, os impactes negativos no solo, identificados, e previstos na fase 
de construção e considerados permanentes, vão-se manter. Ou seja, os impactes negativos decorrentes 
da construção da Central Solar Fotovoltaica, com consequente ocupação de áreas de solos, estarão 
relacionados com a ocupação irreversível do solo na zona de implantação do projeto, o que corresponde 
aos locais de implantação das estruturas de suporte aos módulos fotovoltaicos/mesas, inversores, 
Subestação, Posto de seccionamento, Centro de armazenamento de energia, Casa de controlo, Postos de 
transformação, Edifícios dos inversores, e Edifício de operação e manutenção. 

De acordo com a informação expressa no EIA, prevê-se que em caso de fenómenos extremos de 
precipitação, o escoamento das águas dirigido pelos painéis instalados, constitua um fator de aumento do 
risco da erosão do solo, (nomeadamente ravinamento), considerando-se assim este impacte como 
negativo, de baixa probabilidade, temporário, localizado, de baixa magnitude, podendo ser classificado 
como pouco significativo. Este impacte poderá ser reduzido, adotando e implementando soluções para a 
condução das águas pluviais (rede de drenagem), imediatamente após a saída dos painéis. 

 

Uso do Solo 

Fase de Construção 

É na fase de construção do projeto da CSF que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos no 
fator Uso do Solo, em resultado da ocupação irreversível dos solos e da alteração dos usos atuais, que 
decorrem essencialmente das seguintes intervenções: 

 Implantação do estaleiro; 

 Remoção da camada superficial do solo (decapagem e terraplenagem); 

 Remoção de coberto vegetal (104 unidades de quercíneas isoladas); 

 Remoção da camada superficial do solo (decapagem e terraplenagem); 

 Execução das fundações (em betão) das estruturas de fixação dos Painéis Fotovoltaicos 
(para as mesas de suporte dos painéis/apoios), para a Subestação (0,46 ha), inversores, postos de 
secionamento, casa de controlo, centro de armazenamento de energia), e que permanecem na 
fase de exploração; 

 Implantação de suportes para a instalação de painéis fotovoltaicos, sobre terrenos 
previamente decapados e nivelados; 

 Ocupação de solos da RAN – (pela vedação a norte da Central, numa extensão de 750 m e 
ainda algumas mesas de painéis); 

 Execução de fundações de ferro galvanizado para implantação do Centro do 
Transformador, que irão suportar e apoiar o Centro de Transformação; 

 Construção das plataformas para assento das seguintes estruturas:  

 Estaleiro(s); 

 Inversores (95 unidades/0,3 ha) /Postos de transformação;  

 Postos de seccionamento (7 unidades/0,09 ha – edifícios pré-fabricados); 
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 Edifícios dos inversores/transformadores (pré-fabricados, e serão instalados 
juntamente com o posto de transformação numa base de betão armado, entre 30 e 50 
cm acima do solo natural); 

 Edifício de operação e manutenção; 

 Subestação (edifício de betão/0,46 ha, com fundação de aproximadamente 3 m 
de profundidade, e com parque exterior em gravilha); 

 Edifício/Casa de Controlo (edifício de betão e ocupará uma área de 0,028 ha, com 
fundação de aproximadamente 3m de profundidade); 

 Armazém de baterias (edifícios pré-fabricados) /Sistema de armazenamento de 
energia (0,078 ha); 

 Abertura de valas de cabos para colocação da rede de cabos elétricos de média e baixa 
tensão (cerca de 1,847 ha), não superiores a 1 m de profundidade, que permitirão ligar o campo 
solar aos inversores e ao local dos postos de seccionamento da Central e deste à Subestação; 

 Abertura de caboucos para as cabines dos postos de transformação/inversores – 
elementos pré-fabricados e instalação dos painéis solares; 

 Movimentações de terras, terraplenagens, modelação das áreas afetas às componentes 
do projeto. No global de todo o Projeto as escavações envolvidas representam um volume de 
10920 m3 e os aterros 10850 m3. Os volumes de escavações são produzidos de forma difusa, 
associando-se em grande parte às valas de cabos, prevendo-se que, as terras de aterro serão 
empregues de forma difusa no recobrimento das valas e na regularização dos locais previstos para 
a instalação da Subestação e edifícios de apoio. No total prevê-se que ocorra um excedente de 70 
m3 que será aplicado de forma difusa, sempre próximo dos locais onde é gerado, e no nivelamento 
dos caminhos internos (1,790 ha); 

 Caminhos/acessos propostos – tout-venant (para acesso aos painéis solares e às 
estruturas pré-fabricadas que contêm o inversor/posto transformador/postos de seccionamento, 
Casa de controlo e Subestação, de modo a permitir a sua instalação e posterior manutenção na 
fase de exploração), com largura mínima de 4,0 m. 

No interior da área de intervenção é proposta uma rede de caminhos de modo a garantir a acessibilidade 
para as ações de manutenção. Dadas as reduzidas exigências geométricas e de perfil dos caminhos 
propostos, e a presença de declives suaves a moderados, prevê-se que na implementação desta rede de 
acessos não seja necessário recorrer a aterros e escavações com dimensões relevantes. 

No que se refere à ocupação do solo, a instalação das infraestruturas do Projeto determinará impactes de 
natureza irreversível, decorrente do corte de vegetação/arvoredo, nas áreas a afetar à 
construção/instalação essencialmente, às seguintes infraestruturas: 

 Painéis fotovoltaicos (180 ha), com a destruição de grande parte do coberto vegetal de 
caráter arbustivo e arbóreo, de forma a não produzir sombras para os painéis fotovoltaicos, e que 
coincidem sobretudo com áreas de pastagens/forragens (159 ha), e povoamentos de pinheiro 
manso (cerca de 17,5 ha), interferindo, ainda, com algumas parcelas de olival (cerca de 3 ha), e 
matos (residual, <1 ha), que exigirão ações de desmatação e desflorestação, com maior 
significância nas áreas 1 e 3. Refira-se ainda, que no que se refere às áreas de pinhal manso e 
olival, os elementos arbóreos terão também de ser eliminados nas áreas entre painéis, prevendo-
se a afetação de cerca de 40 ha de pinhal manso, e 6,33 ha de olival. Prevê-se ainda, o abate de 
104 UN/ha de Quercíneas isoladas, 2 sobreiros e 102 azinheiras (sendo que 103 das árvores prevê-
se que tenham de ser abatidas devido à instalação e funcionamento dos painéis e apenas 1 árvore 
para a abertura de um acesso). 
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 O impacte de abate de sobreiros e azinheiras, pode ser classificado de negativo, 
permanente, direto, certo, local, reversível, de magnitude reduzida, dado o número de árvores a 
abater, e significativo, apesar de prevista a implementação da compensação prevista no EIA. 

 Estas ações de desmatação e desflorestação, pelo facto de determinarem a alteração do 
coberto vegetal, induzirão a impactes visuais e estruturais negativos, diretos, locais, temporários, 
de magnitude reduzida e pouco significativos, assumindo maior magnitude nas áreas 1 e 3. No 
caso das pastagens/forragens, estas ações serão em certa medida reversíveis, uma vez que estas 
áreas serão recuperadas e mantidas, este procedimento permitirá reduzir a ação dos agentes 
erosivos e nomeadamente reduzir os impactes nos solos da CSF; 

 Valas de cabos, que se desenvolverão maioritariamente ao longo de caminhos interiores, 
ao longo da vedação ou entre os painéis. Prevendo-se por isso a afetação de pequenas áreas de 
pastagens/forragens e de povoamento florestal de pinheiro manso. O impacte resultante da 
instalação da vala de cabos poderá classificar-se de negativo, permanente, direto, certo, local, 
reversível, de reduzida magnitude, e pouco significativo. 

 Construção dos edifícios associados à CSF, designadamente subestação, área de 
armazenamento de energia, inversores, edifício de controlo resultará na destruição de 0,80 ha de 
pastagens/forragens e 0,05 ha de povoamento florestal de pinheiro manso. Estes impactes podem 
classificar-se de negativos, permanentes, diretos, certos, locais, reversíveis, de reduzida 
magnitude e pouco significativos; 

 Acessos, abertura e fecho de valas para cabos de ligação (1,847 ha); 

 As beneficiações de acessos existentes, assim, como a construção de novos acessos, irão 
afetar 0,42 ha de pastagens/forragens, e caminhos internos, num total de cerca de 9 ha. Os 
caminhos internos irão afetar sobretudo pastagens/forragens (6,84 ha), mas também 
povoamento florestal de pinhal manso (1,82 ha), olival (0,35 ha) e áreas diminutas de matos (0,08 
ha) e linha de água (0,04 ha). 

Os impactes negativos expetáveis no fator Uso do Solo podem classificar-se de negativos, diretos, locais, 
prováveis, permanentes, imediatos, irreversíveis, minimizáveis, de magnitude reduzida e pouco 
significativos a significativos, dado as seguintes situações: 

 A ocupação do solo presente na área de estudo da CSF Bartolomeu Dias compreende 
vários usos do solo de baixa expressividade, abrangendo principalmente pastagens/forragens 
(cerca de 86% da área total) e povoamentos florestais de pinheiro manso (cerca de 9% da área 
total); 

 A reduzida qualidade agropédica/aptidão dos solos (classe de capacidade de uso “C”, “D” 
e “E”); 

 Abate de 104 quercíneas isoladas, enquanto espécie protegida. 

 
Fase de Exploração 
Na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos identificados, previstos e avaliados 
relativamente à fase de construção e considerados permanentes, se vão manter nesta fase. 
As áreas de implantação das infraestruturas correspondem, essencialmente, aos locais de implantação 
das estruturas de suporte das mesas que suportam os módulos fotovoltaicos, inversores, subestação, 
posto de seccionamento, centro de armazenamento de energia, casa de controlo, postos de 
transformação e edifício de operação e manutenção. 
Atendendo a que as áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas a estaleiro, parque de materiais), 
serão recuperadas, através da implementação do PIP, que permitirá a integração e dissimulação da futura 
CSF, através da estrutura verde composta por corredores de vegetação no interior da Central, e cortinas 
arbóreo-arbustivas ao longo dos limites coincidentes com as bacias visuais dos observadores na 
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proximidade, garantindo a materialização do desejado continuum naturale, e que a presença dos suportes 
dos painéis não impede o estabelecimento de vegetação rasteira e a recuperação dos solos, a magnitude 
da abrangência espacial da afetação é reduzida, cessando algumas das afetações identificadas após as 
ações de descompactação. 

 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Esta CSF é um centro eletroprodutor que se destina à produção de energia elétrica com recurso a painéis 

fotovoltaicos e toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública de distribuição. 

Em fase de construção, que durará um ano, prevê-se um número de trabalhadores que varia entre 200 e 
300. Em fase de exploração contar-se-á com 50 trabalhadores para as operações de limpeza dos painéis, 
corte de vegetação e outros. 

O Investimento previsto na construção da Central solar é de 150 milhões de euros e a vida útil da Central 
será de 30 anos. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Fase de Construção 

Durante a fase de construção do projeto, e considerando o seu elevado potencial de empregabilidade, o 

Projeto contribuirá para um aumento da atratividade do concelho de Ourique, no que respeita à instalação 

de novos polos de atração de emprego (Fase de construção - 1 ano, e Fase de Exploração -30 anos), o que 

permitirá a criação de condições de maior competitividade para a economia local e regional, caso a mão-

de-obra seja contratada na região entre a população dos lugares existentes na área de estudo ou na sua 

proximidade. 

Este impacte pode classificar-se de positivo, direto, de magnitude reduzida, temporário e reversível (tendo 

em conta a duração da fase de construção), e significativo no âmbito local. Realça-se, todavia, que a opção 

de contratação será sempre do empreiteiro, podendo não se verificar localmente. O impacte, esse, existirá 

sempre e com a classificação identificada com a potencial exceção da área de influência. 

Na fase de construção do projeto da Central, os impactes expetáveis de ocorrer neste fator, estão 

associados às seguintes ações: 

Impactes negativos: 

 Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos – decorrentes das atividades de obra; 

 Perturbação das acessibilidades – decorrente da circulação de um maior número de viaturas, 

nomeadamente viaturas pesadas afetas à obra que poderá perturbar as condições de circulação 

normais e gerar incómodos e menor segurança nas deslocações diárias da população da zona, 

induzindo a um impacte certo, temporário, pouco significativo, dada a natureza e dimensão das 

obras a realizar, não se prevê que o fluxo de veículos pesados assuma relevância; 

 Aumento do nível de ruído ambiente no local da obra e envolvente, resultante da movimentação 
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de terras, circulação de veículos pesados, utilização de maquinaria e operação de estaleiro, sendo 

de referir que estes impactes mais significativos far-se-ão sentir num curto espaço de tempo, no 

início da obra, e correspondem às obras de movimentação de terras e de infraestruturação. A 

incomodidade para os habitantes locais devido à emissão de poeiras e aumento do ruído irá gerar 

um impacte que se pode classificar de negativo, de magnitude reduzida, direto, temporário e 

reversível, pouco significativo e de âmbito local. 

 Impactes positivos: 

 A criação de postos de trabalho na fase de construção, prevendo-se a presença, em termos 

médios, de cerca de 20 a 300 trabalhadores, durante 1 ano, o que contribuirá para uma maior 

utilização dos estabelecimentos existentes, contribuindo para o aumento temporário da procura 

de bens e serviços, sobretudo no domínio da restauração, hotelaria, serviços pessoais e bens de 

consumo; 

 Incremento da atividade económica durante a duração da obra, que irá beneficiar o setor da 

restauração, pois é expetável um aumento temporário de população presente na freguesia, 

consequência da permanência de trabalhadores afetos à obra, e a dinamização da economia local 

por recurso a bens e serviços originários da área de implantação do projeto. Este impacte traduz-

se como positivo, de magnitude reduzida, direto, temporário e reversível, significativo para as 

atividades comerciais da região, incluindo a restauração e alojamento (para o caso de mão de 

obra “não-residente”), nas localidades envolventes ao Projeto em estudo. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração identificaram-se como impactes positivos, o número de postos de trabalho, e como 

impactes positivos, significativos, de magnitude elevada, direto, permanente e reversível (tendo em conta 

a duração da fase de exploração), de âmbito nacional, tendo em conta que a CSF Bartolomeu Dias 

contribuirá para diminuir a atual dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao 

fornecimento de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade, sendo que a instalação do Projeto 

contribuirá ainda para a transição de uma economia de baixo carbono, indo de encontro à trajetória de 

redução das emissões de GEE. 

Considera-se que, durante a fase de exploração do projeto, os principais impactes negativos expectáveis 

neste fator, estão associados à presença das novas áreas artificializadas, de caráter permanente, numa 

área de estudo que manifesta uma qualidade visual tendencialmente moderada/a elevada, diminuindo a 

diversidade e especificidade da paisagem, devido à presença de elementos dissonantes (painéis), 

alterando a matriz natural da envolvente, e, consequentemente, da alteração das vistas desfrutadas pelos 

potenciais observadores. 

Saliente-se que, a Central em análise, está prevista na proximidade a implementação de outra Central 

Solar (Ourique II), que por um lado vai intensificar os impactes visuais negativos na área de influência 

visual dos potenciais observadores em presença. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação da CSF, e atendendo à evolução muito rápida do setor das energias renováveis, os 

impactes nesta fase poderão ir de nulos a negativos significativos, dependendo da situação à data da 

desativação, identificando-se como cenário mais desfavorável a possível perda de todos os benefícios 

económicos e sociais descritos nas fases de construção e de exploração, com diminuição de atividade 

económica regional, ou a utilização de outros recursos energéticos não renováveis, ou ainda, alteração 

das condições de fornecimento de eletricidade às populações ou a perda de fonte de rendimento regional, 

etc. 
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5.4.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

I. Enquadramento na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia setorial 
supramunicipal. 

No EIA identificam-se adequadamente os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) com incidência nas 
áreas de implantação do Projeto, respetivamente os Planos de âmbito Nacional (PNPOT e PGRH do Sado 
e Mira (RH6)), de âmbito Regional (PROTA e PROF-Alt), e Municipal (PDM de Ourique), e efetuou-se um 
enquadramento adequado do Projeto nos IGT’s suprarreferidos. 

II.  Uso previsto em IGT 
a. Plano Diretor Municipal de Ourique (PDMO) - O Relatório do EIA identifica os IGT’s de âmbito 

municipal incidentes na localização em causa e procedeu ao enquadramento das ações do Projeto no 
articulado do PDMO, e à contabilização das áreas afetadas pelos elementos do Projeto, discriminadas 
por classes e categorias de espaços. Verifica-se que a área de estudo do Projeto abrange áreas 
classificadas como: 

Solo Rústico 

 Espaços Agrícolas (Outros Espaços Agrícolas; Espaços Agrícolas de Produção); 

 Espaços Florestais (Espaços florestais de Produção; Espaços Mistos de Uso Silvícola com 
Agrícola); 

  Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos (Espaços Potenciais); 

 Estrutura Ecológica Municipal; 

 Espaços Canais (Rede Rodoviária). 

Relativamente aos Espaços Agrícolas de Produção, deve realçar-se que o EIA refere o seguinte: 

“…Relativamente à classe de Espaço Áreas Agrícolas de Produção existe uma pequena afetação por 
parte de um troço de vedação e por algumas mesas de painéis. Sobre esta situação refira-se que, a 
definição do Projeto foi elaborada tendo em consideração o PDM anterior à 1ª revisão não existindo a essa 
data sobreposição com áreas de RAN. Com a publicação do PDM em vigor (Aviso n.º 7440/2021, de 22 de 
abril de 2021), constatou-se algumas diferenças na delimitação da RAN, não estando esta área totalmente 
salvaguardada, pelo que, em fase de Projeto de execução, o promotor compromete-se a retirar os painéis 
sobrepostos com esta área, eliminando afetação….”. 

 
Figura 5 - Resumo das áreas ocupadas pelos elementos da Central por classes e categorias de espaços (adaptado do RS 

do EIA) 

 

 “…Considera-se a instalação de uma Central Solar Fotovoltaica, pela intervenção e alteração pouco 
significativa no solo e nos seus usos, compatível com o regime de espaço rural estabelecido no PDM de 
Ourique, potenciando deste modo o valor excecional da área de estudo para a exploração do recurso solar.” 
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b. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública - São identificadas adequadamente e 
enquadrado o Projeto nas seguintes condicionantes e servidões de utilidade pública: 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 Povoamentos de quercíneas e oliveiras 

 Recursos Hídricos/domínio Hídrico Público 

 Aproveitamentos hidroagrícolas 

 Infraestruturas 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 

 Outras condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

 Relativamente à REN, de acordo com informação expressa no EIA, 

“(…) Relativamente ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN, a tipologia do Projeto 
em estudo enquadra-se no Anexo II do como sendo os seus usos e ações compatíveis com os objetivos de 
proteção ecológicos e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, 
a que se refere o artigo 20.º, uma vez que, de acordo com a alínea f) da Secção II – Infraestruturas, a 
Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes renováveis, em “Áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos” e “ Cursos de água e respetivos leitos e margens” estão sujeitos à realização de 
uma mera comunicação prévia. Contudo, estando o Projeto sujeito a AIA, a pronúncia favorável da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional no âmbito desse procedimento determina a não 
rejeição da comunicação prévia. 

Em suma, de acordo com a análise efetuada, o regime da REN não condiciona a implementação do 
Projeto, dada a sua natureza, contudo, depende de parecer, da CCDR Alentejo segundo a normação 
especial prevista no RJREN.” 

Importa referir que na REN, não é enquadrável a instalação de estaleiros de obra, e que é interdita a 
ocupação de leito e margens de cursos de água, por se considerar que, nos termos do disposto nas alíneas 
a) e b) do número 3 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação do DL nº 
124/2019, de 28 de agosto, se coloca em risco o normal funcionamento do sistema hidráulico e as suas 
funções, bem como a qualidade e a sanidade do sistema biofísico e dos bens e serviços que o mesmo 
assegura. 

 Relativamente à RAN de acordo com informação expressa no EIA, 

“(…) Analisando a Planta de Condicionantes do concelho de Ourique, verifica-se que não há 
interferência dos elementos do Projeto da Central Solar Fotovoltaica, nomeadamente por: subestação, 
posto de seccionamento, área de armazenamento de baterias, vala de cabos, inversores e caminhos 
interiores. Relativamente aos painéis solares, verifica-se uma ligeira sobreposição a norte da área de 
estudo, sendo que, em fase de Projeto de Execução estes painéis serão retirados deixando de haver 
afetação. Existe também, afetação de solos RAN pela vedação a norte da Central numa extensão apenas 
de 750 m (vide Anexo 2.19 do Volume III: EIA.CSF.BD.AT.128.01 – Anexos Técnicos). Salienta-se que nestas 
áreas de RAN sobrepostas com a vedação, não haverá qualquer aplicação de revestimento ou camada 
betuminosa.” 

Refira-se que, a ocupação de solos inscritos na delimitação da RAN carece de parecer prévio da ERRAN. 

 Povoamentos de quercíneas e oliveiras – de acordo com informação expressa no EIA, 

“(…) De acordo com a planta de condicionantes do PDM de Ourique, verifica-se, entre a área de 
implantação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias, mas fora da vedação, a presença 
uma área designada por “Florestas abertas e florestas puras de sobreiro e azinheira” (Anexo 2.19 do 
Volume III: EIA.CSF.BD.AT.128.01 – Anexos Técnicos), contudo, não existe qualquer afetação por parte do 
Projeto com esta área. 
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Aquando da visita ao terreno, no quadrante Sul da área de estudo, identificou-se uma área de Floresta de 
Azinheira, sendo esta salvaguardada pelas estruturas do Projeto. 

Pontualmente ocorrem indivíduos dispersos de azinheira e alguns sobreiros. Prevê-se a necessidade de 
abate de um total de 104 quercíneas, (2 sobreiros e 102 azinheiras – 19 das quercíneas a abater são adultas 
e as restantes 85 jovens). Sendo que das 104 árvores, prevê-se que 103 tenham de ser abatidas devido à 
instalação e funcionamento dos painéis e apenas 1 árvore para a abertura de um acesso. 

Neste caso, o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamentos ou isolados, carece de 
autorização do ICNF.” 

De acordo ainda com informação constante no EIA, “(...) Na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica, 
estão presentes duas manchas de Olival (cf. Anexo 2.11 do Volume III: EIA.CSF.BD.AT.128.01 – Anexos 
Técnicos), pelo que, o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 
120/86, de 28 de maio.” 

 

Economia circular  
No que concerne à Economia Circular, o EIA não faz referência ao fator, pelo que se considera necessário 
que sejam adotadas medidas e/ou ações que visem a implementação de soluções de economia circular, 
que permitam nomeadamente a redução de resíduos, e/ou a sua valorização e de eventuais subprodutos 
resultantes quer da instalação quer da exploração ou da desativação do projeto. 

 

5.5.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.6. QUALIDADE DO AR 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na ausência de estações de fundo que sejam representativas da área em avaliação, considera o EIA que a 

qualidade do Ar da área de intervenção será boa, tendo em conta os usos predominantes - rurais, florestais 

e agrícolas, e a ausência de instalações industriais com emissão significativa de poluentes ou mesmo 

infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias com tráfego intenso associado. 

Alternativa zero 
Prevê-se que, sem a execução do projeto, a qualidade do ar manter-se-ia com um nível de qualidade bom. 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Os impactes decorrentes desta fase resultam do aumento de tráfego pesado e da movimentação de terras 

para a construção de valas, colocação de suportes, montagem dos módulos/painéis fotovoltaicos e dos 

apoios da linha elétrica. Estas ações induzirão a impactes que se podem classificar de negativos, pouco 

significativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, reversíveis e temporários, ocorrendo apenas em 

alguns períodos da fase de construção. 

 

Fase de exploração 

Não se preveem impactes negativos significativos na qualidade do ar associados à fase de exploração do 

Projeto da CSF. 
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Embora indiretos, os impactes resultantes do projeto classificam-se como positivos, de magnitude 

moderada e significativos à escala nacional, reversíveis e permanentes, considerando o tempo de vida útil 

do projeto. 

 

Fase de desativação 

Na fase de desativação, os impactes na qualidade do ar esperados, embora negativos, podem classificar-

se de pouco significativos, considerando-se semelhantes aos da fase de construção, embora com menor 

expressão. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização da flora e vegetação foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção em 

campo, com duas visitas realizadas a 16/04/2020 e 15/05/2021. 

Foram efetuados 46 levantamentos florísticos. O elenco florístico para a área de estudo engloba 198 

espécies. Durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 183 espécies. 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 8 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), das quais foi confirmada a presença de 6 (cardo-

penteador, Silene muscipula, Juncus rugosos, erva-língua, sobreiro e azinheira). Não foram identificadas 

as espécies Marsilea batardae e Serapias parviflora. A localização é apresentada em peça desenhada. 

O Relatório Síntese (RS) refere ainda que se encontram elencadas para a área em apreço 10 espécies 

exóticas, todas elas confirmadas em campo, sendo 2 classificadas como de carácter invasor, 

nomeadamente a mimosa (Acacia dealbata), a cana (Arundo donax). 

No que respeita a vegetação e habitats foram identificadas 9 unidades de vegetação: pinhal manso, 

azinhal, matos, linha de água, charca, olival, culturas anuais de sequeiro, outras áreas agrícolas e áreas 

artificializadas. São apresentadas as áreas e percentagens respetivas, dominada por culturas anuais de 

sequeiro, que correspondem a cerca de 87,5%, seguindo-se o pinhal manso, que ocupa cerca de 9%. 

Na unidade de pinhal manso é referido que “pontualmente ocorrem indivíduos jovens de azinheira, 

resultado de regeneração natural.”. 

Foi identificado na área de estudo um habitat incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, na sua redação atual, 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia, que corresponde a 

1,15 ha da área em estudo e que corresponde a um povoamento de azinheira. O RS refere que apenas 

nesta unidade de vegetação foi observada a espécie ameaçada Silene muscipula. 

As linhas de água da área de estudo são essencialmente de pequena dimensão e natureza sazonal com 

vegetação ripícola pouco desenvolvida. 

No respeitante a quercíneas, o RS refere que “Nas áreas de instalação das diversas infraestruturas da 

Central Solar Fotovoltaica e sua envolvente próxima foi efetuado o levantamento exaustivo de sobreiros 

e azinheiras.” Refere ainda que a localização foi georreferenciada. Foram levantadas 147 quercíneas, 11 
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sobreiros e 136 azinheiras, na área de implantação das estruturas do Projeto e sua envolvente. Não foram 

identificados povoamentos, sendo por isso todas as árvores identificadas indivíduos isolados. A 

regeneração natural é pouco representativa. 

No que concerne à fauna a caracterização foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção 

em campo, com 5 visitas realizadas a 24/03 e 16/04 de 2020, 27/01, 27/02 e 14/05 de 2021. Os locais de 

amostragem são identificados em peça desenhada. 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 16 espécies de mamíferos e no âmbito do 

trabalho de campo realizado foi confirmada a presença de 4 espécies, nomeadamente a raposa (Vulpes 

vulpes), o sacarrabos (Herpestes ichneumon), o texugo (Meles meles) e o coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus). Para cada um dos transectos amostrados foi calculado o Índice Quilométrico de Abundância 

(IQA), sendo o valor máximo obtido de 5,71 vestígios/km. O coelho-bravo tem estatuto de “Quase 

Ameaçado”. 

A visita de campo não identificou nenhum abrigo de morcegos na área de estudo, o que é concordante 

com a bibliografia disponível. 

Para esta zona foram elencadas 9 espécies de anfíbios, das quais se contam 3 endemismos ibéricos: a rã-

de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) e o tritão-de-

ventre-laranja (Lissotriton boscai). Foi confirmada a ocorrência de rã-verde (Pelophylax perezi) e sapo-

comum (Bufo bufo). A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com o estatuto 

“Pouco preocupante”, exceto a rã-de-focinho-pontiagudo que está classificada com “Quase ameaçada”. 

Foram ainda elencadas 9 espécies de répteis sendo que durante o trabalho de campo realizado foi possível 

confirmar a presença de 2 espécies, nomeadamente lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e cobra-

rateira (Malpolon monspessulanus). 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 123 espécies. No decurso dos trabalhos de campo 

foi confirmada a ocorrência de 51 espécies de aves, das quais se destacam 5 espécies devido ao seu 

estatuto de ameaça, o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), 

o Francelho (Falco naumanni), o Milhafre-real (Milvus milvus), o Sisão (Tetra tetrax). Há ainda referência 

à observação de um rolieiro (Coracias garrulus), espécie classificada como “Criticamente em perigo”. 

Registou-se uma riqueza média superior no inverno (9,8 espécies/ponto) face à primavera (5,5 

espécies/ponto). No que diz respeito à abundância a tendência foi oposta com valores mais elevados na 

primavera (4,1 indivíduos/ponto) que no inverno (2,7 indivíduos/ponto). São apresentados valores 

absolutos para cada espécie. 

De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010; ICNF e CIBIO, 2020), a área de estudo 

sobrepõe-se em grande parte com uma área crítica para aves de rapina, e uma outra área crítica para 

outras aves. As áreas críticas e muito crítica para aves aquáticas, que correspondem à albufeira da 

barragem do Monte da Rocha (ICNB, 2010), localizam-se apenas a 300 m e 800 m, respetivamente, a sul 

da área de estudo. 

Importa ainda referir que 26 das espécies de aves elencadas para a área em estudo estão listadas no Anexo 

A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, sendo três delas consideradas espécies 

prioritárias para a conservação. 

A área de implantação do projeto da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias não abrange áreas 

incluídas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas conforme definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5º 

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. Localiza-se, no entanto, a cerca de 15 m da ZPE de Castro Verde, apresentando áreas que 

se constituem como habitat favorável à presença de espécies que estiveram na origem da designação 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

40 

desta área classificada, 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. 

Esta ZPE 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 

atualmente o principal núcleo reprodutor em Portugal, acrescendo ainda a sua importância durante o 

Inverno. 

O quadro seguinte resume as principais espécies estepárias para as quais a ZPE de Castro Verde foi 

designada: 

Quadro 1 – Principais espécies estepárias na ZPE de Castro Verde (Fonte: ICNF) 

 

1 CR – Criticamente em Perigo; EN –Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Frequente. 

Ocorrem ainda, na zona em questão, espécies de passeriformes particularmente relevantes do ponto de 

vista da conservação, como o solitário (Cercotrichas galactotes), com estatuto de Quase ameaçado, a 

cotovia-escura (Galerida theklae), a cotovia-dos-bosques (Lullula arbórea) e a toutinegra-do-mato (Sylvia 

undata) (Rabaça e Moreira 2004), todas elas prioritárias a nível europeu (SPEC 2 ou 3). 

Efetivamente os principais valores naturais que conduziram à classificação da ZPE de Castro Verde 

apresentam uma inerente mobilidade que não as circunscreve à área definida pela ZPE, prolongando o 

seu habitat para zonas limítrofes favoráveis, pelo que também estas zonas deverão ser preservadas. 

O trabalho de campo realizado no âmbito do EIA, assim como as referências bibliográficas, confirmam a 

ocorrência, na área estudada, de várias espécies com estatuto de conservação desfavorável, tais como o 

sisão (Tetrax tetrax) e o francelho (Falco naumanni), espécies de avifauna estepária com estatuto de 

proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 

8 de novembro, que estabelece o Regime jurídico da Rede natura 2000, e no Decreto-Lei n.º 38/2021, de 

31 de maio, que estabelece o regime jurídico aplicável à proteção e à conservação da flora e da fauna 

selvagens e dos habitats naturais das espécies enumeradas nas Convenções de Berna e de Bona. 
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5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A área em questão, nomeadamente a que constitui habitat estepário, apresenta um valor de proximidade 

muito elevado do ponto de vista da conservação da avifauna, em especial das espécies de aves estepárias 

e de rapinas associadas a sistemas agrícolas de características extensivas. Estas espécies 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 praticamente incompatível com qualquer 

modelo de ocupação que não o supra citado. O projeto não prevê uma área tampão à ZPE e estão previstas 

construções até à proximidade do seu limite o que se reflete na qualidade do espaço em termos de 

tranquilidade para a reprodução das espécies dentro da ZPE. 

Com efeito, tomando como base o trabalho desenvolvido por Reino (2009), é seguro afirmar que certo 

tipo de culturas (pomares, vinhas e olivais) produzem um efeito de exclusão na área circundante, em 

habitat favorável, na ordem dos 200 metros. 

Considerando que o efeito barreira de culturas deste tipo será, em certa medida, semelhante ao efeito 

produzido por um parque solar, a instalação de painéis ou outro tipo de infraestruturas ao longo dos 

limites da ZPE, implica uma redução efetiva na área disponível desta Área Classificada. 

Desta forma, a afetação resultante desta central terá um efeito de exclusão efetivo, embora a sua 

implantação seja marginal aos limites da Área Classificada, e portanto não garante a compatibilização e 

existência das espécies nestes limites uma vez que o habitat estepário deixa de ser utilizável. 

Na visita de campo da Comissão de Avaliação, realizada a 20 de maio de 2022, o promotor informou que, 

face aos desenvolvimentos tecnológicos existentes ao nível da potência dos painéis, prevê a possibilidade 

de uma redução da área ocupada pela central na ordem dos 30%. Adiantou ainda que esta redução será 

operacionalizada, em fase de projeto de execução, tendo em conta a redução de impactes, seguindo as 

indicações fornecidas pela CA/ICNF, I.P. 

Na mesma visita identificou-se como inserida na área da central uma colónia de francelhos (Falco 

naumanni), no Monte da Palmeirinha, conforme figura abaixo. O habitat favorável a esta espécie estende-

se na direção da ZPE, sendo que para oeste se desenvolve a área de pinheiro-manso, entretanto abatido. 

 

Figura 6 - Localização da colónia de Falco naumanni na área do projeto (Fonte: ICNF) 
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Releva assim a importância de assegurar uma área de continuidade que assegure a manutenção destas 

espécies prioritárias que se estendem além dos limites da ZPE, criando áreas tampão nas suas zonas 

limítrofes, que atenuem os efeitos das infraestruturas construídas, com repercussões sobre a qualidade 

do espaço em termos de tranquilidade para a reprodução das espécies dentro da ZPE. 

Verifica-se, por parte do promotor, a opção de minimização dos impactes gerados, nomeadamente 

através da assunção da possibilidade de instalação de linhas subterrâneas e partilhadas com outros 

projetos da mesma tipologia, eliminando o potencial impacte acrescido de construção de novas linhas 

elétricas aéreas, reconhecidamente impactantes sobre a avifauna. Considera-se esta uma medida 

positiva, cuja adoção deverá ser promovida, nomeadamente através de acordos entre promotores de 

centrais próximas, minimizando impactes cumulativos. 

Em relação aos impactes indiretos do projeto, a proximidade à ZPE de Castro Verde gera considerável 

preocupação, nomeadamente pela acumulação de projetos desta tipologia, e outras, na envolvente desta 

ZEC, com impactes indiretos de difícil identificação e quantificação. Urge, por isso, a adoção de uma visão 

integrada na análise da instalação de áreas destinadas a estes projetos, face ao aumento do número de 

pretensões desta natureza, promovendo buffers de proteção e outras medidas de beneficiação e 

responsabilização ambiental dos promotores que promovam a salvaguarda destas áreas. 

O proponente compromete-se a apresentar um protocolo de beneficiação face à perda de habitat 

estepário, e monitorização da eficácia destas medidas em articulação e cumprimento com o solicitado 

pela CA/ICNF, I.P. 

Esta proposta assume relevo uma vez que nos últimos dez anos assistiu-se a uma redução dos efetivos 

das espécies protegidas dentro das ZPE (REN, 2010), o que antecipa que a conservação das áreas limítrofes 

e contíguas à ZPE, com habitat favorável, é necessária para a conservação das espécies que levaram à sua 

criação, assegurando áreas de continuidade. 

 

 

Figura 7 - Áreas favoráveis ao estabelecimento de protocolos de beneficiação (Fonte: ICNF) 
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Fase de Construção 

O RS identifica como impactes sobre a flora, vegetação, biótopos e habitats os essencialmente 

decorrentes das atividades que promovem a destruição da vegetação, como a desarborização, 

desmatação e a decapagem da camada superior do solo. O respetivo impacte é avaliado como negativo, 

permanente, direto, provável, local e reversível, de magnitude reduzida, pois embora a área a afetar seja 

grande estas espécies são pouco comuns, e pouco significante. 

Prevê-se o abate de 2 sobreiros e 102 azinheiras (103 devido à instalação dos painéis e 1 para a abertura 

de acessos). Destas, 19 são adultos e as restantes 85 jovens. Todas as quercíneas a abater se encontram 

sãs. Este impacte é avaliado como negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de magnitude 

reduzida, dado o número de árvores a abater, e significativo. 

A instalação das mesas afetará cerca de 180 ha, maioritariamente de culturas anuais de sequeiro (159 ha) 
e pinhal manso (17,50 ha), sendo também afetadas áreas de olival (3 ha) e matos (<1 ha). O impacte será 
negativo, significativo, permanente, direto, certo, local e reversível, de magnitude elevada. 

A construção dos edifícios associados à central implicarão a destruição de 0,80 ha de culturas anuais de 
sequeiro e 0,05 ha de pinhal manso. O respetivo impacte será negativo, permanente, direto, certo, local, 
reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

Refere o RS que as valas de cabos desenvolver-se-ão ao longo de caminhos interiores a construir, da 
vedação ou entre os painéis. Prevendo o EIA, contudo, a afetação de pequenas áreas de culturas anuais 
de sequeiro e de pinhal manso. O impacte resultante será negativo, permanente, direto, certo, local, 
reversível, de reduzida magnitude, e pouco significativo. 

Os caminhos internos afetarão 6,84 ha de culturas anuais de sequeiro, 1,82 ha de pinhal manso, 0,35 ha 
de olival e áreas diminutas de matos (0,08 ha) e linha de água (0,04 ha). O impacte resultante será 
negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de reduzida magnitude, e pouco significativo. 

A instalação do estaleiro (5,8 ha que não serão afetados na totalidade) resultará também em remoção de 
vegetação, especificamente de culturas anuais de sequeiro. O impacte associado, apesar de negativo, será 
de magnitude reduzida, temporário e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria poderá resultar no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação 
circundante por descuido de manipulação de máquinas. A presença eventual de espécies RELAPE e 
habitats de interesse comunitário de forma pontual na área envolvente da área de implantação do Projeto 
leva a supor que possam vir a existir danos sobre indivíduos/núcleos destas. Este impacte considera-se 
negativo, temporário, direto, improvável, local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, em consequências 
das ações de terraplanagem, deterioração da qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo 
negativo, indireto, local, provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, 
improvável, no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em 
caso de acidente), e de médio prazo. 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do Projeto poderão 
funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas 
contiguas ao Projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações. O impacte do 
favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, temporário, indireto, provável, 
local, de longo prazo, reversível, de magnitude moderada, dada a extensão da área de obra, e pouco 
significativo a significativo, caso afete habitats de interesse comunitário presentes na envolvente da obra. 

Fase de Exploração 

O impacte expectável sobre a flora e vegetação estará associado ao ensombramento da área abaixo dos 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

44 

painéis, dificultando a regeneração natural das espécies vegetais, o qual será negativo, permanente, local, 
provável, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude moderada, dada a área ocupada, e pouco 
significativo, uma vez que afeta, sobretudo, espécies de baixo valor ecológico. 

A gestão da vegetação entre linhas de painéis e em redor das mesmas resultará em corte frequente da 
vegetação limitando o crescimento de estratos arbustivos e arbóreos. Este é um impacte negativo, 
permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

No que diz respeito à fauna, na fase de construção, a destruição do coberto vegetal resultará na perda de 
habitat e na exclusão das espécies, pelo menos temporária, na área do projeto, sendo estes o principal 
impacte esperado nesta fase. Considera o RS do EIA que a perda desta área de habitat configura um 
impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude moderada e 
significativo, dada a afetação de espécies de elevado valor para a conservação. 

Não foram detetados abrigos com quirópteros nas áreas de intervenção ou sua proximidade, pelo que 
não são esperados impactes relativos à destruição ou perturbação de abrigos na área de estudo e 
envolvente. 

A perturbação prevista, incluindo ruído e vibrações, resultará num efeito de exclusão da fauna, sobretudo 
de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área 
intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se negativo, temporário, 
local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 
sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este 
impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude 
moderada e pouco significativo. 

Na fase de exploração será expectável a manutenção da perturbação sobre a fauna, referindo o RS do EIA 
que a presença dos painéis fotovoltaicos não vai funcionar como uma barreira intransponível para a 
maioria dos grupos faunísticos e esperando, inclusivamente, uma habituação à presença das estruturas e 
à perturbação causada pelo funcionamento das mesmas. 

Para algumas espécies de aves e morcegos considera-se que poderá haver afastamento causado pelo 
reflexo. Contudo o correspondente impacte será negativo, provável, permanente, local, de longo prazo, 
indireto, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

O EIA considera ainda possível que ocorram episódios de mortalidade de aves e morcegos por colisão com 
as estruturas do Projeto. É um impacte que se prevê improvável, negativo, permanente, local, de longo 
prazo, indireto, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Para além do efeito barreira o RS refere 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, como o sisão. Este é um impacte negativo, permanente, 
local, provável, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude moderada e significativo, dada a área 
do Projeto e a possibilidade de afetar espécies de elevado valor ecológico. 

O aumento da circulação de veículos e pessoas na área de estudo, poderá também provocar alguma 
perturbação e aumento do risco de atropelamento de espécies com menor mobilidade. Estes são impactes 
negativos, temporários, reversíveis (no caso da perturbação) e irreversíveis (no caso da mortalidade por 
atropelamento), de magnitude reduzida e pouco significativos. 

 

Fase de Desativação 

Poderão ocorrer impactes já identificados na fase de construção, nomeadamente perturbação e aumento 
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do risco de mortalidade por atropelamento. Estes são impactes temporário, prováveis, de moderada 
magnitude e pouco significativos. 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade e efeito de exclusão. Estes serão de 
natureza negativa, ocorrência provável, magnitude moderada, irreversíveis, permanente, local ou regional 
(no caso de serem afetadas espécies migradores), podendo por isso ser classificados como significativos 
(para as espécies sem estatuto de ameaça) ou muito significativos (para as espécies ameaçadas). 

É ainda de referir a tendência de alteração do uso do solo na região do Baixo Alentejo, com a substituição 
das tradicionais culturas anuais de sequeiro e pousios, habitat das aves estepárias, por culturas intensivas 
de regadio, nomeadamente olival e amendoal, culturas que ocupam cada vez mais uma área considerável 
desta região. Estas alterações do uso do solo resultam em um impacte cumulativo de perda de habitat, 
juntamente com a instalação de Centrais Solar Fotovoltaicas, especialmente para as aves estepárias. 
Sendo grande parte destas aves espécies ameaçadas, considera-se que este é um impacte cumulativo 
muito significativo. 

O promotor considera que existem impactes cumulativos também sobre a flora e vegetação decorrentes 
da presença de outras centrais fotovoltaicas e da referida pedreira. Estes são impactes de magnitude 
elevada que afetam sobretudo valores naturais de baixo valor ecológico e como tal pouco significativos. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.8. PAISAGEM 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 
em Portugal Continental”, a Área de Estudo sobrepõe-se a 1 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 
Paisagem definidos para Portugal Continental: Grupo S – “Baixo Alentejo”. Dentro do Grupo S são 
intercetadas duas Unidades de Paisagem do 2.º nível hierárquico inferior: Unidade de Paisagem n.º 114 - 
“Campo Branco de Castro Verde” e a Unidade de Paisagem n.º 115 – “Campos de Ourique-Almodôvar-
Mértola”. Foram ainda definidas, num 3.º nível hierárquico inferior, 5 Subunidades de Paisagem interiores 
a estas duas Unidades de Paisagem: “114A – Campos Abertos” e “114B – Campos Florestados” que se 
inserem na Unidade “Campo Branco de Castro Verde” e a “115A – Relevos Agroflorestais de Influência do 
Sado”, “115B – Galeria Ripícola e Encostas Florestadas do Vale do Sado e Afluentes” e a “115C – Relevos 
de Panóias – Zona de Transição” que se inserem na Unidade “Campos de Ourique-Almodôvar-Mértola”. 

No que se refere ao Projeto, o mesmo localiza-se integralmente no Grupo S – “Baixo Alentejo”, na Unidade 
de Paisagem n.º 114 - “Campo Branco de Castro Verde” e dentro desta na Subunidade de Paisagem: “114A 
– Campos Abertos”. 

Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para um buffer com raio de 3 km e é 
caracterizada com base em três parâmetros: Qualidade Visual; Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No 
que respeita a esta análise, a Área de Estudo, com cerca de 6 808 ha, caracteriza-se da seguinte forma: 
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Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se, de acordo com o EIA, por apresentar a Qualidade Visual “Média”, 

representando cerca de 53 %, representando cerca de 3 565 ha. Contudo, discorda-se desta 

representação e considera-se que esta classe terá menor expressão. Consequentemente, as classes de 

maior valor cénico - “Elevada” (30 %) e “Muito Elevada” (15 %) – terão maior expressão no contexto global 

da Área de Estudo. Face ao exposto, considera-se que a Área de Estudo, tenderá para se situar, 

maioritariamente, na classe de “Elevada”. A esta classe estão associadas áreas, apenas em termos de usos 

de solos, de mosaico agrícola, montado de sobro e/ou de azinho, floresta autóctone, cursos e/ou planos 

de água. 

O entendimento do acima expresso resulta de se verificar que o resultado expresso na carta apresenta 

várias incoerências/contradições que revelam uma não validação/verificação/aferição dos resultados 

obtidos. Áreas com idênticas características fisiográficas e com a mesma ocupação do solo, 

imediatamente adjacentes, é-lhes atribuída diferentes classificações, sem que se considere haver outro 

fator ou critério relevante para a sua diferenciação. Podem destacar-se algumas situações que remetem 

para o atrás referido: manchas de pinheiro-manso; áreas agrícolas de sequeiro e linhas de água 

classificadas na mesma classe quando se registam troços relativamente extensos que não configuram ter 

o mesmo valor cénico. 

O resultado deriva assim, de uma mera classificação automática dos usos, e por outro lado, também não 

pondera o efeito da sazonalidade, em termos de expressão cromática e fenológica das culturas existentes, 

assim como do mosaico/padrão, cultural e em muito casos, áreas de muito reduzida dimensão espacial 

deveriam ter sido ser aglutinadas pela sua envolvente, assumindo a classe dominante e a da sua 

envolvente. Igualmente, não pondera o sistema de vistas existente, sobretudo, ao logo das vias 

rodoviárias, como a A2/IP1, a N261-4 ou até o IC1, que atesta, um maior valor cénico do que o considerado 

no EIA, pelos horizontes mais vastos e onde o modelado suave do terreno ganha uma expressão visual 

particular. 

No que se refere à inserção das áreas da Central Fotovoltaica nas diferentes classes deste parâmetro, 

considera-se que se sobrepõe maioritariamente a áreas que integram a classe de Qualidade Visual 

“Elevada”, ou pelo coberto vegetal ou pelo modelado suave ou pelo sistema de vistas ou pelo conjunto, 

ou cenário, formado pelos três critérios referidos. Por outro lado, trata-se de uma área numa extensão 

maioritária sempre envolvida por áreas da classe de “Elevada” e muito próximo, áreas de Qualidade Visual 

“Muito Elevada”. Em relação à Área 3, verifica-se, incompreensivelmente, que uma grande parte do 

pinhal, previsto abater, surge inserido na classe Qualidade Visual “Média”, quando outras áreas de igual 

ocupação e adjacentes estão consideradas como “Elevada”. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade de Absorção Visual “Média” que 

resulta, sobretudo, da presença de uma rede viária de diferentes hierarquias – Estrada de ligação Panóias-

Conceição, N261-4, IC1, A2/IP1 -, bem distribuída, co alguma densidade, que se ramifica com alguma 

densidade pelo território – Norte-Sul e Nascente-Poente – e com níveis de frequência relevantes, 

tornando assim o território mais exposto, dado que as povoações não determinam grande peso – pela sua 

distribuição assimétrica, pelo número muito reduzido e pelo número reduzido de habitantes -, pese 

embora a sua posição altimétrica ocupar os sítios mais proeminentes da Área de Estudo, e por o relevo 

ser suave, permitindo, muito frequentemente, horizontes mais vastos. Importa destacar as áreas com 

menor Capacidade de Absorção Visual dado a sua maior expressão ser passível de descrição quanto à sua 

localização geográfica no interior da Área de Estudo. Assim, a sua maior expressão territorial ocorre, 

sensivelmente, no quadrante Norte-Este: envolvente à povoação de Conceição, Alcarias, Aivados e 

Ourique Gare; envolvente mais imediata ao IC1 e entre este e a A2/IP1. 

Importa referir que, as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

47 

visual (Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente, de alterações 

que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, inferir o mesmo, para 

perturbações que decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com o 

desenvolvimento vertical e escala mais proeminentes. Igualmente não significa que não há impacte visual, 

ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma 

presença humana menos representativa da Área de Estudo. 

No que se refere à inserção da Central Fotovoltaica nas áreas desta classe, verifica-se que, a mesma se 

situa, maioritariamente, na classe de “Baixa”. Caracteriza-se a central pelas áreas: 

• Área 1A – predominam as áreas da classe de “Média”, mas com uma grande expressão da 

área que integra a classe de “Baixa” e, muito pontualmente, apresenta áreas da classe de 

“Elevada”;  

• Área 1B – insere-se, maioritariamente, na classe de “Baixa”, mas com a classe de “Média” 

a apresentar alguma expressão espacial e, muito pontualmente, “Elevada”;  

• Área 2 – predominam as áreas da classe de “Média”, com alguma expressão da classe de 

“Baixa” e, pontualmente, de “Elevada”;  

• Área 3 - as classes de “Baixa” e de “Elevada” apresentam-se semelhantes em termos de 

representatividade espacial e a classe de “Média” tem ainda expressão e  

• Área 4 – insere-se, maioritariamente, na classe de “Média”, e pontualmente, na classe de 

“Baixa” e muito pontualmente na classe de “Elevada”. 

Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, Sensibilidade Visual “Média”, mas com 

áreas de Sensibilidade Visual “Elevada” ainda significativas, sobretudo, no quadrante Oeste-Sul, na zona 

central e também a nascente da Área de Estudo. Destaca-se também a envolvente da povoação de 

Conceição, Alcarias, Aivados e Ourique Gare. 

No que se refere à inserção da Central Fotovoltaica nas áreas desta classe, verifica-se que, a mesma se 

situa, maioritariamente, na classe de “Média”. Destacam-se as áreas que se sobrepõem à classe de 

“Elevada”: Área 1A – zona mais na envolvente imediata do IC1. Área 1B – zona mais a SE a norte da ribeira 

dos Aivados. Área 2 – zona mais a nascente a junto ao IC1; Área 3 – área de reduzida expressão espacial 

junto à ribeira de Aivados e Área 4 – áreas pontuais no seu interior, mas com reduzida expressão espacial. 

Em relação à Área 3, verifica-se, incompreensivelmente, que uma grande parte do pinhal, previsto abater, 

surge inserido na classe Sensibilidade Visual “Baixa”, estando equiparada a uma área de extração de 

inertes, como as duas existentes mais a SE. Dado discordar-se, a referida área estará incluída na classe de 

“Média”. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um Projeto desta natureza determina e induz, 

necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se 

introduzir no território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa 

mera intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas componentes que, por si só, se destaque, ou pode, 

em simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, 

sempre que as mesmas se revistam de um impacte visual. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 

seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, determinando também um uso permanente e 

condicionado do solo, e indiretas, em termos visuais, com consequência no aumento do nível de 
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artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 

leitura da Paisagem. 

No que se refere, em concreto, a impactes visuais negativos os mesmos far-se-ão projetar sobre o 

território afetando povoações e/ou habitações isoladas - Observadores Permanentes -, vias de 

comunicação – Observadores Temporários - e áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”, que, neste 

último caso, se constituem como áreas sensíveis em termos cénicos. 

Neste contexto de obra e de atividades, importa também referir os impactes sobre outra vertente, poucas 

vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 

complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas 

comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 

indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. 

Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes: 

Fase de Construção 

Impactes Visuais 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença inicial de entidades artificiais - estaleiros, máquinas, equipamentos e 

materiais diversos. 

São impactes que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual habitualmente designado por 

“Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a 

maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem 

dos painéis. 

• Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, resultante da 

desmatação e desflorestação, mas, sobretudo, do movimento de terras e destruição de, eventuais, 

substratos rochosos. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa 

(Observadores Permanentes: povoação de Conceição e habitações isoladas próximas – Horta da Fonte. 

Observadores Temporários: CM1225; CM1084 e N535) a média (Observadores Permanentes: Ourique 

Gare; Aivados e trabalhadores em obra. Observadores Temporários: IC1 e A2/IP1) e a elevada (Áreas da 

Classe de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – montado, 

pinhal e vale da Ribeira de Aivados – Reserva da Biosfera de Castro Verde) magnitude e pouco significativo 

(Observadores Permanentes: povoação de Conceição. Observadores Temporários: N535 e A2/IP1) a 

Significativo (Observadores Permanentes: Ourique Gare, Aivados, habitações isoladas próximas – Horta 

da Fonte. Observadores Temporários: IC1; CM1225 e CM1084) a Muito Significativo (Observadores 

Permanentes: Ourique Gare, Aivados, habitações isoladas próximas – Horta da Fonte e trabalhadores em 

obra. Observadores Temporários: IC1; CM1225 e CM1084). 

• Montagem das Estruturas e Infraestruturas: corresponde à instalação do estaleiro, abertura de 

acessos, montagem dos painéis, valas de cabos, postos diversos, construção da Subestação e montagem 

da área de armazenamento de energia. Os impactes visuais negativos são devidos, sobretudo, à 

montagem dos painéis. Inclui-se também a circulação de veículos – transporte de materiais/equipamentos 

- e gruas na montagem em altura. Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, 

reversível, baixa (Observadores Permanentes: habitações isoladas próximas – Horta da Fonte. 

Observadores Temporários: CM1225; CM1084 e N535) a média (Observadores Permanentes: Conceição; 

Alcaria; Ourique Gare; Aivados e trabalhadores em obra. Observadores Temporários: IC1 e A2/IP1) e a 

elevada (Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de 

painéis – montado, pinhal e vale da Ribeira de Aivados – Reserva da Biosfera de Castro Verde) magnitude 
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e Pouco Significativo (Observadores Permanentes: povoação de Alcarias. Observadores Temporários: 

A2/IP1) Significativo (Observadores Permanentes: Conceição; Ourique Gare e Aivados. Observadores 

Temporários: N535. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação e envolvente às 

zonas de painéis – montado, pinhal e vale da Ribeira de Aivados – Reserva da Biosfera de Castro Verde) 

Muito Significativo (Observadores Permanentes: Conceição; Ourique Gare; habitações isoladas próximas 

– Horta da Fonte e trabalhadores em obra. Observadores Temporários: IC1; CM1225 e CM1084). 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas do resultado final 

delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da impossibilidade 

de manutenção da vegetação da superfície agrícola de sequeiro e pastagens – 159 ha - enquanto valor 

visual natural (variação cromática sazonal) e do abate proposto para cerca de 40 ha (18 ha pelos painéis 

e 22 ha pelo espaço entre painéis) de pinhal composto por pinheiro-manso – Pinus pinea – com PAP na 

ordem dos 0,8 m. Será ainda abatido olival numa área com cerca de 6 ha (3 ha pelos painéis e 3 ha pelo 

espaço entre painéis) e realizada uma ação de desmatação de matos com cerca de 1 ha. A par desta perda 

ocorrerá alteração de morfologia por terraplenagens - colmatação de zonas depressionárias. 

• Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais - Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, 

irreversível, baixa (matos, alteração do relevo natural) a média (pinhal) magnitude e Significativo (padrão 

cultural da área agrícola – 44  ha na totalidade da área intervencionada/vedada, particularmente com a 

perda por abate de cerca de 40 ha de pinhal). 

Impactes Estruturais e Funcionais 

Os impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e, 

respetiva, matriz/mosaico cultural, e da morfologia natural do relevo, incluindo afloramentos rochosos, 

onde se pode incluir linhas de água e/ou de escorrência preferencial e, respetivas, margens. São impactes 

associados às áreas de implantação direta/física: do estaleiro (5,8 ha); das áreas de armazenamento de 

materiais; dos acessos internos; dos sectores dos painéis fotovoltaicos; rede interna subterrânea de cabos 

e dos diversos postos - comando, seccionamento, controlo e de transformação –, do sistema de 

armazenamento de energia e da subestação, que se refletem numa alteração/transformação física do 

existente. Contudo, nem todas as referidas componentes do Projeto têm igual impacte, 

fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo, sobre a vegetação e sobre a matriz/mosaico cultural, 

que reflete as duas anteriores. 

Central Fotovoltaica e Componentes associadas 

• Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal de Porte Arbustivo: a remoção de vegetação incide, 

sobretudo, sobre o estrato herbáceo e, mais pontualmente, sobre áreas arbustivas. Impacte negativo, 

direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (1 ha) magnitude e pouco significativo. 

• Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo: corresponde ao abate de uma área com cerca 

de 40 ha de pinheiro-manso (Pinus pinea), com PAP na ordem dos 0,8 m, e 104 exemplares sãos do género 

Quercus – 102 Quercus rotundifolia e 2 Quercus suber. Dos exemplares de quercíneas a abater 19 são 

adultos e as restantes 85 jovens. Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a 

média magnitude e Significativo. 

• Alteração da Morfologia Natural - Incide em toda a área de intervenção, sobretudo, na área de 

implantação da central fotovoltaica e respetivas componentes (185 ha), como os acessos internos (45 km 

novos e a beneficiar – 9 ha). Poderão ser realizadas ações de nivelamento do terreno, por aterro e 

escavação, colmatando pequena depressões existentes no terreno, assim como a implantação do sistema 

de drenagem em vala e cômoro, em formações geológicas de xistos e grauvaques. O Projeto, no seu todo, 

determina a realização de escavações num volume na ordem dos 10 920 m3 e de aterros na ordem dos 

10 850 m3. De acordo com o Proponente os volumes de escavações são produzidos de forma difusa, as 

terras de aterro aplicados de forma difusa. Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

50 

permanente (pontualmente), parcialmente reversível a irreversível, baixa a média magnitude e pouco 

significativo a Significativo (Projeto no seu todo: plataformas dos acessos, dos postos vários, da 

Subestação, do sistema de armazenamento de energia). 

 

Fase de Exploração 

Impactes Visuais das Componentes do Projeto 

Durante esta fase, os impactes decorrem, fundamentalmente, do carácter visual intrusivo e permanente 

das alterações introduzidas na Fase de Construção, que, em parte ou no seu todo, possam ter. Os impactes 

serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase, forem disruptivas 

e mais expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem. 

Deste modo, e na Fase de Exploração, os impactes visuais negativos, sobretudo, da Central Fotovoltaica, 

decorrem da intrusão visual que a sua presença física – áreas de implantação de painéis e demais 

estruturas associadas - introduzem no território, não só pela sua artificialidade como pela sua 

permanência no tempo. Serão tanto mais graves, quanto mais proeminentes os elementos do Projeto se 

apresentarem, e mais elevado for o número de observadores que lhe ficam expostos e mais estes últimos 

se posicionem em situações privilegiadas em termos de altimetria ou de proximidade. 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a Área 

de Estudo, são consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das componentes do 

Projeto que se consideram como as mais relevantes. A elaboração das bacias visuais observa dois 

critérios/pressupostos: 

1. Considera a situação mais desfavorável, sem coberto vegetal e sem edificado correspondendo 

assim ao impacte visual potencial.  

2. Considera sempre a dimensão, ou dimensões, mais desfavoráveis, neste caso, à altura dos painéis 

e que correspondem à situação final de maior artificialidade determinada pelo Projeto em 

avaliação 

As bacias visuais permitem determinar a expressão e alcance do impacte visual negativo sobre o território 

delimitado pela Área de Estudo e traduzem o impacte visual potencial final das referidas componentes 

mais relevantes do Projeto. No presente caso, a totalidade da área de implantação de painéis projeta o 

impacte visual negativo sobre uma parte muito significativa da Área de Estudo, correspondente a cerca 

de 69 % ou a cerca de 4 701 ha, que se pode classificar como de elevada magnitude e significativo a muito 

significativo, consoante a maior ou menor sensibilidade das áreas em causa. 

No presente caso, foram analisadas várias bacias visuais; a da central no seu todo e partes da mesma 

fragmentada nas áreas 1A, 1B, 2, 3 e 4. Em regra, esta solicitação é sempre realizada, de forma a aferir, 

com muito maior rigor o impacte visual de diferentes partes da central, dado que a bacia visual da central, 

no seu todo, não o permite com idêntico rigor. A par das bacias visuais do Projeto foram também 

analisadas as bacias visuais das povoações – Conceição, Alcarias, Ourique Gare e Aivados – dados estas 

corresponderem a situações que se consideram sendo de muito elevada sensibilidade, sendo estas que 

constituem o fiel da apreciação, avaliação e elaboração de condicionantes e medidas de minimização. 

Na avaliação, tal como para a Fase de Construção, são considerados os impactes visuais que se fazem 

sentir sobre: “Observadores Permanentes – edificado/habitações”; “Observadores Temporários - 

utilizadores das vias rodoviárias” e “Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em 

particular, da referida classe.”. 

• Central Fotovoltaica- Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, 

baixa (Observadores Permanentes: habitações isoladas próximas – Horta da Fonte. Observadores 

Temporários: CM1225; CM1084 e N535) a média (Observadores Permanentes: Conceição; Alcaria; 
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Ourique Gare e Aivados. Observadores Temporários: IC1 e A2/IP1) e a elevada (Áreas da Classe de 

Qualidade Visual “Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – montado, pinhal e 

vale da Ribeira de Aivados – Reserva da Biosfera de Castro Verde) magnitude e Pouco Significativo 

(Observadores Permanentes: povoação de Alcarias. Observadores Temporários: A2/IP1) Significativo 

(Observadores Permanentes: Conceição; Alcarias; Ourique Gare e Aivados - com visibilidade potencial 

sobre cerca de 170 ha da central. Observadores Temporários: N535. Áreas da Classe de Qualidade Visual 

“Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – montado, pinhal e vale da Ribeira de 

Aivados – Reserva da Biosfera de Castro Verde) Muito Significativo (Observadores Permanentes: 

Conceição - com visibilidade potencial sobre cerca de 170ha da central; Ourique Gare - com visibilidade 

potencial sobre cerca de 200ha da central - e habitações isoladas próximas – Horta da Fonte. Observadores 

Temporários: IC1; CM1225 e CM1084). 

Impactes Cumulativos 

Considera-se como sendo gerador de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na Área de Estudo de outras estruturas e/ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 

outras perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural, funcional e perda de 

qualidade visual/cénica da Paisagem. O impacte advirá de se registar a sobreposição espacial e temporal 

das áreas de estudo associadas ao(s) Projeto(s), em presença, que possam induzir, ou traduzir-se em 

impactes de natureza cumulativa, em Fase de Obra e/ou em Fase de Exploração 

Na presente análise avaliam-se os impactes do Projeto, em termos cumulativos, com as diversas 

perturbações artificiais e de origem antrópica. A nível de Projetos de igual tipologia, considera-se assim, 

que o Projeto, em avaliação, concorre com duas tipologias de Projeto: Central Solar (painéis) e Subestação. 

Ao nível das centrais fotovoltaicas destacam-se duas centrais: a Central Fotovoltaica de Ourique, de 

300 MW, que, apesar de aprovada ambientalmente (AIA 2973), não se encontra ainda materializada no 

terreno, nem sequer em início de Fase de Construção, e a Central Solar Fotovoltaica de Ourique II (AIA 

3450) em fase de avaliação final. Ao nível dos impactes cumulativos entre as duas subestações, a de 

Ourique e a de Bartolomeu Dias, considera-se que as mesmas não traduzem um impacte cumulativo, entre 

si, que se possa considerar como sendo significativo. 

Fase de Construção 

No pior cenário, a construção das duas ou mesmo das três centrais poderá ocorrer em simultâneo, o que 

determinará impactes que se podem considerar situar-se entre o Significativo, em algumas situações, mas, 

na globalidade, configurará um impacte visual Muito Significativo, nessa fase, embora temporário. 

Fase de Exploração 

Poder-se-á ter os impactes cumulativos resultantes da presença das 3 centrais que irão configurar um 

impacte visual negativo cumulativo Muito Significativo sobre a Paisagem, em termos da sua 

artificialização. À Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW, com uma área aproximada de 368 ha e 

com cerca de 153 ha, inicialmente previstos, de implantação de painéis, mas, posteriormente, reduzidos 

pelas condicionantes impostas na Declaração de Impacte Ambiental, irá juntar-se, cumulativamente, a 

Central de Ourique II, com cerca de 248 ha de área vedada, e cerca de 73 ha de painéis, perfazendo um 

total de 616ha, ou cerca de 6 km2, de área artificializada, parcialmente cobertos de painéis. A esta área 

artificializada poderá acrescer a área prevista para a Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias, que tem 

a si associada uma área vedada com cerca de 441 ha e uma área proposta para a implantação de painéis 

com cerca de 180 ha. Ou seja, as 3 centrais terão uma área de painéis superior a 300 ha e uma área global 

afetada/vedada e artificializada com cerca de 1 057 ha. Como paralelo, ou termo de comparação, esta 

área global corresponderá a uma área na mesma ordem de valor da área que constitui o Parque Florestal 

de Monsanto, Lisboa. 
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No caso da povoação de Panóias, a mesma ficará “cercada”, por nascente e por sul, pelas duas centrais de 

“Ourique”, a que acresce a excessiva proximidade de partes de ambas. A Área 3A da Central Fotovoltaica 

de Ourique, de 300 MW e a o extremo da Central Solar Fotovoltaica de Ourique II, situam-se a cerca de 

500 m desta povoação. No caso da Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW, 4 das suas 6 áreas, são, 

potencialmente, visíveis a partir da povoação de Panóias, numa parte significativa da sua área de 

implantação: Área 2; Área 3A; Área 4 e Área 5A e 5B. Cumulativamente, a povoação de Panóias terá 

visibilidade potencial sobre a área mais a poente da Central Solar Fotovoltaica de Ourique II, a poente do 

IC1, quase integral. Em relação à Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias a exposição de Panóias a esta 

central será, potencialmente, muito menor e corresponderá à visibilidade sobre partes da Área 2 (área 

próxima do Monte do Brejo e do Vértice Geodésico do “Brejo” e adjacente à área mais a sul de Ourique 

II), embora se situe a cerca de 3 km. O atrás descrito configura um cenário em que o horizonte visual de 

360 º possíveis de visualizar ou disfrutar/usufruir a partir da povoação de Panóias, cerca de 145 º ficarão 

contaminados visualmente pelo manto de painéis. Ao atrás descrito, acresce referir que as vias de acesso 

mais importantes – CM1225, N261-4 e IC1 - à povoação de Panóias, irão ficar ladeadas de painéis, que 

representará um impacte também Muito Significativo, sobre os Observadores Temporários. 

Em relação à povoação da Conceição a mesma apresenta visibilidade potencial, sobretudo, sobre a Área 

1, sendo a área 1A a que apresenta maior exposição, agravada pela também excessiva proximidade da 

Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias Apresenta ainda visibilidade sobre cerca de 1/3 da área 1B, da 

sua parte mais norte e ainda sobre uma parte da Área 2. A área global percecionada a partir desta 

povoação estima-se como estando na ordem dos 170 ha. A visibilidade sobre a Central Solar Fotovoltaica 

de Ourique II faz-se, sobretudo, sobre a toda a parte mais nascente desta, deste o sítio “Pedra da Anta”, 

a norte, até ao vértice geodésico “Brejo”, a sul, numa extensão com cerca de 1,7 km. Esta faixa dista da 

povoação, num mínimo de 2.300m e um máximo, a sul, de cerca de 2 800 m. A visibilidade a partir da 

povoação de Conceição configura-se assim, como sendo afetada em cerca de 135 º de um horizonte 

possível de 360 º. Todo o quadrante Oeste-Sul e a metade do quadrante Sul-Este ficará contaminada 

visualmente pelo manto de painéis. Neste caso, o impacte visual negativo cumulativo é determinado pela 

Central Solar Fotovoltaica de Ourique II que tende para Significativo. No entanto, ambas as centrais terão 

um impacte de conjunto que se pode considerar como tendendo para Muito Significativo. Ao atrás 

também descrito, acresce referir que as vias de acesso mais importantes – CM1225, IC1 e CM1084 - à 

povoação de Conceição, irão ficar ladeadas de painéis, que representará também um impacte Muito 

Significativo, sobre os Observadores Temporários. 

Apesar de se registar alguma fragmentação prevista para cada uma das centrais a quase 

ininterruptabilidade de área coberta conjunta, determina uma área artificializada excessiva para o 

contexto do território em análise a par da proximidade, sobretudo, da povoação de Panóias e de 

Conceição. O conjunto das áreas cobertas por painéis configura uma situação de níveis de artificialização 

muito elevados e o presente Projeto representa um reforço ou um impacte cumulativo Significativo a 

Muito Significativo, que se traduzirá num acréscimo de cerca de 2/5 área de painéis. 

Pese embora referir-se os recetores sensíveis de Panóias, ou de Conceição, ou mesmo de Alcaria, como 

“Observadores Permanentes”, a sua posição não é estática todo o tempo, é também dinâmica. Situação 

que não se pode relativizar ou negligenciar. Nestes termos, considera-se que os mesmos entram e saem 

das referidas povoações, inúmeras vezes, o que os “transforma”, ainda que temporariamente, também 

em “Observadores Temporários”, quando passam a circular, sobretudo, nas vias rodoviárias que se ligam 

a estas povoações ou passam próximas a esta. Assim sendo, e em qualquer um dos casos, são 

observadores residentes que estarão sempre expostos à presença do impacte visual negativo da presença 

permanente do Projeto. 

A artificialização do território definida pela Área de Estudo, e mais em particular a Paisagem passível de 

ser desfrutada a partir de Panóias e de Conceição, terá repercussões também ao nível da componente 

psicológica dos observadores permanentes residentes nestas povoações, em maior ou menor expressão, 
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mas que não se pode considerar como negligenciável. Tratam-se de comunidades mais tradicionais, 

intrinsecamente ligadas ao seu ambiente físico, semanticamente saturado e enriquecido. A Paisagem, ou 

a sua Paisagem, constitui-se como imagem da sua própria identidade. 

Existe nelas, uma autoidentificação cultural e um sentimento de pertença com esse seu meio físico, com 

esse universo da sua existência, com essa Paisagem. Todas as sociedades e comunidades são geradoras 

de um sistema de valores, por vezes intangíveis, onde a Paisagem tem o seu próprio lugar. 

A implementação do presente Projeto, em avaliação e enquanto impacte cumulativo, é um forte 

contributo para a destruição da visão de Paisagem, dos habitantes de Conceição, entendida como um 

lugar para se viver, de subsistência e de realização social. A Paisagem é assim parte intrínseca dos 

habitantes de Conceição. A sua transformação ditará a redução dos níveis de identidade por ablação de 

parte da sua Paisagem. 

O conjunto dos três Projetos, pela sua presença futura, representarão um impacte visual negativo sobre 

a Paisagem, ao determinarem uma muito relevante artificialização e, consequente, descaracterização 

visual do território. Os mesmos, serão responsáveis pela redução muito significativa da atratividade e 

destruição progressiva do carácter da Paisagem que, neste contexto, importa também relevar o Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha, que pode ficar comprometido em maior ou menor 

expressão, dado poder ser também um contributo para a coesão socioeconómica local e/ou regional. 

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.9. PATRIMÓNIO 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a realização de os trabalhos de descrição do ambiente afetado no âmbito do fator Património 

Cultural, a caracterização da situação de referência foi estruturada tendo em consideração a definição 

prévia de três áreas de intervenção que, em grande medida, condicionam as propostas de medidas de 

minimização para os impactes detetados: 

 Área de Incidência Direta (AID) - área que corresponde à zona que é afetada diretamente pelos 

trabalhos de construção ou outro tipo de modificações da topografia pré-existente;  

 Área de Incidência Indireta (AII) - área que se estende entre a AID e cerca de 50 m para além dos 

seus limites e que poderá vir a ser eventualmente afetada por trabalhos associados à construção 

da Central Solar Fotovoltaica, como a movimentação de maquinaria pesada;  

 Zona Envolvente (ZE) - área situada entre o limite da AII e o limite da AE;  

 Área de Estudo (AE) - zona que se estende até cerca de 2000 m para além dos limites definidos 

em Projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as potenciais 

realidades culturais inventariadas na AID e na AII. O espaço compreendido dentro da ZE foi objeto 

de caracterização a partir das informações bibliográficas e cartográficas. 

Para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), os procedimentos de obtenção de informação 

relevante foram definidos em duas etapas. 

A fase de pesquisa documental envolveu a consulta de bibliografia especializada e não especializada 

existente que se referisse a ocorrências de natureza cultural dentro dos limites da área de estudo (AE), a 
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consulta de relatórios produzidos no âmbito de EIA dentro dos limites da AE e a consulta de bases de 

dados de instituições públicas da área da gestão do Património Cultural, designadamente da DGPC. 

Acresceu ainda a consulta de documentação referente a instrumentos de gestão e ordenamento territorial 

válidos para a AE e o estudo da toponímia e da cartografia da AE. 

Em conformidade com as informações recolhidas nessa etapa, procedeu-se a uma segunda fase que 

envolveu trabalhos de campo em que se efetuou a prospeção intensiva integral da AID e AII do Projeto, 

em que se procurou localizar as ocorrências identificadas na fase anterior, tendo sido efetuado o registo 

fotográfico das diferentes fases do trabalho, bem como de todas as ocorrências detetadas e a 

georreferenciação, com auxílio de aparelho de GPS, de todas as ocorrências patrimoniais de natureza 

cultural eventualmente detetadas. 

Relativamente a bens imóveis classificados ou em vias de classificação, o EIA refere que no concelho do 

Ourique estão registados cinco elementos. Destes, dois são Monumento Nacional (MN), designadamente 

o Castro da Cola, grande povoado fortificado medieval que comporta, ainda, uma eventual ocupação da 

Idade do Ferro, e a Necrópole da Atalaia, conjunto de sepulturas de tipo cista organizadas numa necrópole 

tumular datada dos inícios da Idade do Bronze. Já o Cerro do Castelo ou Forte de Garvão, Imóvel de 

Interesse Público (IIP) corresponde a um povoado fortificado da Idade do Ferro, com registo de ocupações 

do Bronze Final, de época romana e de época islâmica, ao qual se associa um extenso depósito votivo 

formado por vários milhares de fragmentos cerâmicos e outros objetos, datado da segunda metade do 

século III antes da nossa era. Encontram-se em vias de classificação o tholos calcolítico da Nora Velha e a 

Necrópole da Vaga da Cascalheira, da Idade do Ferro. 

A base de dados de sítios arqueológicos da DGPC “Endovélico” regista assim 320 sítios arqueológicos no 

município de Ourique, dos quais 42 se localizam no território da União das Freguesias de Panóias e 

Conceição e 122 na freguesia de Ourique. 

Na AE do Projeto foi registado um total de nove ocorrências, sete das presentes na base de dados 

“Endovélico” e duas inéditas: 

N.º 1, Cubeiros (CNS 34001), mamoa; N.º 2, Pedra d’Anta 2 (CNS 34025), monumento megalítico; N.º 3, 

Pedra d’Anta 1 (CNS 1073), monumento megalítico; N.º 4, Monte do Brejo, monte alentejano; N.º 5, 

Trincheira do Brejo, vestígios de exploração mineira a céu aberto contemporânea, em trincheira curvilínea 

de orientação oeste-este, com cerca de 55 m de extensão e cerca de 7 m de largura; N.º 6, Cerro do Monte 

Queimado (CNS 16832), casal rústico; N.º 7, Monte da Arrábida 3 (CNS 16893), abrigo; N.º 8, Cerro do 

Gatão 1 (CNS 4124), tholos; N.º 9, Monte da Arrábida 4 (CNS 16894), forno. 

O EIA atribui valor cultural elevado a cinco destas (N.ºs 1, 2, 3, 6 e 8), médio a duas (N.ºs 4 e 9) e baixo a 

duas (N.ºs 5 e 7). 

Destas ocorrências o EIA sinaliza na área de incidência indireta (AII) do projeto os elementos N.º 4, Monte 

do Brejo e N.º 5, Trincheira do Brejo. 

Acontece que quanto aos elementos patrimoniais N.º 1, Cubeiros, N.º 2, Pedra d’Anta 2, N.º 3, Pedra 

d’Anta 1 e N.º 8, Cerro do Gatão 1, estes quatro elementos patrimoniais integram a proposta de 

classificação do Megalitismo do Alentejo elaborada pela 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. 

Note-se que a ligação elétrica à RNT não se encontra abrangida por este projeto, justificando o EIA a 

ausência do respetivo estudo e avaliação nesta fase, dada o então desconhecimento da localização do 

ponto de ligação, em nova subestação a construir no concelho Ourique (conforme posterior decisão 

relativa à AIA N.º 3448), tendo sido clarificado que esta será objeto de procedimento de AIA autónomo. 
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5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que concerne à avaliação de impactes, o EIA refere que foram tidos em consideração vários critérios, 

nomeadamente a fase de ocorrência (construção, exploração ou desativação), o tipo de afetação (Direta: 

quando a afetação incide sobre ocorrências identificadas na AID do Projeto ou afetações físicas sobre 

ocorrências localizadas na AII; Indireta: eventual afetação visual ou de perceção que influencie a leitura 

de contexto de ocorrências situadas na AII do Projeto), a extensão (superfície afetada relativamente à 

superfície total estimada da ocorrência), magnitude (relação proporcional entre o tipo de ação e o grau 

de incidência sobre a ocorrência), probabilidade (avaliação do grau de certeza da afetação de uma 

ocorrência por parte de uma determinada ação), e duração (período durante o qual decorrerá a afetação). 

A avaliação dos impactes sobre as ocorrências de bens do património cultural que foram identificadas no 

decurso deste estudo está expressa na Tabela 95 e na Tabela 96 do Relatório Síntese. 

Em síntese, e de acordo com o EIA, identificadas nove ocorrências, sete localizadas na ZE (Zona 

Envolvente) e as restantes duas na AII (Área de Incidência Indireta do Projeto). As sete primeiras foram 

avaliadas com impacte compatível e as demais com impacte moderado, com medidas de minimização 

específicas. 

Relativamente ao Património Cultural, o EIA considera que «que eventuais impactes cumulativos 

decorrerão apenas da consideração deste Projeto em conjunto com o da instalação da Central 

Fotovoltaica de Ourique ISDC e da instalação da Central Fotovoltaica de Ourique II (localizada a menos de 

2 km da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias)», acrescentando que os «impactes previsíveis 

serão apenas de índole visual». 

As medidas de minimização preconizadas pelo EIA são de carácter geral e específico. 

Quanto ao à ocorrência N.º 4 (Monte do Brejo), o EIA refere que este «bem localiza-se na AII – Área de 

Incidência Indireta do Projeto, mas com os limites para a AID – Área de Incidência Direta situados a poucos 

metros», salientando «a possibilidade de afetação direta existe, ainda que a probabilidade de isso ocorrer 

seja relativamente baixa», pelo que, «como medida de minimização única, propõe-se a sinalização do 

conjunto com vedação de alta visibilidade em momento anterior à realização das obras de construção da 

Central Solar Fotovoltaica».  

Para a ocorrência N.º 5 (Trincheira do Brejo), o EIA refere que esta «localiza-se na AII – Área de Incidência 

Indireta do Projeto, mas com os limites para a AID – Área de Incidência Direta situados a poucos metros. 

Por conseguinte, a possibilidade de afetação direta existe, ainda que a probabilidade de isso ocorrer seja 

relativamente baixa», pelo que preconiza «a sinalização do conjunto com vedação de alta visibilidade em 

momento anterior à realização das obras de construção da Central Solar Fotovoltaica». 

Dadas as «deficiências de visibilidade», o EIA preconiza «nova prospeção dos terrenos onde se prevê a 

instalação dos painéis solares antes da realização de qualquer trabalho que implique escavações e 

movimentações de terras, especialmente nas parcelas classificadas como de visibilidade C e D» assim 

como ao acompanhamento arqueológico «de todos os trabalhos que envolvam escavações e mobilização 

de solos locais». 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

56 

5.10. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA considera a temática Alterações Climáticas (AC) em capítulo próprio. No mesmo, o EIA faz referência 
à Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, bem como aos documentos estratégicos mais 
recentes relacionados com as vertentes de mitigação e adaptação às AC e que incluem: 

a) O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 
de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, 
identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários 
setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a 
agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais; 

b) O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovado pela 
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, bem como o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) 
aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução 
de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 
47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária 
de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à 
neutralidade carbónica em 2050. Note-se que a mesma RCM decidiu também revogar o PNAC 
2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho e o Plano Nacional de Ação para as 
Energias Renováveis (PNAER) aprovado pela RCM nº 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir 
de 1 de janeiro de 2021; 

c) O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 
130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da 
ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O 
P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como a prevenção de 
incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação e melhoria da fertilidade dos solos, 
implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, indústria e no setor urbano, 
prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. 

Destaca-se ainda nesta sede, a Lei de Bases do Clima, Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro, com entrada 
em vigor a 1 de fevereiro, na qual se estabelecem objetivos, princípios, direitos e deveres, que definem e 
formalizam as bases da política do clima, reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, 
traduzindo-a em competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis de atuação, incluindo a 
sociedade civil, as autarquias ou as comunidades intermunicipais. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Quanto à vertente mitigação é de referir o seguinte: 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 

exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação das alterações 

climáticas. Adicionalmente, devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das 

emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

De salientar que para a determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas, 

sempre que possível, os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) 

e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory 

Report) que pode ser encontrado no Portal da APA. Mais se acrescenta que, caso seja utilizada uma 

metodologia diferente da dos inventários, o proponente deve apresentar a justificação dessa opção. 
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Para a fase de construção, com duração prevista de 12 meses, o EIA identifica como principais fontes de 

emissão de GEE a queima de combustíveis fósseis associada à circulação de viaturas e à operação de 

maquinaria e veículos pesados afetos à obra, considerando-se no EIA “que o impacte seja, negativo, 

direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, mas de magnitude reduzida e pouco 

significativo”. Para o cálculo da estimativa de emissões de GEE associada a estas atividades, o EIA baseou-

se na metodologia e fatores de emissão constantes do NIR, tendo estimado um total de 13.194,2 t CO2/eq 

para esta fase. 

Também relativamente à fase de construção, os trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de 

obra são tidos como geradores de impacte no que concerne a perdas do potencial de sequestro de 

carbono da área afeta à Central. Considerando que a área de estudo é maioritariamente ocupada por 

pastagens/forragens (cerca de 87,6 %) e por povoamento florestal de pinheiro manso (cerca de 9 %), 

foram calculados, no EIA, os contributos das diversas ocupações de solo no armazenamento de carbono, 

visto que a implantação dos painéis afetará 159,04 ha de pastagens/forragens e 39,90 ha de povoamento 

florestal de pinheiro manso. Assim, de acordo com as taxas de sequestro de carbono por tipo de ocupação 

de solo consideradas no EIA, estima-se uma perda de capacidade de sumidouro correspondente a cerca 

de 6.360 t CO2. 

No que diz respeito a medidas de minimização dos impactes identificados, o projeto prevê como principal 

medida nesta matéria, a compensação da capacidade de sumidouro comprometida pela implementação 

do projeto, tendo apresentado um Plano de Compensação para o efeito. 

O proponente refere-se a este plano como um guia para o desenvolvimento de um plano final, a 

apresentar com o RECAPE, alegando que o projeto se encontra em Fase de Estudo Prévio, e portanto, só 

sendo possível determinar com exatidão a quantidade de biomassa que será perdida, devido à instalação 

do projeto, com a definição do Projeto de Execução. 

Não obstante, no plano apresentado nesta fase, o proponente identifica dois cenários possíveis para a 

concretização deste plano de compensação, um prevendo uma área de 44 ha e outro 71 ha, que se 

pretende afetar à plantação de sobreiros para efeitos de compensação da capacidade de sumidouro pela 

alteração de uso do solo, à qual acresce a intenção de criar uma área de pastagem melhorada na 

totalidade da área vedada da Central e a arborização de 1 ha de sobreiro para compensação pelo abate 

de quercíneas isoladas. O EIA informa ainda que o promotor se encontra a coordenar esforços junto dos 

proprietários e do município a fim de alocar a área necessária à concretização deste plano de 

compensação. 

No que diz respeito aos impactes associados à fase de exploração, o proponente reflete sobre as emissões 

evitadas pela instalação da Central Solar Fotovoltaica em apreço, com base numa produção líquida anual 

de 770 GWh, face ao recurso a fontes de energia não renovável. Com efeito, foi estimada uma redução 

do consumo anual de, aproximadamente, 72 milhões de m3/ano de gás natural ou 107 110 t/ano de 

carvão, o que equivale a evitar, respetivamente, 156 111 t CO2/ano ou 258 758 t CO2/ano. 

Quanto à fase de desativação, o EIA reconhece os impactes relevantes para as alterações climáticas, 

alegando não lhe ser possível estimar as respetivas emissões de GEE associadas, dada a incerteza dos 

pressupostos inerentes a essa fase. 

Foi, também, reconhecido, no EIA, o impacte gerado pela emissão de hexafluoreto de enxofre (SF6), um 

gás fluorado com efeito de estufa com elevado Potencial de Aquecimento Global (PAG), inerente à 

instalação de equipamento necessário à operação da central. Em acréscimo, o proponente indicou que “o 

volume de SF6 contido nos equipamentos tipo disjuntor das celas de média tensão é de 498,75 kg e a taxa 

de fugas é inferior a 0,1 % por ano”, acautelando que os “equipamentos possuem sistema de deteção de 

fugas - nomeadamente um indicador de pronto-para-serviço que mede a densidade do gás no interior do 

invólucro metálico, daí a pesquisa de fugas não será necessária”. A estimativa anual de emissões associada 

a estas eventuais fugas é de 113,72 t CO2 eq. A este respeito, e ainda que estas emissões decorram devido 
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a eventuais fugas que, idealmente, não terão lugar, alerta-se para a necessidade do proponente assegurar 

uma rigorosa monitorização e controlo dos equipamentos a instalar. 

É, igualmente, de salientar que a melhoria contínua dos procedimentos de gestão de resíduos industriais 

é um aspeto importante, uma vez que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um 

modelo de economia circular, contribui para a redução das emissões de GEE. 

Por fim, reforça-se que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, como forma de redução de 

emissões de GEE, devem ser consideradas como referencial para a implementação de eventuais medidas 

de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

Quanto à vertente adaptação é de referir o seguinte: 

No essencial, a vertente adaptação incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às alterações 

climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para 

Portugal e eventuais medidas de minimização/prevenção. Os aspetos mais relevantes englobam a 

possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve 

abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos mas 

também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

Neste seguimento, importa destacar que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas variáveis 

climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de referência de 

1971-2000, para os períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são apresentados para 

Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a 

forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). Propõe-se o ano 2100 para projetos de longo 

prazo e o ano 2050 para projetos de médio prazo. 

Para a caracterização do clima da região onde se insere o projeto, foram utilizados os dados do Instituto 

Português do Mar e Atmosfera (IPMA) referentes à estação climatológica mais próxima do projeto - 

Alvalade. Assim, o EIA aborda as variáveis temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, insolação, 

evaporação, trovoada, granizo, neve, nevoeiro e geada e regime dos ventos, com análise das normais 

climatológicas para o período 1971-2000. 

Na análise de impactes do projeto sobre o clima, é referido, no EIA, que, de acordo com Donovan (2010), 

“o albedo dos painéis fotovoltaicos é similar ao albedo de uma pradaria, sendo assim negligenciável a 

alteração do albedo”, não se prevendo impactes negativos a nível regional ou local, na fase de exploração. 

Por outro lado, é identificado o impacte positivo à escala global, “uma vez que ao produzir energia a partir 

de fontes renováveis e não a partir de fontes ditas “convencionais”, contribui para a redução do consumo 

de recursos esgotáveis e também para o decréscimo das emissões de gases promotores do efeito de estufa 

e do aquecimento global”. Este último, por sua vez, é classificado como certo, indireto, permanente (face 

o horizonte de vida útil da Central), reversível (aquando da desativação do projeto), de magnitude 

reduzida e significativo. Nas fases de construção e desativação, não foram identificados impactes com 

significado no clima. 

Relativamente à análise dos cenários climáticos futuros do EIA, foi utilizado o relatório AR5 do IPCC (IPCC, 

2013) no estudo dos efeitos e projeções climáticas ao nível global. Para o contexto regional, a cenarização 

englobou os dados disponibilizados no Portal do Clima, baseados em modelos regionalizados para a 

Europa pelo projeto “CORDEX”, para a região do Baixo Alentejo e para a estação de Beja, relativamente 

aos períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100. A análise dos cenários de emissões RCP 4.5 e RCP 8.5 

foi realizada para a evolução das variáveis média mensal da temperatura média (Baixo Alentejo), média 

mensal da temperatura máxima (estação de Beja) e média mensal da precipitação (estação de Beja). Deste 

modo, as “projeções climáticas mostram um aumento significativo de altas temperaturas e diminuição da 

precipitação média mensal”. Mais se acrescenta que estas conclusões são suportadas pelos projetos SIAM, 

SIAM_II e CLIMAAT II, designadamente os cenários de aumentos de temperatura (principalmente a 
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máxima no verão) estudados para Portugal. 

Ainda no âmbito dos efeitos das alterações climáticas expectáveis para a região, o EIA equipara o concelho 

de Ourique ao de Ferreira do Alentejo (ambos da região do Baixo Alentejo), ao enumerar as conclusões 

da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Ferreira do Alentejo nesta 

matéria. Assim, as principais alterações projetadas até ao final do presente século são: a diminuição da 

precipitação média anual (com maior acentuação nos meses de primavera e outono, propiciando secas 

mais frequentes e intensas), aumento da temperatura média anual (entre 2 ºC e 5 ºC no final do século), 

em especial das máximas, diminuição do número de dias de geada (aumento da temperatura mínima, 

principalmente no outono e verão), aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

Embora a área de estudo esteja maioritariamente inserida em áreas de perigosidade de incêndio Baixa e 

Média, devem ser tomadas as medidas propostas no EIA por forma a contribuir para a prevenção do risco 

de incêndio, cujo potencial foi identificado, por um lado, com associação às atividades do projeto 

(probabilidade muito reduzida, segundo o EIA) e, por outro lado, por ocorrências independentes às 

atividades inerentes ao projeto, mas que o afetem com origem em temperaturas elevadas prolongadas. 

Face a estas projeções, o EIA identifica as principais vulnerabilidades que o clima futuro pode representar 

para o projeto, nomeadamente, danos materiais vários, interrupções do fornecimento de energia ou 

restrições no abastecimento de água, perante as quais o EIA designa um conjunto de medidas, das quais 

se destaca: a monitorização da exposição de baterias a fontes de calor, a correta gestão dos materiais 

sobrantes e dos resíduos derivados da desmatação aquando do fim da fase de construção, a manutenção, 

conservação e limpeza dos acessos, a limpeza do material combustível na envolvente, a implementação 

de sistemas detetores da velocidade do vento nos painéis solares por forma a permitir um 

reposicionamento mais adequado dos mesmos ou a utilização de cadeias duplas de amarração na Linha 

Elétrica em troços mais sensíveis a fenómenos extremos. 

Ainda no âmbito da vertente de adaptação às alterações climáticas, e face às projeções climáticas 

suprarreferidas, é de notar que a “área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias assenta 

maioritariamente sobre as classes de capacidade de uso do solo do tipo “C”, “D” e “E””, caracterizadas 

por riscos de erosão de elevados a muito elevados e com restrições a ocupações e usos do solo mais 

interventivas. Assim, em acréscimo ao ponto anterior, deve o proponente implementar as medidas 

referidas no EIA que reduzam o impacte negativo associado ao risco de erosão das áreas a afetar, 

nomeadamente, evitar as inclinações dos taludes, programar as obras para não coincidir com o período 

das chuvas, regenerar a vegetação e restringir as intervenções mecânicas às estritamente necessárias, 

entre outras. 

O EIA refere, ainda, que “foi desenvolvida a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas no 

Alentejo (ERAACA), pela Universidade de Évora e CCDR-Alentejo, com o intuito de dotar a região com 

estratégias e competências e capacidades institucionais necessárias para promover a adaptação às 

alterações climáticas com base na articulação de medidas transversais, setoriais e territoriais”. Apesar de 

não estar contemplado no EIA de que forma é que este documento contribui para a minimização de 

impactes das alterações climáticas sobre o projeto, considera-se oportuno para a implementação de 

medidas que reduzam a vulnerabilidade do território à variação dos padrões climáticos expectável para a 

região. 

Salienta-se, também, a importância da implementação de medidas de aumento da eficiência na utilização 

da água e da reutilização da mesma quando possível. 

De referir que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC devem ser consideradas como referencial 

a adotar, reforçando as medidas de adaptação já identificadas pelo proponente. 
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5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

5.11. SAÚDE HUMANA 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com documentos da União Europeia (UE) e da OMS, a saúde humana, sendo muito abrangente, 
é muito dependente do projeto em estudo, pelo que deve ser considerada no contexto de outros fatores 
suscetíveis incluídos no EIA, ou seja, no contexto de outras questões da saúde relacionadas com o impacto 
do projeto na população exposta, como sejam: 

 Os efeitos na saúde causados pelos determinantes ambientais, efeitos no habitat construído e 
identificados no EIA, sem esquecer o nível de exposição; 

 A acumulação de efeitos com outros projetos existentes e/ou aprovados (efeito dominó); 

 As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no âmbito da 
componente socioeconómica; 

 As alterações no contexto da paisagem e do tráfego/segurança rodoviária; 

 Os efeitos em grupos vulneráveis; 

 Entre outros. 

Com a vertente humana não se pretende verificar se é cumprida a legislação para os diferentes fatores 
ambientais, mas sim se há impacte na população com a implementação do projeto em estudo, pelo que 
o EIA deve definir a população vulnerável a ser considerada no item população e saúde humana, que inclui 
os trabalhadores e a população da área de influência do projeto. 

No que à área da saúde diz respeito, o EIA enquanto instrumento fundamental de uma política de 
desenvolvimento sustentável, deverá contemplar os principais fatores de risco considerados para aquela 
atividade e que podem incidir na Saúde Humana, permitindo uma tomada de decisão devidamente 
fundamentada e que garanta a concretização dos objetivos quer da proteção da saúde e ambiente quer 
do próprio projeto. 

 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos de impactes para a qual idade de vida das populações da área de influência do projeto “prevê-

se que o mesmo venha a implicar reduzidos impactes no que respeita à saúde humana da população da 

área envolvente. Este tipo de estruturas, pelas suas características, não provoca afetações que possam 

justificar preocupações, seja ao nível da fase de construção, da fase de exploração, ou da fase de 

desativação.”. 

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na população e saúde humana durante a fase 

de construção, consideraram-se como atividades mais suscetíveis de gerar impactes negativos ao nível da 

afetação da saúde humana da população, o ambiente sonoro e a qualidade do ar. 

De acordo com a informação transmitida, e “no que respeita à qualidade do ar, os principais impactes 

resultam essencialmente dos trabalhos de regularização do terreno, escavações para instalação dos 

pilares de suporte dos painéis, construção/beneficiação de acessos e circulação de equipamentos 

envolvidos, que transitoriamente podem ocasionar níveis de emissão elevados de partículas em 

suspensão (poeiras). Também se poderá notar um aumento temporário do tráfego nas estradas 

envolventes em consequência da obra.”. 
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Atendendo à distância ao recetor sensível mais próximo da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias 

e às medidas de minimização previstas, não se prevê a ocorrência de impactes negativos ao nível da saúde 

da população. 

Relativamente ao ruído e ambiente sonoro, os principais impactes resultam da execução dos próprios 

trabalhos de construção essencialmente relacionados com a montagem dos painéis, englobando 

atividades de circulação de equipamentos pesados e de grande volume, movimentação de terras e 

operação de diversos equipamentos ruidosos no estaleiro e na zona da obra. Dado o caráter temporário 

desta fase e a distância dos recetores sensíveis, não se esperam impactes negativos sobre a saúde da 

população. 

Considerando que a exposição a campos eletromagnéticos é um dos principais impactos expectáveis na 

saúde humana associada a este t ipo de projetos, a informação remetida conclui que “com base nos 

valores de referência estabelecidos por lei, um projeto desta natureza não comporta risco para a saúde 

humana com origem em campos eletromagnéticos.”. 

Por último e no que respeita aos acidentes graves e/ou de catástrofes, resultantes do risco de incêndio 

causados por sobreaquecimento ou curto-circuito das infraestruturas e linhas de transporte e distribuição 

de eletricidade, a realização de rondas periódicas, a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e 

zona envolvente da Central Solar Fotovoltaica, o controlo frequente do desenvolvimento dos estratos 

arbustivos e a instalação de um sistema de videovigilância, constituirá, segundo o proponente, uma 

proteção decisiva contra a propagação de incêndios e, portanto, uma significativa redução do Risco de 

ocorrência de Incêndios. 

Relativamente aos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na obra, as alterações introduzidas 

ao documento inicial reforçam em matéria de identificação dos potenciais efeitos na saúde humana, as 

medidas de minimização e de compensação destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes 

negativos, nomeadamente no que se refere aos riscos profissionais dos trabalhadores, no âmbito da saúde 

ocupacional. 

Posto isto, considera-se que o EIA cumpre na generalidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro, em matéria de identificação dos potenciais efeitos na saúde humana, apresentando 

uma descrição sumária da intervenção, da identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e 

negativos, bem como das medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os 

impactes negativos esperados. 

O EIA satisfaz na estrutura e quantidade de informação, contemplando os principais fatores de risco 

considerados para aquela atividade e que podem incidir na Saúde Humana. 

À luz destas observações, consideram-se adequadas as propostas de monitorização apresentadas, assim 

como as medidas de minimização e controlo, de modo a proteger a saúde humana e das populações. 

 

5.11.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.12. IMPACTES CUMULATIVOS 

5.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
No que se refere em concreto aos “Impactes Cumulativos” do Projeto, regista-se a presença de outros 2 
projetos (a C.F. Ourique I e futuramente, a C.F. Ourique II), de igual tipologia à Central Fotovoltaica em 
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avaliação, que cumulativamente, induzirão impactes negativos estruturais e visuais, designadamente e em 
termos de área: 
 

 Central Fotovoltaica Ourique I – 153 ha (área de painéis); 

 Central Fotovoltaica Ourique II – 72,8 ha (área de painéis de um total de 248,2 ha); 

 Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias - 180 ha (área de painéis de um total de 842,1 ha), à data 
do seu procedimento de AIA. 

 

5.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
A implementação dos referidos Projetos, que totalizam uma área total de painéis fotovoltaicos de cerca 
de 405.8 ha, determinará uma alteração física nas unidades de paisagem e da qualidade ambiental do 
território onde se vão implementar os projetos em avaliação ou já avaliados, bem como, 
cumulativamente, com a estrutura da sua envolvente, traduzindo-se num impacte negativo, significativo 
e não minimizável, decorrente dos seguintes aspetos: 

 Perda/transformação de áreas naturais e seminaturais, para uma área fortemente artificializada 
e homogénea, traduzindo-se num impacte global negativo, significativo quer em termos visuais, 
quer em termos da Estrutura Ecológica da paisagem; 

 Redução do valor cénico da paisagem; 
 Redução da atratividade turística do território afeto aos projetos; 
 Perceção negativa por parte dos residentes nas áreas adjacentes, quer visualmente quer em 

termos da qualidade ambiental á área. 
 
A minimização destes impactes pode ser parcialmente concretizada através das seguintes ações: 

 Implementação de um Plano de Integração paisagística a ser aprovado que contemple peças 
escritas e desenhadas, e pormenorização de todas as soluções propostas (incluindo perfis de 
terreno, simulações visuais, etc.), e que integre os seguintes aspetos: 
 Proteção dos observadores permanentes (vista das povoações de Ourique Gare e de 

Conceição para o projeto): 

 Foto 1 - Vista da povoação de Conceição para a área de implantação de painéis (CSF 
Bartolomeu Dias); 

 Foto 2 – Vista da povoação de Ourique Gare para a área de implantação de painéis 
(CSF Bartolomeu Dias). 

 
 

 
Foto 1 - Vista da povoação de Conceição para a área de implantação de painéis (CSF Bartolomeu Dias) 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

63 

(Fonte: Visita ao local do projeto, Eng.º Ilidio Ribeiro) 

 
 

 
Foto 2 - Vista de Vista da povoação de Ourique Gare, para a área de implantação de painéis (CSF Bartolomeu Dias) 

(Fonte: Visita ao local do projeto, Eng.º Ilidio Ribeiro) 

 
 Proteção dos observadores temporários (os que circulam nas vias que circundam ou 

atravessam as Centrais Fotovoltaicas), designadamente:  
 Na proximidade da povoação de Conceição para sudoeste – vista da CM 1225 para a 

CSF Bartolomeu Dias e Ourique II - Foto 3  
 Vista do IC1 para a CSF Bartolomeu Dias – Foto 4 (Foto 29 do Ilídio); 
 Vista da CM 1084 (que liga a povoação de Conceição, à de Ourique Gare) - Foto 5. 

 Planta de Plantação, onde o “Módulo de plantação”, com identificação dos seguintes aspetos: 
a. Espécies a utilizar (árvores, arbustos, etc.), para proteção das áreas de maior 

acessibilidade visual de proximidade ao projeto da CSF, incluindo a criação de uma cortina 
arbórea com capacidade de dissimulação das intrusões visuais decorrentes do projeto (ao 
longo do IC1, do CM 1225, e do CM 1084), utilizando vegetação natural existente, e a 
potencial de natureza autóctone (ex: para dar continuidade à mancha de vetação pontual 
ao longo do IC1 (Foto 6); 

b. Faixas/manchas de descontinuidade na área de intervenção do projeto da Central, através 
de corredores/manchas/faixas entre os módulos/painéis fotovoltaicos, nomeadamente: 

 Mancha na zona das antenas (numa faixa coincidente com cota de maior elevação 
e zona de moderada a elevada sensibilidade visual); 

 Faixa de 500 m a partir da povoação de Ourique Gare (salvaguardando a linha de 
cumeada e a linha de água); 

 Faixa de 10 m para cada lado das margens (áreas de REN), por se considerar que, 
nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do número 3 do artigo 20º do Decreto-
Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 
de agosto, se coloca em risco o normal funcionamento do sistema hidráulico e as 
suas funções, bem como a qualidade e a sanidade do sistema biofísico e dos bens 
e serviços que o mesmo assegura. Esta faixa é ainda coincidente com zonas de 
sensibilidade visual elevada. 

c. Materializadas através da implementação de um corredor verde/continuum naturale, 
quer na área de intervenção do projeto, quer nas áreas junto dos acessos/vias (periferia 
do projeto), através da regeneração da galeria ripícola. 
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Foto 3- Vista do CM 1225 para a CSF Bartolomeu Dias e CSF Ourique II e respetiva modelação 

(Fonte: Visita ao local do projeto, Eng.º Ilidio Ribeiro) 

 
 

 
Foto 4- Vista do IC1 para a CSF Bartolomeu Dias 

(Fonte: Visita ao local do projeto, Eng.º Ilidio Ribeiro) 

 
 
 
 
 

 
Foto 5- Vista do CM1084 para a CSF Bartolomeu Dias 

(Fonte: Google earth) 
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Foto 6 - mancha de vetação (eucaliptos) pontual ao longo do IC1 

(Fonte: Visita ao local do projeto, Eng.º Ilidio Ribeiro) 

 
Considera-se, assim, que a valorização da componente visual da paisagem e da identidade local, e do 
continuum natural, assume um papel estruturante no Ordenamento do Território, salvaguardando os 
seguintes aspetos: 

 As áreas de sensibilidade ecológica; 
 A dimensão espacial e estética da paisagem (sem painéis), associada a uma identidade e caráter 

(apreciação sensorial da paisagem pelos potenciais observadores; 
 Funcionalidade espacial de continuidade, permitindo interligações entre os fatores bióticos e 

abióticos que integram o território a afetar aos projetos cumulativamente; 
 Desenvolvimento sustentado das comunidades que aí habitam. 

 
Em suma, e de acordo com o anteriormente mencionado, os impactes negativos expectáveis de maior 
significado são os associados à implementação da CSF Bartolomeu Dias e resultam na generalidade e 
cumulativamente com os projetos acima identificados, que correspondem a uma alteração significativa 
do Uso do Solo, com repercussões negativas noutros fatores ambientais, designadamente, Paisagem e 
Sócioeconomia, devendo o layout do projeto ser reformulado, de forma a integrar um novo desenho, mais 
integrado na paisagem e no uso do solo da área de implantação do mesmo, através da apresentação de 
Plano de Integração Paisagística que contemple todas as peças escritas e desenhadas, e pormenorização 
de todas as soluções propostas integrando todos os elementos anteriormente referidos (impactes 
cumulativos). Esta proposta deverá ser articulada com os fatores Sistemas Ecológicos e Paisagem. 
Prevê-se a ocorrência de impactes cumulativos no que se refere às Condicionantes ao uso do solo, para a 
área a afetar ao projeto, dado que existe para a REN um impacte cumulativo com a CF de Ourique II (com 
um total de cerca de 29,66 ha) existentes na área de implantação do projeto, face ao descrito no EIA. 

5.12.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 
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6. CONSULTA A ENTIDADES EXTERNAS À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

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 a Comissão de Avaliação, foi solicitada a pronúncia 
das seguintes entidades: Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S (REN), Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva (EDIA), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), 
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP), Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e da 
Câmara Municipal de Ourique (CMO).  

Sintetizam-se seguidamente os pareceres recebidos. 

6.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

A EDIA declara que a Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias desenvolve-se numa área contígua ao Projeto 
Hidroagrícola Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da 
Messejana, o qual tem Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em dezembro de 2021. E que 
verifica-se que não existe qualquer sobreposição das áreas afetas aos mesmos. 

De acordo com o parecer dessa entidade, embora não exista sobreposição dos projetos ao Projeto da CSF 
em análise, considera a mesma, no que respeita à Linha Elétrica de ligação à Subestação, que atravessará 
a área do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, 
devem ser salvaguardadas as infraestruturas daquele circuito hidráulico), e Bloco de Rega da Messejana, 
através de uma faixa de proteção de 20 metros a contar do limite das infraestruturas, ou para cada lado 
do eixo das condutas. 

A REN informa que não se encontram previstas novas infraestruturas na área de implementação do 

projeto em apreciação, relativamente às infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG) e 

Rede Nacional de Transporte de Energia (RNT), atuais ou previstas em sede de planeamento de redes, 

nomeadamente nos respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, 

recentemente objetos de decisão sobre a Avaliação Ambiental Estratégica. 

A DRAP Alentejo emitiu parecer favorável condicionado à avaliação de impacte ambiental – processo nº 

AIA 3454, referindo-se a necessidade da efetiva implementação das medidas de minimização 

preconizadas para o descritor solos e sistemas agrícolas. 

Acresce que pela proximidade do Projeto a esta área de RAN, propomos a introdução duma medida de 

balizamento quando as áreas de RAN se localizam a menos de 20 m das frentes de obra, e assim prevenir 

que por negligência sejam afetadas. 

 “A área disponível para implantação do Projeto tem aproximadamente 440,91 ha, dos quais cerca de 180 

ha serão efetivamente ocupados pelos painéis solares.” 

“Relativamente à classe de Espaço Áreas Agrícolas de Produção existe uma pequena afetação por parte 

de um troço de vedação e por algumas mesas de painéis. Sobre esta situação refira-se que, a definição do 

Projeto foi elaborada tendo em consideração o PDM anterior à 1ª revisão não existindo a essa data 

sobreposição com áreas de RAN. Com a publicação do PDM em vigor (Aviso n.º 7440/2021, de 22 de abril 

de 2021), constatou-se algumas diferenças na delimitação da RAN, não estando esta área totalmente 

salvaguardada, pelo que, em fase de Projeto de execução, o promotor compromete-se a retirar os painéis 

sobrepostos com esta área, eliminando afetação.” 

Verificada a cartografia corresponde, confirma-se que o perímetro da vedação inclui uma área de RAN 

estimada em 2500m2, dos quais aproximadamente 300m2 relativos às mesas de painéis. 

A este propósito e tendo presente a Orientação Genérica aprovada pela Entidade Nacional da Reserva 

Agrícola e que mereceu homologação de Sua Excelência, o Senhor Secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, relevando o seguinte: 
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“considerando que a reserva Agrícola nacional é constituída pelos solos com maior aptidão agrícola, que 

devem ser afetos à atividade agrícola, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural 

(Artigo 20.º), que ocupam somente 12% do território nacional, e é um recurso precioso e escasso, a 

instalação ou equipamentos de produção de energia a partir de fonte renovável que ocupem amplas áreas 

de solo da RAN por períodos de tempo muito extensos, são contrários aos objetivos do RJRAN, 

nomeadamente, aos objetivos de: 

proteger o recurso solo, como suporte de desenvolvimento da atividade agrícola, contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, contribuir para o ordenamento do território e 

contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede Fundamental de Conservação da Natureza 

(Artigo 4.º), e vão, ainda impedir a fruição plena do espaço rural por não permitirem a sua utilização no 

desenvolvimento das atividades normalmente aí exercidas, nomeadamente, as atividades agrícola, 

pecuária, cinegética, florestal e de lazer, causando, complementarmente, uma forte descaracterização da 

paisagem e, consequentemente, do próprio espaço rural.” 

Deste modo, considera-se que não há possibilidade de ocupação das áreas de RAN, e que o compromisso 

assumido em fase de execução tem de ser escrupulosamente cumprido. Acresce que pela proximidade do 

Projeto a esta área de RAN, propomos a introdução duma medida de balizamento quando as áreas de RAN 

se localizam a menos de 20 m das frentes de obra, e assim prevenir, que por negligência sejam afetadas. 

Refere-se que é essencial garantir para todas as fases do projeto as medidas a seguir explicitadas para este 

fator ambiental: 

 No planeamento, deve ter-se especial cuidado com os acessos para reduzir a afetação de áreas 

cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar afetos à 

exploração; 

 As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 

parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, e 

processar-se, de modo a evitar a afetação suplementar de solos e respetivos usos; 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

 Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte de sólidos; 

 Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de 

minimizar a sua exposição aos agentes erosivos; 

 As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, devem ser devidamente 

sinalizadas e, se necessário vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e animais; 

 Privilegiar os acessos existentes mas em caso de necessidade de abertura de novos acessos dever-

se á: Assegurar dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, nomeadamente 

nas áreas em que atravessam zonas de depressão. Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão 

dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. Reduzir a afetação de culturas. 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos proprietários e 

população local. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, 

procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da 

descompactação do solo. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de 

pessoas e máquinas fora destes; 

 Na circulação de veículos e funcionamento de maquinas, devem ser estudados e escolhidos os 

percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o 

local, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado. As 

revisões e manutenção dos equipamentos não deverão ser realizadas no local de trabalho. 
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 Prevenção da poluição dos solos, em todas as fases; 

 Garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção; 

 Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito; 

 Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a desativação e limpeza de todas as instalações 

de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua descompactação e arejamento 

de forma a assegurar a sua reutilização; 

 O tapamento das valas, de onde forem retiradas os cabos enterrados, com as terras resultantes 

da abertura das mesmas, assegurando o respetivo nivelamento à cota do terreno natural; 

 A descompactação das áreas onde tal ocorreu, de modo a criar condições favoráveis à 

regeneração da vegetação natural; 

 A remoção e o escoamento dos resíduos e dos materiais removidos resultantes da desmontagem 

dos equipamentos, para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sendo 

assegurada a emissão, preenchimento e registo das correspondentes guias eletrónicas de 

acompanhamento de resíduos (e-GAR). 

Tendo em consideração as características do projeto e sua localização, entende-se que face à dimensão, 

natureza, magnitude, probabilidade e duração do mesmo, existem impactes diretos na afetação do solo e 

do uso do solo. Consideramos essencial garantir para as várias fases do projeto as medidas referidas 

anteriormente. 

Mais se informa que no que concerne eventuais utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN, 

quando 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 do n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

Em síntese, e tendo presente os relatórios técnicos e não técnicos apresentados a Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo manifesta o parecer favorável condicionado à avaliação de impacte 

ambiental – processo nº AIA 3454, referindo-se a necessidade da efetiva implementação das medidas de 

minimização preconizadas para o descritor solos e sistemas agrícolas.” 

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das 

atribuições da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Contudo, o parecer da DGADR não 

substitui qualquer outro parecer ou ato administrativo que deva ser emitido ou praticado por entidades 

com competência decisória relativa a outras condicionantes que onerem o(s) prédio(s) objeto de 

intervenção em análise. 

A ANEPC considera que, na área de estudo foram identificadas condicionantes á utilização dos locais de 

scooping, presentemente definidos para os aviões bombardeiros anfíbios de combate a incêndios rurais, 

uma vez que o projeto encontra-se nas imediações do ponto de scooping 57 Monte da Rocha 

(37°42'30.00"N / 8'17'30.00"W). Deve ser ponderado o desenho do traçado das linhas elétricas, associadas 

à Central, que melhor assegure que não seja comprometida a utilização do referido ponto de scooping, 

pela existência de obstáculos que dificultem as operações de aproximação e saída de aeronaves. 

Tendo presente a aplicação do princípio da prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil e a 

tipologia de projeto em presença, considera-se que: 

• Na fase de construção e de exploração, deverão ser informadas do projeto o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Ourique, dependentes 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. 
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• Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na 

fase de construção como de exploração. 

• Em relação à Central, o Plano de Segurança/Emergência Interno da instalação já previsto deverá 

ser adaptado a todas as fases do projeto (e não estar limitado à fase de construção), de modo a 

permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes na instalação (e seu 

potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita 

definição de procedimentos e ações a desencadear para responder a situações de emergência no 

interior da Central. 

• Quanto aos edifícios de apoio à Central, deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n° 

220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmos não se enquadrem em 

aglomerados rurais, deverá ser assegurado, caso aplicável, o cumprimento das normas relativas à 

edificação em solo rústico previstas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

• Na fase de construção deverão ser implementadas medidas de redução do risco de incêndio, 

nomeadamente quanto à manobra de viaturas, ao manuseamento de determinados 

equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de desmatação / 

abate de árvores e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os 

materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer abjetos que possam originar ou 

alimentar a deflagração de incêndios e potenciar outros perigos). 

• Durante a fase de exploração deverá assegurar-se a limpeza do material combustível na 

envolvente da Central, e em especial, no local de instalação dos painéis fotovoltaicos e vias de 

acesso, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito 

do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

No que diz respeito à infraestrutura de transporte de energia associada à Central, considera-se que: 

• Deverão ser cumpridas rigorosamente as disposições constantes na Circular de Informação 

Aeronáutica n.° 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil, no que concerne 

às "Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea". 

• Deverá ser efetuada consulta à Guarda Nacional Republicana, para avaliar o potencial impacto 

nos postos pertencentes à Rede Nacional dos Postos de Vigia. 

• Deverá minimizar-se a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a que essas 

infraestruturas a não venham a contribuir para o aumento do risco de incêndio rural na área em 

estudo. Neste contexto deverão ser cumpridas os requisitos legais de distanciamento destas 

infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes. 

• Deverá ser assegurada pela entidade responsável pela exploração da linha, a gestão do 

combustível numa faixa envolvente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, no 

âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

 

6.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTAS A QUESTÕES DOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

consideração no presente parecer. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 3 de maio a 14 de junho de 2022, de acordo com o 
disposto no artigo 15.º, n.º 1, do DL 151-B/2013, na atual redação. 

Durante este período foram recebidas 6 exposições provenientes da ANACOM- Autoridade Nacional de 
Comunicações, do Turismo de Portugal, I.P., da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, do 
Centro Pinus e de dois cidadãos a título individual. 

7.1. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações verifica a inexistência de condicionantes 
radioelétricas aplicáveis à área de estudo afeta ao projeto pelo não se apõe à sua implementação. 

O Turismo de Portugal informa que na envolvente do projeto, num buffer de 3000 m, verifica-se a 
presença de cinco estabelecimentos de alojamento local (AL), com a capacidade total de 36 utentes, 
localizados nas povoações de Conceição e Alcarias, sobre os quais a Central induz, respetivamente, 
intrusão visual elevada e reduzida. 

Sublinha a importância para o turismo, da implementação das medidas de minimização e do plano de 
monotorização direcionados para os descritores paisagem e ecologia, na fase de exploração da Central. 
Deve considerar os seguintes aspetos no âmbito do descritor paisagem, na fase de planeamento e 
desenvolvimento do projeto de execução: 

• Recomenda a introdução de medidas que contribuam para uma melhor integração paisagística e 
redução do impacte visual da central fotovoltaica, nomeadamente a garantia do cuidado na 
utilização de material não refletor e na escolha da cor dos painéis solares; 

• Está em falta a referência à elaboração do Plano de Integração Paisagística que se prevê 
implementar na fase de construção. 

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável manifesta a sua oposição relativamente à instalação 
deste projeto apresentando as seguintes considerações relativamente ao Estudo de Impacte Ambiental: 

 É referido no estudo, por várias vezes, que a presença física de painéis solares abrange uma área 
de 180 ha, embora a área de implantação do projeto seja de 440 ha. Recorrendo a uma ferramenta 
SIG e tendo por base o anexo 2.37, constata que efetivamente o projeto abrange os 440 ha. 

 Constata que é um projeto que vai promover a destruição de áreas florestais, onde se incluem 40 
hectares de pinheiro manso e vários exemplares de sobreiro e azinheira. 

 Ressalva que qualquer intervenção realizada visando a compensação será mais eficaz do que 
preservar os sumidouros naturais existentes, tendo em consideração que serão necessárias várias 
décadas até que as árvores atinjam um porte adequado, que ultrapassa em muito o tempo de 
vida útil expectável da central em questão, acrescendo, ainda, que num cenário de incerteza 
climática e aumento da frequência dos períodos de seca, o sucesso destas plantações é muito 
relativo 

 Relativamente à área de implantação do projeto, constata-se que embora não colidam em geral 
com terrenos classificados como RAN, não significa que os terrenos em causa, com utilização 
agrícola não tenham a sua relevância, pelo que uma vez mais estamos perante um projeto com o 
qual resultará na perda de área agrícola que em simultâneo tem uma importante função 
ecológica. 

 É referido no EIA que, em termos paisagísticos, a área de implantação encontra-se integrada na 
área de paisagem Campo Branco de Castro Verde (UP114), em que o carácter da paisagem resulta 
essencialmente do suave ondulado de searas, pastagens ou pousios, onde árvores e arbustos não 
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têm presença significativa, dominando assim os espaços abertos e sem assinalável variação 
espacial. Salienta-se ser este o tipo de habitat preferencial para as aves estepárias, pelo que a 
salvaguarda de uma área de buffer no limite da ZPE é algo que seria fundamental e que pela 
localização do projeto não existe. 

 Quanto aos efeitos cumulativos e tendo em consideração os vários projetos para instalação de 
Centrais Solares Fotovoltaicas, alguns deles já instalados na região, é referido que o efeito 
cumulativo sobre espécies migradoras ou para espécies ameaças, onde se incluem as espécies 
estepárias, devido a mortalidade e efeito de exclusão, o impacte poderá ser muito significativo. 

Como conclusão, embora a ZERO defenda que é necessário um maior investimento em fontes de energia 
verdadeiramente renováveis, mais uma vez, assiste-se a uma proposta para instalação de um projeto que 
irá degradar a paisagem rural, ocupando terrenos agrícolas com uma importante componente ecológica 
na manutenção de espécies com estatuto de conservação. 

Esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, já ocupados e 
descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a produção de energia elétrica 
junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os impactos ambientais da sua 
utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida, assim como uma localização mais 
próxima dos pontos de ligação e/ou recorrendo a linhas subterrâneas minimizando impactes associados. 

Evitar-se-ia a destruição de áreas agrícolas, mesmo que de menor qualidade, assim como da capacidade 
de sequestro de carbono da nossa floresta, um dos principais aliados do combate às alterações climáticas, 
e que representa um setor fundamental na economia nacional no fornecimento de matéria-prima para a 
indústria. 

Por último, refere que independentemente de se concordar ou não com estas duas últimas exigências da 
ZERO, seria importante assumir que a implantação destes projetos resulta sempre na artificialização do 
solo. Portugal possui já cerca de 5% de território artificializado, pelo que um bom princípio a aplicar seria 
assegurar o restauro (devolução à natureza) de uma área artificializada degradada de área equivalente 
cada vez que implantamos nos territórios projetos de caráter industrial. 

O Centro Pinus manisfesta a sua preocupação com o abate de áreas florestais para instalação de Centrais 
Fotovoltaicas, em particular, neste caso que a central terá uma ocupação efetiva de 184,601 ha e irá 
implicar a desflorestação de cerca de 40 ha de pinhal manso e vários exemplares de sobreiro e azinheira. 
E que a instalação dos povoamentos de pinheiro-manso foi alvo de apoio público. 

Refere, ainda, que face a processos semelhantes, a informação relativa à área efetivamente sujeita a 
desflorestação é mais clara e que parece existir uma preocupação com a minimização desta. 

Considera que no contexto atual, em que as metas a atingir até 2030 são tão ambiciosas, nenhum projeto 
de compensação será mais eficaz do que preservar os sumidouros naturais existentes. E questiona 
“Quanto tempo será necessário até que o crescimento da nova plantação represente um efeito de 
sumidouro e armazenamento equivalente à situação atual?”. 

Recomenda, ainda, que face à importância de preservar os sumidouros naturais, seja dada preferência a 
uma localização alternativa que não implique desflorestação. 

Os cidadãos questionaram o fato do processo de AIA deste projeto ter avançado sem que exista pelo 
menos um corredor definido para a linha elétrica, nem capacidade de ligação atribuída. Questionaram 
também o facto da DGEG ter dado instruções à APA para prosseguirem com a avaliação de um processo 
que não possui capacidade de ligação, sendo que a APA solicita à DGEG um pedido de confirmação, 
relativamente à correta instrução do processo. 
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7.2. APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Da análise as 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 no presente 
parecer. 

Relativamente à necessidade de compatibilização dos objetivos da neutralidade carbónica associados ao 
projeto com a perda de áreas de floresta que atuam como sumidouro de carbono, salienta-se que, 
reconhecendo-se esta necessidade, está prevista, no capítulo 9 do presente parecer, a apresentação de 
um plano de compensação da desflorestação, no qual a área de arborização deve compensar a biomassa 
em termos de capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto.  

As preocupações expressas relativamente à necessidade de integração paisagística do projeto, 

encontram-se também acauteladas, nomeadamente, através da apresentação e implementação de um 

projeto de integração paisagística. 

Especificamente no que se refere aos impactes do projeto ao nível da avifauna, encontram-se também 
preconizadas várias medidas com o objetivo de minimizar e compensar esses mesmos impactes, como a 
exclusão de uma faixa de 500 m, a partir dos limites da ZPE de Castro Verde, na qual não podem ocorrer 
intervenções e onde deve ser mantido, por período igual ao da fase de exploração da central, um plano 
de beneficiação/valorização de habitat estepário. 

Quanto ao facto do procedimento de AIA ter sido instruído sem que o corredor da linha elétrica esteja 
definido, reconhece-se efetivamente que tal não é usual, porquanto a autoridade de AIA tem considerado 
que, mais do que projetos associados, a central e a linha de ligação à rede elétrica são componentes de 
um mesmo projeto, uma vez que são estruturas totalmente dependentes entre si. Não obstante, este 
processo tinha já antecedentes que determinaram a sua instrução neste termos. Sem prejuízo, encontra-
se preconizada como condicionante a necessidade do projeto da linha elétrica ser sujeito a procedimento 
de AIA, mesmo que as suas caraterísticas não atinjam os limiares previstos no respetivo regime jurídico 
para sujeição obrigatória ao mesmo. 

De referir ainda que, embora pertinentes, as questões relativas ao planeamento e localização preferencial 
deste tipo de projetos em meio urbano e industrial em vez de área rurais/naturais extravasam o âmbito 
específico do procedimento de AIA em curso. Tratam-se de questões essencialmente relacionadas com 
opções estratégicas e de planeamento, quer do setor energético, quer do território e cujas respostas não 
se alcançam em procedimentos de AIA avulsos. 
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8. CONCLUSÃO 

A Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias localizar-se-á a cerca de 1 km a sul do centro de Conceição, 
atual União de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique, distrito de Beja. 

A área disponível para implantação da central tem aproximadamente 440,91 ha, sendo que o projeto 
indica apenas cerca de 180 ha efetivamente ocupados pelos painéis solares. A área, que é atravessada 
pelo Itinerário Complementar (IC) 1, será delimitada por uma vedação por uma malha de arame 
galvanizado retangular de 50x50x3 mm com 2,20 m de altura, com 3 fileiras de arame farpado no topo, 
fixa por postes de aço verticais, sem recurso a betão. 

A central terá uma produção anual de 770 GWh, uma potência total instalada de 370 MWp e será 
composta por 840 840 módulos fotovoltaicos. Os módulos serão assentes numa estrutura metálica móvel 
do tipo seguidor de um eixo, sendo o seguimento azimutal. É utilizado um seguidor com 84 módulos que 
estará fixo a 8 estacas que serão cravadas por mecanismos hidráulicos ou pneumáticos com profundidade 
previstas de 1,5 m. Prevê-se no a instalação de 10010 seguidores com 3 strings cada. A altura da estrutura 
(à face do painel fotovoltaico superior) no seu ponto mais elevado será de aproximadamente 4,5 m e o 
ponto mais baixo de 0,4 metros do painel ao solo. 

Para além dos módulos fotovoltaicos a central incorpora ainda outros elementos tais como: inversores, 
vala de cabos, casa de controlo, subestação, centro de armazenagem de energia e caminhos interiores. 

A central irá dispor de um sistema de autoconsumo com baterias podendo armazenar e distribuir a 
totalidade da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos. As baterias são carregadas quando existe 
maior produção de energia, que será posteriormente utilizada em períodos em que os painéis solares 
fotovoltaicos não estão a produzir. O sistema de armazenamento de energia será composto por 144 
bancos de baterias, distribuído por 9 contentores com uma capacidade de energia de 30.481,920 Kwh e 
uma capacidade instalada de 15000 kw. Cada banco escolhido tem uma capacidade de energia de 211.68 
Kwh. 

Serão traçados caminhos internos, não alcatroados (em tout-venant) para a instalação e manutenções 
futuras dos edifícios/pré-fabricados da Central e painéis solares. Os caminhos internos terão uma 
extensão de 44,76 Km, sendo que os caminhos entre fileiras de painéis serão apenas sujeitos a controlo 
de vegetação, não sofrendo compactação ou impermeabilização. 

Relativamente à ligação da central à rede elétrica do SESP, não se encontra ainda definido o ponto de 
ligação. Segundo o EIA, o ponto a atribuir poderá ser ou a atual Subestação de Ourique, localizada em 
Grandaços e que irá ser objeto de uma expansão, ou a futura Subestação de Panóias. Contudo, o 
proponente assume ser sua intenção estabelecer contactos com proponente de outras centrais 
fotovoltaicas na envolvente da central de Bartolomeu Dias, para que, em conjunto, seja estudada a 
viabilidade de partilhar a linhas elétricas ou corredores, minimizando assim os impactes das ligações à 
RESP. 

Assim, caso a Linha Elétrica venha a ligar-se à futura Subestação de Panóias, a mesma deverá ter um 
comprimento aproximado de 7 a 8 km, não atingindo assim os limiares previstos na alínea b) do n.º 3 do 
anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, que determinam a 
sujeição obrigatória. No entanto, o proponente assume que, após definição do ponto de ligação e do 
traçado da linha elétrica, irá elaborar o respetivo EIA e submete-lo para realização do correspondente 
procedimento de AIA. 

O projeto da Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias 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 nacional relativas ao reforço das energias 
renováveis, contribuindo para os compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas 
europeias de combate às alterações climáticas. 
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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) e 
a Important Bird Area (IBA) de Castro Verde (PT029), localizadas a cerca de 15 m para Este, a Reserva da 
Biosfera de Castro Verde que se localiza a cerca de 15 m a sudeste, a ZPE de Piçarras (PTZPE0058) a 10 km 
para sul e a IBA Luzianes (PT048) que se localiza a cerca 12 km 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 atualmente o principal núcleo reprodutor em Portugal, acrescendo ainda a sua 
importância durante o Inverno. 

O projeto desenvolve-se ao longo de mais de dois quilómetros dos limites oeste da ZPE Castro Verde, em 
área aberta e em habitat favorável à presença de espécies que estiveram na origem da classificação desta 
área, 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. 

Os impactes ao nível dos sistemas ecológicos caracterizam-se 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. 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. 

De referir que, apesar da grande proximidade, o projeto não prevê uma área tampão à ZPE e estão 
previstas construções até à proximidade do seu limite o que se reflete na qualidade do espaço em termos 
de tranquilidade para a reprodução das espécies dentro da ZPE. 

Considera-se que a instalação de painéis ou de outro tipo de infraestruturas ao longo dos limites da ZPE 
de Castro Verde poderá criar um efeito de exclusão na área circundante, em habitat favorável, que poderá 
ser na ordem dos 200 metros, implicando assim uma redução efetiva na área disponível desta Área 
Classificada. 

Desta forma, a afetação resultante desta central terá um efeito de exclusão efetivo, embora a sua 
implantação seja marginal aos limites da Área Classificada, e portanto não garante a compatibilização e 
existência das espécies nestes limites uma vez que o habitat estepário deixa de ser utilizável. 

Releva assim a importância de assegurar uma área de continuidade que assegure a manutenção destas 
espécies prioritárias que se estendem além dos limites da ZPE, criando áreas tampão nas suas zonas 
limítrofes, que atenuem os efeitos das infraestruturas construídas, com repercussões sobre a qualidade 
do espaço em termos de tranquilidade para a reprodução das espécies dentro da ZPE. 

A proximidade à ZPE de Castro Verde gera também preocupação pela acumulação de projetos desta 
tipologia e de outras na envolvente, com impactes indiretos de difícil identificação e quantificação. Urge, 
por isso, a adoção de uma visão integrada na análise da instalação de áreas destinadas a estes projetos, 
face ao aumento do número de pretensões desta natureza, promovendo buffers de proteção e outras 
medidas de beneficiação e responsabilização ambiental dos proponentes que promovam a salvaguarda 
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destas áreas. 

Neste contexto, regista-se a opção do proponente em estudar a possibilidade de instalação de linhas 
subterrâneas e partilhadas com outros projetos da mesma tipologia, eliminando o potencial impacte 
acrescido de construção de novas linhas elétricas aéreas, reconhecidamente impactantes sobre a 
avifauna. Considera-se esta uma medida positiva, cuja adoção deve ser promovida, nomeadamente 
através de acordos entre proponentes de centrais próximas, minimizando impactes cumulativos. 

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, Geologia e Geomorfologia, Solo, Uso do solo, Ordenamento do Território, Recursos 
Hídricos, Socioeconomia, Alterações Climáticas e Saúde Humana. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes negativos decorrem em primeira instância, da 
intrusão visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, máquinas, equipamentos 
e materiais diversos). Posteriormente, os impactes visuais devem-se também às ações que iniciam as 
alterações ao nível dito estrutural (desflorestação, desmatação e alterações de morfologia natural - 
decapagem da terra viva, nivelamentos - terraplenagens por escavações e aterros), bem como à expressão 
visual das alterações que estas vão gerando. As referidas alterações físicas, que vão tendo, 
progressivamente, maior expressão/magnitude espacial, têm também associados, não só os impactes de 
natureza visual, gerados pela presença das referidas máquinas, como pela montagem progressiva dos 
painéis solares e presença em sucessiva maior área até à sua ocupação total. São impactes que, no seu 
conjunto, se expressam num impacte visual habitualmente designado por “Desordem Visual” (formação 
de poeiras, montagem de painéis). 

Destacam-se os impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da impossibilidade de 

manutenção da vegetação da superfície agrícola de sequeiro e pastagens (159 ha) enquanto valor visual 

natural (variação cromática sazonal) e do abate proposto para cerca de 40 ha (18 ha pelos painéis e 22ha 

pelo espaço entre painéis) de pinhal composto por pinheiro-manso (Pinus pinea). A par desta perda 

ocorrerá alteração de morfologia por terraplenagens - colmatação de zonas depressionárias. 

De referir ainda a preocupação com impactes cumulativos do projeto com outras duas centrais 
fotovoltaicas existentes na envolvente próxima, nomeadamente, a central de Ourique e a central de 
Ourique II. A central de Ourique, de 300 MW, com uma área aproximada de 368 ha e com cerca de 153 ha 
de implantação de painéis, inicialmente previstos, irá juntar-se à Central de Ourique II, com cerca de 
248 ha de área vedada, e cerca de 73 ha de painéis, perfazendo um total de 616 há de área artificializada, 
parcialmente cobertos de painéis. A esta área artificializada poderá acrescer a área prevista para a central 
de Bartolomeu Dias, com uma área vedada com cerca de 441 ha e uma área proposta para a implantação 
de painéis com cerca de 180 ha. Assim, as 3 centrais terão uma área de painéis superior a 300 ha e uma 
área global vedada e artificializada com cerca de 1 057 ha. 

Assim, para o contexto do território em análise a par da proximidade, sobretudo da povoação de Panóias 

e de Conceição, a área artificializada delimitada é excessiva, sendo que o conjunto das áreas cobertas por 

painéis configura uma situação de níveis de artificialização muito elevados e o presente projeto representa 

um reforço ou um impacte cumulativo significativo a muito significativo. 

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, 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

76 

estas ações inviabilizam a conservação de eventuais contextos arqueológicos existentes no subsolo. 

Na Zona Envolvente do projeto foram identificadas sete ocorrências patrimoniais e na Área de Incidência 

Indireta do projeto foram identificadas duas). As sete primeiras foram avaliadas com impacte compatível 

e as demais com impacte moderado, com medidas de minimização específicas. 

Os impactes na Geologia e Geomorfologia estão associados à fase de construção e estão relacionados com 
a compactação dos materiais geológicos e a eventual alteração da morfologia do terreno, podendo induzir 
impactes diretos nos maciços terrosos e rochosos. 

Considerando que o projeto se situa em zona de potencial geológico será de acautelar este tipo de 
infraestruturas na área, uma vez que já existem três centrais solares, pelo que é fundamental evitar o 
crescimento da "esterilização" dos recursos minerais do domínio público do Estado. 

Quanto ao fator Solo, salienta-se que os principais impactes ocorrem durante a fase de construção. No 
entanto, a afetação dos solos apresenta-se limitada às áreas onde ocorrerão movimentações de terras 
e locais de ocupação quer temporária, quer definitiva de infraestruturas. Como a maioria das 
componentes do projeto encontram-se adaptadas à morfologia do terreno, não se preveem grandes 
alterações na topografia natural do terreno. 

A fase de construção é também aquela que apresenta os impactes negativos mais significativos ao nível 
do fator Uso do Solo, decorrendo da ocupação dos solos e da alteração dos usos atuais.  

No que se refere à ocupação do solo, a instalação das infraestruturas do projeto determinará impactes 
de natureza irreversível, decorrentes do corte de vegetação/arvoredo, nas áreas a afetar à 
construção/instalação. 

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, sendo 
maioritariamente negativos e permanentes. 

Os impactes sobre os Recursos Hídricos prendem-se principalmente à impermeabilização dos solos e no 
eventual efeito barreira ao escoamento natural. 

Com a implementação do presente projeto e decorrente da sua exploração perspetiva-se uma afetação 

pouco significativa dos recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do sistema global. 

Sem prejuízo, salienta-se a necessidade de requerer o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), 

nos termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de 

Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), caso venha a ocorrer 

interferências com os recursos hídricos. 

Em relação ao fator Saúde Humana na área de influência do projeto e para efeitos da análise dos potenciais 
impactes do mesmo na população e saúde humana durante a fase de construção, consideraram-se como 
aspetos mais suscetíveis de gerar impactes negativos as questões relativas ao ruído e à qualidade do ar. 
Contudo, atendendo à distância ao recetor sensível mais próximo da central e às medidas de minimização 
previstas, não se prevê a ocorrência de impactes negativos ao nível da saúde da população. 

Relativamente ao ruído, os principais impactes resultam da execução dos próprios trabalhos de construção 
essencialmente relacionados com a montagem dos painéis, englobando atividades de circulação de 
equipamentos pesados e de grande volume, movimentação de terras e operação de diversos 
equipamentos ruidosos no estaleiro e na zona da obra. Dado o caráter temporário desta fase e a distância 
dos recetores sensíveis, não se esperam impactes negativos sobre a saúde da população. 

Quanto à qualidade do ar considera-se que o projeto apresenta impactes durante a fase de construção e 
desativação, embora em menor expressão. Os impactes decorrentes destas fases resultam do aumento 
de tráfego pesado e da movimentação de terras. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

77 

Em termos Socioeconómicos considera-se que durante a sua fase de construção o projeto apresenta 
impactos económicos diretos, temporários e significativos, com a criação de postos de trabalho e um 
incremento da atividade económica e consequente atratividade do Concelho de Ourique. Contudo, o 
projeto apresenta também impactos diretos, negativos e pouco significativos na geração de tráfego e 
consequente emissão de ruído e poluentes atmosféricos, e na qualidade de vida dos habitantes e dos 
trabalhadores das povoações próximas à empreitada. 

Relativamente às Alterações climáticas, no que diz respeito à vertente mitigação, é de referir que as 
emissões de GEE evitadas ao produzir anualmente cerca de 770 GWh de energia renovável, o que 
corresponde a 156 111 t CO2/ano, comparativamente à mesma produção com recurso a gás natural. 
Igualmente as estimativas globais de GEE emitidas direta e indiretamente nas diversas fases do projeto, 
estimando a emissão anual de 13.194,2 t CO2/eq para a fase de construção. Ainda, é apresentada uma 
estimativa da perda de capacidade de sumidouro correspondente a cerca de 6.360 t CO2, resultado da 
alteração de uso do solo decorrente da implementação do projeto. 

Importa salientar que a tipologia de projeto em causa, embora represente uma redução de emissões de 
GEE muito significativa têm a si associada uma perda de capacidade de sumidouro relevante, resultado 
das ações de desflorestação e/ou desmatação inerentes à operacionalização destes projetos, o que pode 
vir a traduzir-se numa intensificação de impactes negativos cumulativos ao nível da capacidade de 
sumidouro, caso a mesma não seja devidamente compensada, influenciando, inclusive, o papel destes 
projetos no âmbito da concretização dos instrumentos estratégicos de política climática nacional. 

Importa ainda referir a necessidade de implementar medidas para a redução de resíduos, e/ou a sua 
valorização e de eventuais subprodutos resultantes quer da instalação quer exploração e desativação do 
projeto, numa abordagem de economia circular. 

Dos pareceres emitidos por entidades externas à CA, destaca-se o parecer da Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) que alerta para a possibilidade da linha elétrica de 
ligação da central vir a atravessar a área do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha 
e do Bloco de Rega da Messejana. Neste sentido, sublinha a necessidade de serem salvaguardadas as 
infraestruturas daquele circuito hidráulico e do Bloco de Rega da Messejana, através de uma faixa de 
proteção de 20 metros a contar do limite das infraestruturas, ou para cada lado do eixo das condutas.  

Destaque também para os pareceres emitidos pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
(DRAP Alentejo) que alerta para a necessidade de parecer prévio da Entidade Regional da RAN, no que 
concerne a eventuais utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN, e pela ANEPC que informa que 
o projeto se encontra nas imediações do ponto de scooping 57-Monte da Rocha, definido para os aviões 
bombardeiros anfíbios de combate a incêndios rurais. Neste sentido, deve ser ponderado o desenho do 
traçado das linhas elétricas que melhor assegure que não seja comprometida a utilização do ponto 
referido, pela existência de obstáculos que dificultem as operações de aproximação e saída de aeronaves, 
e identifica um conjunto de medidas a ter em conta nas diferentes fases do projeto. 

Já no que se refere aos resultados da consulta pública, verifica-se que a maioria das preocupações 
manifestadas se refere à alteração do uso do solo, paisagem, sistemas ecológicos e impactes cumulativos 
com outros projetos de grandes dimensões na mesma zona, coincidindo assim com as principais temáticas 
abordadas e ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de 
condições preconizadas no presente documento. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
impactes positivos perspetivados, a CA emite parecer favorável ao estudo prévio da Central Fotovoltaica 
Bartolomeu Dias, condicionado ao cumprimento das condições preconizadas no capítulo seguinte. 

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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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Condicionantes 

1. Estudar a possibilidade técnica de ligação, por linha elétrica subterrânea, da Central Fotovoltaica de 

Bartolomeu Dias a subestações existentes ou projetadas num raio de 5 km, nomeadamente, à 

subestação da Central Fotovoltaica de Ourique II, objeto do procedimento de AIA n.º 3450. 

Caso tal se venha a revelar inviável, a linha elétrica aérea de ligação da Central Fotovoltaica de 

Bartolomeu Dias deve ser sujeita a procedimento de AIA, independentemente da sua extensão ou 

nível de tensão elétrica, conforme assumido pelo proponente no EIA apresentado. 

 

Elementos a apresentar em sede de RECAPE 

O RECAPE deve integrar todos os elementos indicados no ponto II do documento orientador intitulado 

“Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade 

Ambiental com o Projeto de Execução”, aprovado pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridade de AIA e 

disponível no sítio da APA na internet. 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Estudo da possibilidade e viabilidade de ligação, por linha elétrica subterrânea, da Central 

Fotovoltaica de Bartolomeu Dias a subestações existentes ou projetadas num raio de 5 km, 

nomeadamente, à subestação da Central Fotovoltaica de Ourique II, conforme previsto na 

Condicionante n.º 1 do presente parecer. Caso se conclua pela impossibilidade técnica de uma 

solução desse tipo, tal deve ser devidamente justificado e demonstrado. 

2. Projeto de execução que assegure o cumprimento das condições contantes do presente parecer. 

3. Informação geográfica do projeto de execução, em formato vetorial (ESRI shapefile), que abranja 

todas as componentes do projeto, bem como as condicionantes identificadas. 

4. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) refletindo as condições impostas no presente 

parecer. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e salvaguardar o cumprimento da 

Planta de Condicionantes. 

5. Planta de Condicionantes, a qual deve ser incluída no Caderno de Encargos da Obra, nomeadamente 

através do PAAO.  

6. Plano de Acessos devidamente adaptado à programação temporal da obra e refletindo as condições 

impostas no presente parecer. 

7. Plano de obra para a realização dos trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial 

dos solos, refletindo as condições impostas no presente parecer. 

8. Identificação e caraterização dos locais potenciais para estaleiros, parques de materiais, locais de 

empréstimo e de depósito de terras considerando, além das condicionantes constantes da Planta de 

Condicionantes a elaborar, que deve ser privilegiada a utilização de áreas já degradadas ou com 

ocupação similar à que se pretende e que devem ser excluídas as seguintes áreas: 

a) Áreas do domínio hídrico; 

b) Áreas de leito de cheia; 
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c) Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

d) Perímetros de proteção de captações; 

e) Linhas de água, permanentes ou temporárias, e respetiva envolvente numa distância mínima de 

10 metros; 

f) Áreas de risco de erosão ou sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

g) Áreas de ocorrência de habitats; 

h) Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

i) 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); 

j) Áreas de ocupação agrícola; 

k) Áreas habitacionais rurais, urbanas e/ou turísticas; 

l) Zonas identificadas como de elevada qualidade e/ou sensibilidade visual, nomeadamente na 

proximidade de linhas de água, em zonas de várzea e em áreas onde se verifique a presença de 

exemplares arbóreos 

m) Em solos integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN) ou na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

n) A menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda venham a ser 

identificadas. 

Deve também ser apresentada cartografia com a implantação destas áreas. 

9. Estudo Geológico-Geotécnico a realizar para a caracterização do comportamento dos materiais 

geológicos. 

10. Avaliação dos impactes visuais do projeto relativamente aos elementos patrimoniais N.º 1, Cubeiros, 

N.º 2, Pedra d’Anta 2, N.º 3, Pedra d’Anta 1 e N.º 8, Cerro do Gatão 1, e proposta de medidas de 

minimização. 

11. Proposta de medidas que visem contribuir para a transição da região Alentejo de uma economia 

linear para uma economia progressivamente circular, por exemplo através da apresentação de um 

plano de integração na economia circular da reutilização de subprodutos/resíduos resultantes da 

fase de construção e, caso se aplique, da fase de exploração e de desativação do projeto. 

12. Proposta de medidas de compensação para a povoação de Conceição, nomeadamente através da 

criação de uma comunidade de energia renovável prevista no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de 

janeiro. 

13. Parecer prévio da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) caso sejam afetadas áreas 

incluídas nessa servidão. 

14. Comprovativo do estado contratual atual, com o Estado, do povoamento de pinheiro manso afetado 

pela Central, para verificação da eventual necessidade de requerer a sua desafetação. 

15. Plano de Compensação de Quercíneas, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, 

de 25 de maio, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, relativo 

à proteção ao sobreiro e da azinheira. 

16. Plano de Beneficiação/valorização de habitat estepário, desenvolvido de acordo com as orientações 

do presente parecer.  
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17. Plano de Compensação de Desflorestação, desenvolvido de acordo com as orientações estabelecidas 

no presente parecer. 

18. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica, desenvolvido de acordo com as 

orientações do presente parecer. 

19. Programas de monitorização revistos/desenvolvidos de acordo com as orientações constantes do 

presente parecer. 

 

Outros elementos a apresentar à autoridade de AIA 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao início da obra: 

20. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), caso se registe a 

presença destas espécies, após a realização de uma prospeção integral das áreas a afetar. A proposta 

deve contemplar as orientações constantes do presente parecer. 

Durante a fase de execução da obra: 

21. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), desenvolvido de acordo com as 

orientações constantes do presente parecer. 

Durante a fase de execução da obra ou durante a fase de exploração, se aplicável: 

22. Plano de Controlo de Erosão da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias (PCE-CSF-BD) caso os 

resultados do Programa de Monitorização de Controlo de Erosão registem situações de erosão do 

solo ou condições que o potenciem. Este plano deve ser desenvolvido de acordo com as orientações 

constantes do presente parecer. 

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 

sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao projeto de 

execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no 

EIA devem ser revistas de acordo com o projeto de execução. 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 

obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve 

integrar o caderno de encargos da empreitada.  

Além das medidas elencadas no presente parecer, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas 

que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução e 

correspondente reavaliação de impactes. 

Medidas para a elaboração do projeto de execução 

1. O projeto de execução deve assegurar as seguintes condições: 

a) Excluir da sua área de implantação uma faixa de 500 m, medida a partir dos limites da ZPE de 

Castro Verde, na qual não podem ocorrer intervenções e onde deve ser mantido, por período 

igual ao da fase de exploração da central, um plano de beneficiação/valorização de habitat 

estepário. 

b) Excluir a instalação de painéis solares e de outras componentes nos seguintes locais: 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

81 

i. Zona norte da Área 1, situada a sul da povoação de Conceição, compreendida entre o 

limite da norte propriedade até ao barranco a sudoeste e a linha de cumeada, à cota 

altimétrica 188m, junto ao CM1084. 

ii. Zona sul da Área 1, compreendida entre a Ribeira dos Aivados, a linha de água a norte e 

a linha de cumeada, a norte das povoações de Ourique Gare e de Aivados. 

iii. Faixa de servidão do IC1, ou um buffer maior a propor ao longo desta infraestrutura 

rodoviária, preservando os exemplares de pinheiro-manso existentes e do lado poente 

do CM1084. Para definição da área de exclusão deve ser considerada a topografia e a 

linha de maior cota ou de cumeada em relação ao campo visual a partir do IC1 e do 

CM1084, pelo que a largura do buffer pode ser variável mas nunca inferior à sua faixa 

de servidão. 

iv. Áreas para acomodar a faixa da cortina arbórea arbustiva a implementar em todos os 

perímetros das áreas. 

v. Assegurar a salvaguarda de todas as linhas de água marcadas na Carta Militar de 

Portugal (Série M888) do CIGeoE, incluindo linhas de água que secam temporariamente, 

devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto garantir um 

distanciamento às margens de 10 m a contar dos respetivos leitos. Caso se verifique a 

existência de galerias ripícolas, as mesmas deverão ser salvaguardadas, numa faixa 

mínima de 5 metros contados a partir do seu limite, onde está interdita a instalação de 

painéis fotovoltaicos, bem como de qualquer mobilização de solo. 

vi. Áreas dos topos com maior cota altimétrica das diversas elevações, devendo ser definida 

uma cota para a curva de nível abaixo da qual serão implantados os painéis (Área 1A: 

elevações com cota 205m; 188m; 194m; Área 1B: 195m, a sul do Monte Palmeirinha; 

Área 2: elevação do marco geodésico “Brejo”, à cota 225m; Área 3: cota 181m e Área 4: 

178m). 

vii. Áreas com declives superiores a 20%, potencialmente, áreas de maior risco de erosão. 

viii. Áreas de afloramentos rochosos. 

ix. Solos integrados em Reserva Agrícola Nacional (RAN), incluindo áreas limítrofes a 

manchas de RAN (vedação/150m). 

c) Garantir a preservação de todos os exemplares arbóreos do género Quercus, exceto quando, 

comprovadamente, tal se revelar inviável por comprometer a exequibilidade técnica do projeto.  

d) Garantir a salvaguarda das espécies RELAPE identificadas (Silene muscipula, Juncus rugosos, 

Separias lingua)  

e) Não utilizar de arame farpado na vedação. 

f) A rede da vedação deve ser colocada para que a fiada de baixo fique a cerca de 20 cm do solo, 

de modo a permitir a entrada e saída de fauna de pequeno/médio porte, nomeadamente 

mamíferos e répteis. 

g) Devem ser colocadas passagens para a fauna de pequeno a médio porte nos pontos de 

interceção das principais linhas de água que a central fotovoltaica interceta. Estas passagens 

devemrão consistir em aberturas na base da vedação (com altura não superior a 20 cm) ou 

colocações de manilhas (de diâmetro não superior a 20 cm). O uso de uma ou outra solução 

depende da dimensão da linha de água. Os pontos selecionados para colocação de passagens 

devem garantir a continuidade de corredores ecológicos de linhas de água ou de escorrência. 

h) Uma vez que a fauna pode ficar “presa” no interior da vedação e experienciar dificuldades em 
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encontrar uma saída devem ainda ser colocadas escapatórias ou saídas direcionais. Estas devem 

consistir em portas basculantes de um sentido que não devem ter mais de 20 cm de altura. As 

portas devem abrir com suavidade para fora e voltar a fechar sem deixar espaço que permita a 

entrada de animais. 

i) Não afetar, em nenhuma fase, bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

j) Garantir a salvaguarda in situ dos monumentos megalíticos N.º 1, Cubeiros, N.º 2, Pedra d’Anta 

2, N.º 3, Pedra d’Anta 1 e N.º 8, Cerro do Gatão 1, Em Vias de Classificação, que corresponderão 

a zonas a serem integralmente excluídas do Projeto. 

k) Garantir o cumprimento da faixa de proteção com cerca de 20 metros, a contar do limite das 

infraestruturas, ou para cada lado do eixo das condutas, quer do Circuito Hidráulico de Ligação 

à Albufeira do Monte da Rocha, quer do Bloco de Rega da Messejana. 

l) Reconfigurar o traçado dos caminhos internos e valas de cabos, de modo a reduzir o número de 

interceções das linhas de água/escorrência. Os acessos devem evitar a passagem pelos topos 

das elevações, podendo, em alternativa, ser realizados a partir do acesso perimetral. 

m) Assegurar a execução de um sistema de drenagem – de condução de águas pluviais (rede de 

drenagem) imediatamente após a saída dos painéis e ao longo dos caminhos previstos no 

projeto. 

n) Aplicar sementeira nas valas de drenagem ao longo dos caminhos e entre painéis, de forma a 

evitar o ravinamento do terreno. 

o) Salvaguardar as faixas de proteção das linhas elétricas e de telecomunicações (antenas), de 

modo a acautelar a integridade e operacionalidade das mesmas dando cumprimento às 

servidões administrativas das infraestruturas. 

p) Adotar soluções para a iluminação exterior que assegurem a redução da poluição luminosa 

através de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo 

a vertical. 

q) Adotar soluções técnicas para os materiais inertes a utilizar nos pavimentos dos acessos 

internos, sobretudo para a camada de desgaste, que minimizem o levantamento de poeiras e, 

cumulativamente, não sejam excessivamente refletores de luz. As soluções devem contemplar 

materiais com tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras, não devendo ser 

utilizados materiais de tonalidades brancas, como saibros e tout-venant. 

r) Utilizar a pedra local como principal material no revestimento exterior dos órgãos de drenagem. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

2. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. 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. 

3. 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. 

4. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Ourique, 

dependentes 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 
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Emergência de Proteção Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

5. 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. 

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. 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. 

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. 

8. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro. 

9. Sinalizar e delimitar devidamente no terreno, nos casos em que tal se justifique, os locais assinalados 

na planta de condicionantes. 

10. Balizar as áreas de RAN localizadas a menos de 20 m das frentes de obra, para prevenir a sua afetação 

por negligência. 

11. Proceder à selagem e balizagem de captações de águas subterrâneas que se encontram na área de 

intervenção e envolvente próxima, de modo a evitar a contaminação dos aquíferos. 

12. Assegurar um perímetro de salvaguarda a todas as quercíneas existentes na área de intervenção do 

projeto, sendo a mesma definida numa área de, pelo menos, o dobro da projeção da área da copa, 

com pelo menos 4 m de raio, onde são interditas quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento 

ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações profundas do 

solo). 

13. Os exemplares arbóreos a salvaguardar no interior da área de intervenção devem ser devidamente 

identificados com cintas e resguardados por vedações numa área igual ou superior a 2 x o raio da 

copa medido a partir do tronco, num mínimo de 4 m. 

14. Vedar e sinalizar os elementos patrimoniais N.º 4 e N.º 5, interditando a circulação de veículos e 

pessoas. 

15. 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. 

16. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação 

de modo a evitar a sua afetação. 

17. Efetuar o registo dos elementos patrimoniais N.º 4, Monte do Brejo, e N.º 5, Trincheira do Brejo, 

compreendendo o respetivo desenho e fotografia, bem como a elaboração de memória descritiva. 

18. Planear, com pelo menos 8 dias de antecedência, as 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. 

Medidas para a fase de execução da obra 
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19. Não implantar novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de inertes, a 

menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda venham a ser 

identificadas, salvo situações devidamente justificadas. 

20. O(s) estaleiro(s) deve(m) possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os 

contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais 

deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário 

e removida no final da obra. 

21. Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos provenientes dos WC instalados no 

estaleiro. 

22. A área do(s) estaleiro(s) não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento 

e armazenamento de substâncias poluentes. 

23. O(s) estaleiro(s) e as diferentes frentes de obra devem estar equipados com todos os materiais e 

meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, 

nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Devem ser impermeabilizadas e com 

drenagem eficaz, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos. 

24. Evitar a destruição de maciços rochosos em afloramento. 

25. Limitar as ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras, às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. Se viável, deverá optar-se por delimitar ou 

balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das áreas adjacentes. 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. 

26. Realizar as ações de desflorestação do centro para a periferia, de modo a fomentar a fuga dos animais 

para o meio circundante. 

27. Efetuar as ações de corte de vegetação – estrato herbáceo - de forma gradual/progressiva em cada 

uma das áreas e reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos e de modo a reduzir o 

tempo de exposição do solo. 

28. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, realizar as operações de corte da 

vegetação, por gradagem, com mistura do material cortado com a camada superficial do 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. 

29. Restringir as intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 

parqueamento de veículos e máquinas) à área de intervenção definida, e processar-se, de modo a 

evitar a afetação suplementar de solos e respetivos usos. 

30. Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de 

ações sobre as mesmas áreas. 

31. 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. 

32. Os produtos de escavação em excesso devem ser conduzidos a destino final adequado privilegiando 

a sua reutilização. 

33. Minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, 

de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte de sólidos. 

34. Proceder ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de minimizar a 
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sua exposição aos agentes erosivos. 

35. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deve corresponder à espessura da totalidade da 

terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Utilizar 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. 

39. 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. 

40. Proceder à decapagem da camada superficial do solo (terra vegetal), antes dos trabalhos de 

movimentação de terras, e ao seu armazenamento em pargas, que não deverão ultrapassar os 2 m 

de altura, com o topo relativamente côncavo e a inclinação máxima do talude deve ser de 2H/1V. O 

armazenamento da terra vegetal deverá ser efetuado na imediata envolvente dos locais de onde foi 

removida, para posterior utilização nas ações de recuperação das áreas afetadas, 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. 

41. As pargas devem ser instaladas em áreas aplanadas, mas com inclinação suficiente para uma 

drenagem eficiente, e deverá evitar a proximidade a linhas de escorrência natural da água (de forma 

a evitar o arraste pela chuva e/ou vento para linhas de água) e exemplares arbóreos. O facto desta 

camada superficial do solo conter sementes contribuirá para a sua revegetação. 

42. Garantir a reutilização da camada fértil dos solos agrícolas a serem afetados pelas operações de 

construção. 

43. Caso seja necessário recorrer a quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras, deve 

ser respeitados os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:  

a) as terras devem ser provenientes de locais legalmente autorizados  

b) as terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para 

minimizar o transporte;  

c) as terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água, 

leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, 

perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas 

classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação 

das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 
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sobreiros e/ou azinheiras; áreas que tenham na sua proximidade espécies alóctones com 

conhecido comportamento invasor e risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação. 

44. Realizar a circulação de veículos e máquinas de forma controlada, fundamentalmente, dentro de 

corredores balizados. 

45. 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. 

46. As operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas não devem ser efetuadas no local 

da obra. Caso tal seja imprescindível, devem ser criadas condições adequadas, nomeadamente, a 

sinalização da área, a qual deve ser impermeabilizada ou sobre superfícies impermeáveis móveis. 

47. Durante as operações de betonagem, proceder à abertura de uma bacia de retenção das águas de 

lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deve ser localizada em zona a intervencionar. A 

capacidade de recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à 

execução da operação. Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 

recuperação/renaturalização. 

48. Em caso de acidente durante o manuseamento de máquinas e equipamentos (derrame ou fuga de 

combustíveis, lubrificantes ou outros), proceder à recolha do solo contaminado, se necessário com 

o auxílio de um produto absorvente adequado, até que não sejam percetíveis vestígios do derrame, 

e ao seu armazenamento até se proceder ao seu envio para destino final adequado ou recolha por 

operador licenciado. 

49. Efetuar a saída de veículos das zonas de estaleiro e frentes de obra para caminhos públicos, de forma 

a evitar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados, devendo, assim, ser instalados dispositivos 

que permitam a lavagem dos referidos rodados. 

50. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 

com a carga coberta. 

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

estritamente necessárias. 

52. Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as acessibilidades 

da população a terrenos e caminhos. 

53. Sinalizar todas as operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, e, se 

necessário vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e animais. 

54. Recorrer sempre que possível, a mão-de-obra, bens e serviços de origem local. 

55. Salvaguardar as condições de alojamento dos potenciais trabalhadores deslocados, dado o seu 

elevado número previsível. 

56. Quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, estabelecer locais de 

atravessamento evitando a sua perturbação generalizada. 

57. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

58. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que tenham 

sido eventualmente afetados pelas obras de construção. 

59. Proceder a operações de descompactação e arejamento dos solos, recorrendo quando justificável a 

escarificação e gradagem superficiais, de modo a favorecer a infiltração e as condições adequadas 

para a recuperação de habitats e proteção da erosão, nos locais onde ocorre a compactação dos 

solos com remoção do coberto vegetal. 
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60. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto à manobra de 

viaturas, ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e transporte de resíduos 

decorrentes de operações de desmatação / abate de árvores e à desmontagem dos estaleiros (etapa 

na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local 

quaisquer abjetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios e potenciar outros 

perigos). 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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 ou requalificação de caminhos, valas de cabos, 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. 

64. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 

direta de todas as componentes de obra. 

65. 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. 

66. 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. 

67. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela. 

68. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que a mesma não 

é projetada de forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que 

aplicável. Nesse sentido, a mesma deve ser dirigida segundo a vertical e apenas sobre os locais que 

efetivamente a exigem. 

Medidas para a fase após conclusão da obra 

69. Assegurar a desativação e limpeza de todas as instalações de apoio à obra e a recuperação das áreas 

afetados através da descompactação do solo e do seu arejamento de forma a assegurar a sua 

reutilização para outros usos. 

Medidas para a fase de exploração 

70. 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. 

71. Assegurar o acesso ao interior da área vedada do projeto aos técnicos oficiais envolvidos na 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3454 

 

 
Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias – em fase de Estudo Prévio 

88 

realização de levantamentos geológicos de campo, mediante solicitação prévia da autoridade 

competente. 

72. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente da central, e em especial, no local de 

instalação dos painéis fotovoltaicos e vias de acesso, de modo a garantir a existência de uma faixa de 

segurança contra incêndios, no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

73. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente da central solar de 

modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 

circulação a veículos de combate a incêndios. 

74. As ações relativas à manutenção da vegetação deverão restringir-se às áreas na qual esta é 

estritamente necessária. 

75. Realizar as intervenções de controlo da vegetação fora do período reprodutor da avifauna (que 

decorre entre março e julho). 

76. O controlo da vegetação na área da central solar deverá ser feito sempre sem recurso a fitoquímicos. 

Deverá ser realizado por meios mecânicos, preferencialmente sem mobilização do solo, ou através 

de pastoreio por ovinos. 

77. Assegurar que o corte do arvoredo nas zonas de colocação dos painéis não afete a vegetação rasteira 

existente nessas zonas, que servirá para alimentar rebanhos de ovelhas, uma vez que o promotor 

pretende aproveitar a totalidade da área da Central para a criação de uma área de pastagem 

melhorada para gado ovino. 

78. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou outros trabalhos, fornecer aos empreiteiros e 

subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os elementos 

patrimoniais identificados, no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção. 

79. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 

revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 

anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 

intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 

medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

80. Assegurar a supervisão da exposição de baterias a fontes de calor. 

81. Implementar sistemas detetores da velocidade do vento nos painéis solares por forma a permitir um 

reposicionamento mais adequado dos mesmos ou a utilização de cadeias duplas de amarração na 

Linha Elétrica em troços mais sensíveis a fenómenos extremos. 

82. Assegurar uma monitorização rigorosa e o controlo dos equipamentos a instalar para minimizar as 

emissões de SF6. 

83. Implementar medidas de aumento da eficiência na utilização da água e sua reutilização. 

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: 
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 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 

Devem ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser elaborado, 

os seguintes programas de monitorização. 

1. Programa de Monitorização de Avifauna  

2. Programa de Monitorização da Flora e Vegetação 

3. Programa de Monitorização de Controlo de Erosão (PCE- CSF-BD) da área integral de implantação 

da Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias (CSF-BD) 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. 

O programa deve abranger, sobretudo, as áreas de maior declive que devem ser cartografas com 

rigor a partir do levantamento topográfico da propriedade, também a apresentar como anexo. 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 dos programas 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. 

 

Outros Planos e Projetos 

Devem ainda ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser 

elaborado, os seguintes planos/projetos: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), constituído por: 

a) Planeamento da execução de todos os elementos das obras; 

b) Identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e respetiva 

calendarização; 

c) Meios técnicos, humanos e materiais a afetar; 

d) Procedimentos e registos a preencher; 

e) Plano de gestão de resíduos; e 
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f) Procedimentos em caso de emergência  

O PAAO deve prever a elaboração de Relatórios 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 e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra, assim como a 

envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

2. Plano de Acessos adaptado à programação temporal da obra e tendo em conta as seguintes 

orientações: 

a) 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 

b) Privilegiar a utilização de acessos existentes para aceder à obra. 

c) Em caso de necessidade de abertura de novos acessos: 

i. Assegurar dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, 

nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de depressão; 

ii. Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e 

as movimentações de terras; 

iii. Evitar traçados que interferiram com linhas de água (galeria ripícola) e manchas 

arbóreas de pinheiro manso, sobreiro, azinheira e outras folhosas de reconhecido 

valor ecológico e ornamental; 

iv. Reduzir a afetação de culturas; 

v. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não 

fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por 

parte dos proprietários e população local; 

vi. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na 

fase de construção como de exploração; 

vii. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, 

procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 

através da descompactação do solo; 

viii. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e 

máquinas fora destes. 

d) Garantir a consolidação das vias internas em terra batida usadas para circulação de veículos 

e maquinaria nos locais de obra, de modo a evitar o levantamento de poeiras. 

Complementarmente, e nos períodos secos e ventosos, deve proceder-se à aspersão 

regular e controlada de água dos acessos das zonas de trabalho. 

e) Em caso de necessidade de desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos 

de alteração à entidade competente para autorização; 

f) Implementar desvios alternativos eficazes com sinalização adequada. 
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O plano deve integrar: 

 A identificação das condicionantes e as medidas de minimização aplicáveis à localização e 

seleção dos acessos. 

 A descrição das intervenções a realizar. 

 A caracterização das atividades de abertura e melhoria de acessos, acompanhada da 

respetiva avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização, bem como as ações 

de recuperação/desativação dos acessos. 

 A representação georreferenciada dos acessos nos formatos (kml/kmz) e shapefile. 

 As determinações e medidas que assegurem no final da obra a situação inicial é reposta não 

permanecendo abertos tais acessos. 

3. 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. O plano deve observar as 

seguintes orientações: 

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. 

4. Plano de Compensação de Quercíneas, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, 

de 25 de maio, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

relativo à proteção ao sobreiro e da azinheira. 

5. Plano de Compensação de Desflorestação diretamente relacionada com a implementação do 

projeto, de acordo com as seguintes orientações: 

a) A área de arborização deve compensar a biomassa em termos de capacidade de sumidouro 

de carbono perdida com a implementação do projeto; 

b) A plantação de espécies deve prever, preferencialmente, as listadas como “Espécies 

protegidas e sistemas florestais objeto de medidas de proteção específicas” no Programa 

Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do local onde a medida de compensação irá ser 

implementada, no caso de serem afetadas espécies constantes no artigo 8º do PROF do local 

de implantação do projeto. Nos restantes casos, as ações de arborização devem recorrer às 

espécies identificadas como espécies a privilegiar para a sub-região homogénea do PROF 

onde se localizar a plantação – Secção III do Regulamento do PROF aplicável, alusiva ao 

Zonamento/Organização Territorial florestal das sub-regiões homogéneas.  

c) A escolha da área deve incidir preferencialmente sobre áreas ardidas e/ou degradadas. Caso 

não seja possível identificar áreas para este fim na envolvente do projeto, poderão ser 

consideradas outras áreas a nível nacional, desde que cumprindo os requisitos impostos pelo 
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PROF aplicável à região selecionada. Sugere-se que, para o efeito, seja promovida uma 

discussão prévia com as autarquias locais.  

6. Plano de Beneficiação/Valorização de habitat estepário. Este plano deve ser aplicado em áreas de 

habitat favorável (pseudo-estepe), na zona limítrofe entre a Central e a ZPE, complementado com 

as áreas favoráveis delimitadas na figura infra, e deve 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, 

com vista a minimizar o potencial incremento dos impactes cumulativos decorrentes da ocupação 

dessa área por outras infraestruturas equivalentes. 

 

Figura 1 - Áreas favoráveis ao estabelecimento de protocolos de beneficiação 

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; 

c) Documentos vinculativos dos acordos com os proprietários; 

d) Programa de execução e monitorização. 

7. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias (PIP-CSF-BD) 

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 
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aplicável, necessários 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 fitossociologia, em biologia, em engenharia natural e em paisagem 

(arquitetura paisagística), bem como em património, se pertinente. Os autores devem estar 

reconhecidos nas peças desenhadas e escritas. 

c) Contemplar nas peças escritas e desenhadas, a pormenorização de todas as soluções 

propostas (incluindo perfis de terreno, simulações visuais, etc.), e que integre os seguintes 

aspetos: 

i. Proteção dos observadores permanentes (vista das povoações de Ourique Gare e de 

Conceição para o projeto): 

 Foto 1 - Vista da povoação de Conceição para a área de implantação de painéis 

(CSF Bartolomeu Dias); 

 Foto 2 – Vista da povoação de Ourique Gare para a área de implantação de 

painéis (CSF Bartolomeu Dias). 

ii. Proteção dos observadores temporários (os que circulam nas vias que circundam ou 

atravessam as Centrais Fotovoltaicas), designadamente:  

 Na proximidade da povoação de Conceição para sudoeste – vista da CM 1225 

para a CSF Bartolomeu Dias e Ourique II; 

 Vista do IC1 para a CSF Bartolomeu Dias; 

 Vista da CM 1084 (que liga a povoação de Conceição, à de Ourique Gare). 

d) A sua conceção deve ser em consonância com o projeto de execução que vier a ser 

desenvolvido. 

e) 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 a preservar e o proposto a escala adequada à sua leitura. 

O plano deve conter planta e módulo de plantação que identifique: 

i. Espécies a utilizar (árvores, arbustos, etc.) para proteção das áreas de maior 

acessibilidade visual de proximidade ao projeto da Central, incluindo a criação de uma 

cortina arbórea com capacidade de dissimulação das intrusões visuais decorrentes do 

projeto (ao longo do IC1, do CM 1225, e do CM 1084), utilizando vegetação natural 

existente e a potencial de natureza autóctone (ex: para dar continuidade à mancha 

de vetação pontual ao longo do IC1; 

ii. Faixas/manchas de descontinuidade na área de intervenção do projeto da Central, 

através de corredores/manchas/faixas entre os módulos/painéis fotovoltaicos, 

nomeadamente: 

 Mancha na zona das antenas (numa faixa coincidente com cota de maior 

elevação e zona de moderada a elevada sensibilidade visual); 

 Faixa de 500 m a partir da povoação de Ourique Gare (salvaguardando a linha 

de cumeada e a linha de água); 

 Faixa de 10 m para cada lado das margens (áreas de REN), por se considerar que, 

nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do número 3 do artigo 20.º do 
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Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto, se coloca em risco o normal funcionamento do 

sistema hidráulico e as suas funções, bem como a qualidade e a sanidade do 

sistema biofísico e dos bens e serviços que o mesmo assegura. Esta faixa é ainda 

coincidente com zonas de sensibilidade visual elevada. 

 Materializadas através da implementação de um corredor verde/continuum 

naturale, quer na área de intervenção do projeto, quer nas áreas junto dos 

acessos/vias (periferia do projeto), através da regeneração da galeria ripícola. 

f) O Plano de Sementeira de Herbáceas deve contemplar toda a área interior às vedações. 

g) A informação gráfica ou não, que não se revele estritamente necessária à mera execução do 

projeto deve ser totalmente expurgada, incluindo a vegetação existente que se encontre 

exterior à vedação e que não esteja na gestão direta do Proponente, dado tratar-se de um 

projeto de execução a implementar pelo Empreiteiro. 

h) 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. 

i) Considerar os seguintes aspetos ao nível da conceção da Estrutura Verde (EV): 

i. Materializar claramente as orientações para a gestão das unidades e subunidades de 

Cancela d’Abreu. 

ii. Estabelecer o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, áreas de 

cota mais elevada – topo das elevações a plantar -, 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. 

iii. O conjunto de soluções a adotar deve favorecer/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/escorrência 

preferencial/natural, assim como, a recuperação da qualidade das charcas 

temporárias existentes como fatores relevantes para a sustentabilidade da Paisagem 

e seu valor cénico. 

iv. A vegetação existente na área sobre a gestão do proponente, desde que não exótica 

invasora, deve ser mantida com maior ou menor densidade ou descontinuidade, na 

fase de construção e de exploração, de forma integrar a Estrutura Verde. As espécies 

em presença devem ser identificadas e caracterizadas. 

v. Assegurar que todo o material vegetal, em semente ou não, é 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. Rever o elenco de espécies proposto 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. 
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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 o perfil longitudinal de distribuição potencial de 

espécies, assim como o transversal. 

viii. A faixa da cortina arbóreo-arbustiva, com a largura mínima de 15 m, 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 2 m) a 

propor devem constar no Caderno de Encargos e no Mapa de Quantidades. A altura 

dos arbustos deve ser superior a 30 cm. As dimensões das covas de plantação das 

árvores devem situar-se na ordem dos 0,70 x 0,70 x 0,70 m. 

xii. Considerar na proposta de sementeiras 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, 

discriminar 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. Incluir, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a necessidade 

de assegurar um controlo 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. Definir as formas de rega, se por sistema de rega se por regas frequentes e qual a 

origem da água, se por furos se por outro sistema. Os relatórios de obra e de fase de 

exploração devem contemplar esta informação. 

xvi. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) no 

que diz respeito, por um lado ao acesso (pisoteio, veículos) e, por outro, à herbivoria, 

nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a 

instalação da vegetação natural. 

j) Prever a apresentação de relatório anual de acompanhamento após o término da garantia 

de obra, durante um período mínimo de 3 anos. 

8. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), a desenvolver caso 

se registe a presença destas espécies após a realização de uma prospeção integral das áreas a 

afetar. A proposta deve contemplar as seguintes orientações: 
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a) A prospeção integral, de atualização da cartografia apresentada no EIA, deve realizar-se o 

mais possível em data próxima ao início da obra.  

b) As áreas alvo devem ser todas as áreas circunscritas pela vedação e outras exteriores que 

possam ser objeto de intervenção.  

c) Apresentação de cartografia rigorosa e atualizada, sobre o levantamento topográfico 

completo existente e sobre o orto, com a localização/levantamento georeferenciado 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.  

i. Balizar os locais com presença de espécies invasoras, devendo a sua remoção ser 

realizada antes da desmatação geral sendo o material vegetal e camada de terra 

vegetal retirados para local adequado (aterro autorizado).  

ii. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca deverão ser 

reutilizadas nas ações de recuperação e integração paisagística, devendo ser 

transportada a depósito devidamente acondicionada ou colocada em níveis de 

profundidade superiores a 1m. 

iii. 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. 

iv. Nas áreas onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a 

garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 

remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não 

deve ser executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta 

medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar. 

v. Todo o material vegetal proveniente do corte das espécies vegetais exóticas invasoras 

deve ser totalmente separado/segregado do restante material vegetal e 

devidamente acondicionado, sobretudo, do efeito de ventos. O corte deve ser 

realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A estilhagem e o 

espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. No 

transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco 

de propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

vi. 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 
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invasoras.  

g) Iniciar o período de implementação e acompanhamento 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) Prever um programa de manutenção para a fase de exploração e, nesse contexto, incluir a 

apresentação de relatórios de trabalho documentados, demonstrativos e com registo 

fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. A periodicidade destes relatórios deve ser 

anual nos primeiros 3 anos e, posteriormente, trianual até um período a propor. 

9. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), na qualidade de documento autónomo 

e considerando as seguintes orientações: 

a) As áreas objeto a considerar são todas as áreas afetadas, não sujeitas ao PIP, e que devem 

ser 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 obra 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, provenientes 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 

herbivoria, 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 acompanhamento para a fase de exploração em 

período a propor após o término da obra. 

10. Plano de Controlo de Erosão da Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias (PCE-CSF-BD) caso os 

resultados do Programa de Monitorização de Controlo de Erosão registem situações de erosão do 

solo ou condições que o potenciem. Devem ser consideradas todas as propostas exequíveis que 

tenham como base soluções e técnicas de engenharia natural. 
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P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

 

(Sara Sacadura Cabral) Isabel Sequeira e Silva 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 

 
  



Anexo 2.2 - Planta de Enquadramento



 

 
 

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. Capital Social: 586.758.993 euros 
Av. Estados Unidos da América, 55    NIPC: 507 866 673 
1749-061[Localidade] Info.portal@ren.pt      www.ren.pt  
Telefone:(+351) 210 013 500 Fax:(+351) 210 013 310  
Apartado 50316 - 1708-001 LISBOA 

 

 

Engenharia e Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sua referência Sua comunicação de Nossa referência Data 
 

S030025-202205-
DAIA.DAP 

2022.05.16 REN -  3873/2022 

RPEI 708/2022 

19/05/2022       

          

 

Assunto:  Processo de AIA n.º 3454: “Central Solar Fotovoltaica Bartolomeu Dias”. Parecer especifico  

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular S030025-202205-DAIA.DAP de 16 Maio pp, cujo teor 

registámos e mereceu a nossa melhor atenção, a REN – Redes Energéticas acionais, S.G.P.S. (REN), grupo que detém 

as participações nas empresas concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional de 

Transporte de Gás (RNTG) e de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

(RNT), respetivamente, REN – Gasodutos, S.A. e REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN-E) com a presente missiva 

pretende compilar as informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão da 

RNTG e RNT e eventuais interferências com estas infraestruturas na Área de Estudo do projeto agora em Consulta 

Pública.  

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento de redes, 

nomeadamente nos respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, recentemente 

objetos de decisão sobre a Avaliação Ambiental Estratégica, informa-se que não se encontram previstas novas 

infraestruturas na área de implementação do projeto em apreciação.  

Com os melhores cumprimentos 
 

         
 
 
 

 
   
 

     Francisco Parada 
Engenharia e Inovação 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Desempenho 
  
 
 

À 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A 
ZAMBUJAL 
Apartado 7585 

2611-865 Amadora 

mailto:Info.portal@ren.pt
http://www.ren.pt/
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rp@apambiente.pt

Sua Referência  Sua Data Nossa Referência Data 24/05/2022

N.º S030025-202205-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00264.2021
N.º 
Of_DSTAR_DOER_DOC00011950_2022

Proc.º DAIA.DAPP.00264.2021 Proc.º 4867 /2022

ASSUNTO:  Processo de AIA n.º 3454: Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias  

                                                                                                          

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exª que após análise do projeto, o mesmo não 
interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das atribuições da Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, pelo que nada há lugar a parecer.

O presente parecer não substitui qualquer outro parecer ou ato administrativo que deva ser emitido 
ou praticado por entidades com competência decisória relativa a outras condicionantes que onerem 
o(s) prédio(s) objeto de intervenção em análise.

Com os melhores cumprimentos,

A Subdiretora-Geral

Isabel Passeiro

Anexo: CSF_BartolomeuDias

CF/

   Agência Portuguesa do Ambiente

  Rua da Murgueira, 9/9A

  Zambujal

  Apartado 7585

  2611-865 AMADORA

Isabel Maria de 

Almeida Ribeiro 

Passeiro

Assinado de forma digital 

por Isabel Maria de Almeida 

Ribeiro Passeiro 

Dados: 2022.05.27 17:57:47 

+01'00'
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Nº - PARECER/123/2022/DRAPAL

DE: Divisão de Ambiente e Infraestruturas Data: 2022-05-27

Processo Nº: AMB/11/2022/DRAPAL

Assunto: Emissão de parecer - Processo de AIA n.º 3454: Central Fotovoltaica Bartolomeu 
Dias

Emissão de parecer específico Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3454 
Projeto: Central Fotovoltaica Bartolomeu Dias

Na sequência do ofício enviado pela APA,IP (em que o proponente é a empresa Bartolomeu Dias 

Renewables, Lda.,) a esta DRAP Alentejo, com registo entrada EMAIL/6335/2022/DRAPAL, de 

16/05/2022, relativo à solicitação de emissão de parecer específico ao Processo de AIA3454 Central 

Fotovoltaica Bartolomeu Dias, referimos que:

A área disponível para implantação do Projeto tem aproximadamente 440,91 ha, dos quais cerca 

de 180 ha serão efetivamente ocupados pelos painéis solares.”

 “Relativamente à classe de Espaço Áreas Agrícolas de Produção existe uma pequena afetação por 

parte de um troço de vedação e por algumas mesas de painéis. Sobre esta situação refira-se que, a 

definição do Projeto foi elaborada tendo em consideração o PDM anterior à 1ª revisão não existindo 

a essa data sobreposição com áreas de RAN. Com a publicação do PDM em vigor (Aviso n.º 

7440/2021, de 22 de abril de 2021), constatou-se algumas diferenças na delimitação da RAN, não 

estando esta área totalmente salvaguardada, pelo que, em fase de Projeto de execução, o promotor 

compromete-se a retirar os painéis sobrepostos com esta área, eliminando afetação.”

Verificada a cartografia corresponde, confirma-se que o perímetro da vedação inclui uma área de 

RAN estimada em 2500m2 dos quais aproximadamente 300m2 relativos às mesas de painéis.

A este propósito e tendo presente a Orientação Genérica aprovada pela Entidade Nacional da 

Reserva Agrícola e que mereceu homologação de Sua Excelência, o Senhor Secretário de Estado das 

Florestas e Desenvolvimento Rural, relevando o seguinte:

“considerando que a reserva Agrícola nacional é constituída pelos solos com maior aptidão 

agrícola, que devem ser afetos à atividade agrícola, numa ótica de uso sustentado e de 

gestão eficaz do espaço rural (Artigo 20.º), que ocupam somente 12% do território nacional, 
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e é um recurso precioso e escasso, a instalação ou equipamentos de produção de energia a 

partir de fonte renovável que ocupem amplas áreas de solo da RAN por períodos de tempo 

muito extensos, são contrários aos objetivos do RJRAN, nomeadamente, aos objetivos de: 

proteger o recurso solo, como suporte de desenvolvimento da atividade agrícola, contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, contribuir para o ordenamento 

do território e contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede Fundamental 

de Conservação da Natureza (Artigo 4.º), e vão, ainda impedir a fruição plena do espaço 

rural por não permitirem a sua utilização no desenvolvimento das atividades normalmente 

aí exercidas, nomeadamente, as atividades agrícola, pecuária, cinegética, florestal e de 

lazer, causando, complementarmente, uma forte descaracterização da paisagem e, 

consequentemente, do próprio espaço rural.”

Deste modo, considera-se que não há possibilidade de ocupação das áreas de RAN, e que o 

compromisso assumido em fase de execução tem de ser escrupulosamente cumprido. Acresce que 

pela proximidade do Projeto a esta área de RAN, propomos a introdução duma medida de 

balizamento quando as áreas de RAN se localizam a menos de 20 m das frentes de obra, e assim 

prevenir que por negligência sejam afetadas.

Refere-se que é essencial garantir para todas as fases do projeto as seguintes medidas:

 No planeamento, deve ter-se especial cuidado com os acessos para reduzir a afetação de 

áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar 

afetos à exploração;

 As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 

parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, 

e processar-se, de modo a evitar a afetação suplementar de solos e respetivos usos; 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas;

 Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras 

e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte de sólidos;

 Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a 

fim de minimizar a sua exposição aos agentes erosivos; o As operações construtivas que 

comportem potencial risco de acidente, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário 

vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e animais;

 Privilegiar os acessos existentes mas em caso de necessidade de abertura de novos acessos 

dever-se á: Assegurar dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, 

nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de depressão. Reduzir ao mínimo a 
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largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. 

Reduzir a afetação de culturas. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da 

área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal 

utilização por parte dos proprietários e população local. Os acessos abertos que não tenham 

utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação de condições para a 

regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. Sinalizar os acessos 

definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e máquinas fora destes;

 Na circulação de veículos e funcionamento de maquinas, devem ser estudados e escolhidos 

os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais 

de/para o local, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 

adequado. As revisões e manutenção dos equipamentos não deverão ser realizadas no local 

de trabalho.

 Prevenção da poluição dos solos, em todas as fases;

 Garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção;

 Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito;

 Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a desativação e limpeza de todas as 

instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua 

descompactação e arejamento de forma a assegurar a sua reutilização;

 O tapamento das valas, de onde forem retiradas os cabos enterrados, com as terras 

resultantes da abertura das mesmas, assegurando o respetivo nivelamento à cota do terreno 

natural;

 A descompactação das áreas onde tal ocorreu, de modo a criar condições favoráveis à 

regeneração da vegetação natural;

 A remoção e o escoamento dos resíduos e dos materiais removidos resultantes da 

desmontagem dos equipamentos, para operadores de gestão de resíduos devidamente 

licenciados, sendo assegurada a emissão, preenchimento e registo das correspondentes guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR).

Tendo em consideração as características do projeto e sua localização, entende-se que face à 

dimensão, natureza, magnitude, probabilidade e duração do mesmo, existem impactes diretos na 

afetação do solo e do uso do solo. Consideramos essencial garantir para as várias fases do projeto 

as medidas referidas anteriormente.

Mais se informa que no que concerne eventuais utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN, 

quando 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 do n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.
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Em síntese, e tendo presente os relatórios técnicos e não técnicos apresentados a Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Alentejo manifesta o parecer favorável condicionado à avaliação de 

impacte ambiental – processo nº AIA 3454, referindo-se a necessidade da efetiva implementação das 

medidas de minimização preconizadas para o descritor solos e sistemas agrícolas.
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