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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 Solar Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do Parque Eólico da Raia” em 

fase de projeto de execução, 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, na sua atual redação. 

Dando cumprimento ao referido diploma, que define o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), a Eólica do Campanário, S.A., enquanto promotor do projeto de execução da “Central Solar 

Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do Parque Eólico da Raia", submeteu o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) e respetivo projeto de execução na Plataforma do SILiAmb – Sistema Integrado de 

Licenciamento de Ambiente (processo PL 20211103002014), sendo o licenciador do projeto a Direção-

Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 9 de dezembro de 2021, data em que se considerou estarem 

reunidas as condições necessárias à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo do disposto no ponto iii), 

da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que, 

embora não atinja os limiares previsto na alínea a) do n.º 3 do seu anexo II (relativa a instalações 

industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente), foi considerado 

pela autoridade de AIA como suscetível de provocar impactes negativo significativos no ambiente. 

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

do referido diploma. 

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, a 24/02/2022, a APA nomeou, ao 

abrigo do artigo 14.º do mesmo diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída pela própria APA e 

pelas seguintes entidades: Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS-Centro), Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Centro), Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 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 foram os seguintes: 

 APA Eng.ª Isabel Sequeira e Silva e Eng.ª Sara Sacadura Cabral 

 APA Eng.º Dina Santos e Eng.º Tiago Machado (ARHTO) e Eng.º 
André Nascimento (ARHN) 

 APA Dra. Cristina Sobrinho 

 APA Eng.ª Simone Maciel e Eng.ª Ana Filipa Fernandes 

 ARS Centro Eng.º Carlos Gonçalves 

 CCDR Centro Dra. Maria José Carvalhão 

 DGEG Eng.ª Ana Isabel Costa 

 DGPC Dr. João Marques 

 ISA/CEABN Arq.ª Francisca Pinto 

 LNEG Dra. Susana Henriques 
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O EIA objeto da presente análise foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e 

Projetos Lda. (MF&A), entre abril e outubro de 2021, tendo sido posteriormente complementado com os 

documentos: EIA consolidado e Resumo Não Técnico, datados de julho de 2022 e posteriormente, 

Elementos Complementares, datados de agosto 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 projeto de execução em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

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

Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do Parque Eólico da Raia”, foi a seguinte: 

 Realização de uma reunião no dia 17 de março de 2022, para apresentação do EIA e do projeto à 

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

 Análise da conformidade do EIA: 

o Solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação. Foram solicitados elementos adicionais 

relativamente aos Aspetos Gerais e Descrição do Projeto e aos seguintes fatores ambientais: 

Clima e Alterações Climáticas, Geologia, Solos e Uso do Solo, Recursos Hídricos, Sistemas 

Ecológicos, Paisagem, Património cultural e Socioeconomia, e impactes cumulativos do projeto. 

Foi ainda solicitada a Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT) e a apresentação de um EIA 

consolidado, integrando a informação adicional solicitada. 

o Análise da resposta apresentada pelo proponente ao pedido de Elementos Adicionais e 

declaração da conformidade do EIA a 26 de julho de 2022. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 

questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 

elementos complementares, relativos à Descrição do Projeto e aos fatores ambientais 

Alterações Climáticas e Recursos Hídricos. 

 Promoção de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de julho a 7 de setembro de 2022. As 

exposições recebidas durante este período encontram-se sintetizadas e analisadas no capítulo 7 do 

presente parecer.  

 Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

151- B/2013 de 31 de outubro, a um conjunto entidades externas à Comissão de Avaliação, 

nomeadamente: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Câmara Municipal 

da Guarda (CMG), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rede Elétrica 

Nacional, S.G.P.S. (REN) e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro). Os 

pareceres recebidos encontram-se sintetizados no capítulo 6 e incluídos em anexo a este parecer. 

 Visita ao local de implantação do projeto, efetuada no dia 12 de agosto de 2022, tendo estado 

presentes representantes da CA, do proponente e da equipa responsável pela realização do EIA. 

 Análise técnica do EIA consolidado e dos Elementos Complementares, com o objetivo de avaliar os 

impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem evitados, minimizados ou compensados. 

A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pelas entidades externas à mesma, consultadas ao abrigo do n.º 11, 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151- B/2013 de 31 de outubro. 

 Seleção dos fatores ambientais mais relevantes ou determinantes para a avaliação, tendo em 

consideração as características do projeto e da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho entre as entidades que integraram a CA, visando a verificação da 

conformidade do EIA, a avaliação dos impactes do projeto, a análise dos resultados da consulta 

pública e dos pareceres emitidos pelas entidades externa à CA, bem como a seleção dos fatores 

ambientais mais relevantes ou determinantes para a avaliação, tendo em consideração as 

características do projeto e da respetiva área de implantação. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, consubstanciado no presente documento. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. ANTECEDENTES DO EIA 

O projeto em avaliação, não atingindo os limiares previstos na alínea a) do n.º 3 do anexo II do Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foi submetido a uma apreciação prévia ao abrigo do disposto no 

artigo 3.º do mesmo diploma, com o objetivo de aferir se o projeto seria suscetível de provocar impactes 

negativos significativos no ambiente. Nesse contexto, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, 

pronunciou-se em abril de 2021, concluindo que o projeto se encontrava sujeito a procedimento de AIA 

ao abrigo do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, dado que: 

 foram identificados impactes negativos potenciais ao nível do património cultural, eventualmente 

significativos; 

 eram muito prováveis os impactes negativos cumulativos com os parques eólicos e infraestruturas 

elétricas já existentes ao nível da paisagem, geologia e património, designadamente o próprio 

subparque eólico de Benespera, constituído por 17 aerogeradores (valor muito próximo do limiar 

sujeição obrigatória a procedimento de AIA previsto para os projetos eólicos); 

 a análise de impactes efetuada ao nível de outros fatores ambientais como os sistemas ecológicos 

poderia estar subvalorizada porquanto não foram identificados vários projetos com potencial 

cumulativo com o projeto em apreciação; 

 estavam previstas diversas alterações no Parque Eólico da Raia que incluiam sobreequipamento(s) 

e hibridizações (introdução de várias centrais solares), carecendo de uma avaliação mais 

aprofundada. 

 

3.2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica de Benespera é um projeto híbrido do Parque Eólico da Raia (Subparque Eólico 

de Benespera). 

O Parque Eólico da Raia é constituído pelo subparque eólico do Troviscal (8 aerogeradores) e subparques 

eólicos de Benespera (17 aerogeradores), Pousafoles (14 aerogeradores) e São Cornélio (17 

aerogeradores). É ligado à Rede Nacional de Transporte (RNT) a 220 kV, com a localização do Ponto de 

Receção no barramento de 220 kV da subestação da senhora da Póvoa (concelho de Penamacor). 
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Figura 1 – Enquadramento do projeto com as principais infraestruturas, existentes e previstas, do Parque Eólico da Raia. 

(Fonte: EIA) 

Dos referidos subparques apenas o subparque do Troviscal não foi sujeito nem a procedimento de AIA, 

nem de Avaliação de Incidências Ambiental (AIncA).  

Os restantes subparques, existentes e em funcionamento, foram sujeitos ao procedimento de AIncA, de 

acordo com a legislação vigente à data (n.º 1, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de maio) 

por se localizarem em área de Reserva Ecológica Nacional (REN). Estes processos foram coordenados pela 

CCDRC e culminaram com a emissão de Decisão de Incidências Ambientais (DIncA) favorável condicionada, 

a 29 de julho de 2009.  
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Mais recentemente, foi sujeito a procedimento de AIA o projeto de sobreequipamento do subparque 

subparque de São Cornélio, o qual prevê a instalação de mais um aerogerador a acrescer aos 17 já 

existentes neste subparque. Este procedimento de AIA culminou com a emissão de DIA favorável 

condicionada a 30/06/2022 (AIA n.º 3457).  

Encontra-se também em desenvolvimento o projeto de sobreequipamento do subparque do Troviscal que 

contempla a instalação de três aerogeradores, a acrescer aos oito existentes. Este projeto, não atingindo 

os limiares previstos na alínea a) do n.º 3 do anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foi 

submetido a uma apreciação prévia ao abrigo do disposto no artigo 3.º do mesmo diploma, com o objetivo 

de aferir se o projeto seria suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente. Nesse 

contexto, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, pronunciou-se a 27/05/2022, concluindo pela 

necessidade de sujeição a procedimento de AIA. 

Há também a referir a Central Solar da Senhora da Póvoa, outro projeto híbrido do Parque Eólico da Raia, 

com uma potência de pico instalada de 64,743 MWp. A interligação da rede interna da Central Solar 

Fotovoltaica à subestação da Senhora da Póvoa será efetuada por cabo subterrâneo, num posto de 

seccionamento (30 kV) a acrescentar na subestação. Este projeto foi sujeito a procedimento de AIA (AIA 

n.º 3393) tendo obtido DIA favorável condicionada emitida a 01/10/2021. 
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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 Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Benespera tem como objetivo a produção de energia elétrica a 

partir de uma fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a diversificação das fontes 

energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que 

diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. Considera-se que a concretização deste 

Projeto contribuirá para alcançar as referidas metas relativamente à produção de eletricidade a partir de 

fontes renováveis de energia e à redução de emissão de GEE. 

Prevê-se a instalação de uma potência total na ordem de 24 MWp, com a qual se estima produzir cerca 

de 40 373 MWh/ano. 

O Parque Eólico de Raia é constituído pelos Subparques Eólicos de Benespera, Pousafoles, S. Cornélio e 

Troviscal, localizados nos concelhos de Guarda, Sabugal e Penamacor, encontrando-se o Subparque Eólico 

de Benespera adjacente e a sul da área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de Benespera. O presente 

Projeto irá utilizar infraestruturas já existentes pertencentes ao Parque Eólico da Raia, nomeadamente a 

subestação e a linha elétrica do Subparque Eólico de Benespera. 

Reconhece-se a complementaridade do perfil de geração dos parques eólicos e das centrais solares – a 

eólica habitualmente mais produtiva durante o período noturno e a solar com produção durante o dia, e 

dadas as infraestruturas já existentes, minimizando os impactos negativos associados à construção de 

uma nova central e otimizando investimento já realizado. 

A criação deste tipo de sistemas híbridos é fundamentada pela procura da otimização do sistema elétrico 

e apresenta vantagens significativas a vários níveis dos quais se destacam: 

• Aumentar o fator de carga, ou a utilização, de infraestruturas elétricas existentes; 

• Reduzir o investimento e encargos associados ao desenvolvimento e exploração da rede; 

• Aproveitar a complementaridade entre diferentes recursos, nomeadamente do eólico e solar; 

• Aumento da estabilidade e segurança de abastecimento através da introdução de sistemas de 

armazenamento. 

O projeto da Central de Fotovoltaica de Benespera, ao constituir-se como um projeto híbrido do Parque 

Eólico da Raia, apresenta assim como mais-valia a possibilidade de utilizar o funcionamento de 

infraestruturas já existentes para escoar a energia produzida a partir de duas diferentes fontes de energia, 

a eólica já implementada e a solar que agora se propõe. 

4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica de Benespera, Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia, localizado adjacente 

ao Subparque Eólico de Benespera, localiza-se nas freguesias de Benespera, João Antão e Santana da 

Azinha do concelho e distrito da Guarda. O corredor de estudo para a linha elétrica, que fará a ligação à 

linha elétrica interna do Subparque Eólico de Benespera, situa-se igualmente no concelho da Guarda, na 

freguesia de Benespera (Figura 2). 

A área disponível para implantação do Projeto, com aproximadamente 94 ha, é marcada pela presença de 

uma zona de planalto, ocupada por matos rasteiros e afloramentos rochosos dispersos. A área da Central 

Solar Fotovoltaica de Benespera encontra-se em altitudes que variam entre 972 m (no limite sul da área 

da Central) e os 850 m (na zona noroeste). O local de implantação do Projeto localiza-se a cerca de 9 km 

a sudeste da cidade da Guarda, numa zona de maior altitude adjacente a um vale a oeste, ao longo do 

qual se desenvolve a A23.
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Figura 2 - Enquadramento administrativo e localização da Central de Benespera (Fonte: EIA) 
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A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

(SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. Contudo, na definição do layout das várias componentes da Central 

Solar Fotovoltaica de Benespera, foram observados e tidos em consideração condicionalismos que 

permitiram minimizar potenciais impactes decorrentes da fase de construção e exploração do Projeto. 

Deste modo, a implantação da central e todas as suas componentes (módulos fotovoltaicos, postos de 

transformação, valas de cabos e acessos) teve em conta os condicionamentos conforme se apresenta na 

Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Layout das várias componentes da Central Solar Fotovoltaica de Benespera e condicionantes do projeto 
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Figura 4 – Implantação da Central Fotovoltaica e suas componentes sobre ortofoto (Fonte: EIA) 
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4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica de Benespera será limitada a 20 MWp no ponto de injeção na rede elétrica 

publica (com uma potência de pico instalada de 24 403,68 kWp). Estima-se que com este Projeto sejam 

produzidos 40 373 MWh/ano. 

Na instalação fotovoltaica em si pode distinguir-se três partes funcionais: 

• O sistema de produção fotovoltaica ou gerador solar fotovoltaico; 

• Os sistemas de acondicionamento de energia elétrica, compostos por inversores DC/CA e 

transformadores BT/MT; 

• Os serviços auxiliares da Central (iluminação, monitorização, torre meteorológica, segurança 

e anti-intrusão). 

Identificam-se, ainda, outros elementos que fazem parte do projeto: 

• Instalação elétrica de média tensão (30 kV); 

• Posto de Corte e Seccionamento; 

• Caminhos e vedação. 

• Linha aérea a 30 kV com uma extensão aproximada de apenas 543 m que interligará a central 

solar ao apoio da linha elétrica existente do Subparque Eólico de Benespera. 

A Subestação será do tipo exterior, com alimentação em linha aérea de alta tensão (400 kV – 50Hz) 

com tipologia de “antena”. Será uma instalação mista, com aparelhagem de montagem exterior, a 

instalar no Parque Exterior da Aparelhagem e de montagem interior, no Edifício de Comando, e 

possuirá dois transformadores de potência, sendo cada um de 100MVA. 

No Parque Exterior de Aparelhagem será instalado o escalão de 400 kV, isolado a ar, e composto por 

um barramento e três painéis, onde serão instalados todos os equipamentos de Muito Alta Tensão 

(MAT). 

No Edifício de Comando ficará instalado o equipamento principal de MT, composto por três 

barramentos em quadros metálicos, e os sistemas de proteção, comando e controlo (integrados em 

armários próprios para o efeito). 

Para a execução da obra de construção da Central Solar Fotovoltaica, será necessário recorrer a um 

estaleiro, com uma área de 2487,55 m2, a localizar junto ao acesso existente e limite nordeste do local 

de implantação da Central. 

 

4.3.1. SISTEMA DE PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO 

Módulos Fotovoltaicos 

Os painéis Jinko Solar que se prevê utilizar neste projeto, cumprem todas as normas Portuguesas e 

Europeias, têm uma potência máxima (pico) de 540 Wp com dimensões de 2230 x 1134 mm. A Central 

Solar Fotovoltaica de Benespera será constituída por 45 192 painéis fotovoltaicos, instalados em 

estrutura fixa. 

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

Projeto prevê-se que sejam feitos agrupamentos de 28 módulos ligados em série, ou seja, serão 

instalados 1 614 strings. 

A associação dos módulos fotovoltaicos em série realiza-se aproveitando as próprias caixas, 

condutores e ligadores dos módulos. Os condutores positivo e negativo prolongam-se até às caixas de 
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bornes e caixas de string (caixas de ligação de séries) e nestas realizam-se as ligações em paralelo de 

cada subcampo. Cada série estará equipada com seccionador e proteção contra sobreintensidade, 

assim como de descarregadores de proteção contra sobretensões ligados à terra, seccionadores, 

díodos de bloqueio, fusíveis e descarregadores dimensionados para a corrente e tensão de cada série. 

Estrutura de Suporte 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos é composta por 1 614 estruturas, fixas ao solo 

preferencialmente com estaca batida apresentando uma inclinação de 25º, acompanhando a 

inclinação natural do terreno. Os painéis serão posicionados verticalmente em 2 linhas e serão fixos a 

perfis de aço galvanizado. Em cada estrutura serão instalados 28 módulos fotovoltaicos. 

 

 

Figura 5 - Perfil da estrutura metálico de suporte dos módulos fotovoltaicos 

 

Não está prevista a utilização de betão na fixação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos. 

Serão evitadas igualmente as movimentações de terra, sendo que a estrutura se adaptará à topografia 

natural do terreno. 

As estruturas estarão suficientemente distanciadas tendo em conta o sombreamento no dia 21 de 

dezembro permitindo também um fácil acesso, não só para a instalação da central como também para 

operação e manutenção do mesmo. 

As características estáticas da estrutura e fixação ao solo serão analisadas e concebidas especialmente 

para o local de implementação, respeitando as leis e regulamentos nacionais, nomeadamente o 

Regulamento de Segurança de Ação de Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) e o Regulamento de 

Estruturas Metálicas (Eurocódigo 3). 

Canalização 

As canalizações da instalação são de dois tipos: subterrânea (valas) e de superfície (amarração na 

estrutura de suporte), com cabos de integrabilidade direta. Para a passagem do cabo solar na estrutura 

de suporte dos módulos, são utilizados os próprios elementos estruturais que vão servir para o 

caminho de passagem do cabo solar. 

A canalização entre os Quadros de Junção e os Postos de Transformação é subterrânea com os cabos 

colocados diretamente enterrados, em valas, a uma profundidade mínima de 0,80 m (enterramento 

dos cabos). 

O fundo das valas deverá ser convenientemente preparado de forma a permitir um perfeito 
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assentamento das canalizações. Estes ficarão envolvidos em areia de granulometria fina e regular ou 

em terra limpa de pedras ou outros detritos. As canalizações serão sinalizadas através de dispositivos 

de aviso colocados acima das mesmas, a uma distância de pelo menos 10 cm. 

A interligação das várias zonas do terreno está prevista por travessia subterrânea entre eles, através 

de valas, onde serão instalados cabos de Baixa Tensão e de Média Tensão, bem como cabos de 

comunicação. 

 

4.3.2. SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTOS POR INVERSORES DC/CA E 

TRANSFORMADORES BT/MT 

Inversores e Postos de Transformação 

A instalação de Média Tensão da Central Solar Fotovoltaica engloba os Postos de Transformação que 

albergam os transformadores de potência e outra aparelhagem de Média Tensão associada, Posto de 

Seccionamento com toda a sua aparelhagem de Média Tensão, e todas as canalizações entre os Postos 

de Transformação e o Posto de Seccionamento. Estas canalizações constituem a rede de Média Tensão 

interna da Central Solar Fotovoltaica. Existirão, assim várias linhas que interligarão ao Posto de 

Seccionamento os vários Postos de Transformação. Estas ligações serão efetuadas através de um cabo 

que cumprirá com os requerimentos impostos pela operadora de rede, respeitando assim a 

DMA C33- 251/E. 

O Posto de Corte e Seccionamento irá por sua vez interligar, através de uma linha aérea de 30 kV, ao 

apoio da linha elétrica aérea interna do Subparque Eólico de Benespera. 

O Posto de Transformação proposto será uma solução exterior, composto por celas pré-fabricadas em 

invólucro metálico e cada um terá associado: 

• Quadro de Média Tensão; 

• Inversor; 

• Transformador de Potência; 

• Quadro de Baixa Tensão (Serviços Auxiliares). 

A chegada será subterrânea, alimentada da rede de Média Tensão de 30 kV, que vem do Posto de 

Seccionamento. A potência de cada Posto de Transformação será 1500 kVA no qual estará instalado 1 

inversor com uma potência nominal de 1500 kVA a 30ºC e 1334 kVA a 50ºC. 

O Posto de Transformação será instalado sobre uma base pré-fabricada, em betão armado e moldado 

e será destinado unicamente a esta finalidade, na qual os equipamentos irão ficar assentes. 

O acesso aos equipamentos, será restrito ao pessoal da manutenção especialmente autorizado. 

Dispor-se-á de um sistema de proteção cujo sistema de fechadura permitirá o acesso ao pessoal 

descrito. 

O transformador a instalar, será do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento integral 

em banho de óleo mineral e terá arrefecimento natural. As suas características mecânicas e elétricas 

estarão de acordo com a recomendação internacional, Norma CEI 60076 e especificações do fabricante 

dos inversores. 

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

gerador fotovoltaico, para energia elétrica em corrente alternada. Neste caso está previsto a instalação 

de 14 inversores. 

O funcionamento do inversor será totalmente automático. A partir do momento em que os módulos 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

14 

solares gerem potência suficiente, a eletrónica implementada no inversor regulará a tensão, a 

frequência e a produção de energia. Ao alcançar um certo nível mínimo de potência, o dispositivo 

começará a injetar na rede. 

O inversor funciona de maneira a converter a máxima potência possível (seguimento do ponto de 

potência máxima) dos módulos solares. Quando a radiação solar incidente sobre painéis não é 

suficiente para fornecer energia à rede, o inversor deixa de funcionar. 

A energia elétrica produzida pelas instalações e convertida em corrente alternada pelos inversores é 

depois elevada para média tensão por meio de Transformadores BT/MT. Os transformadores 

elevadores BT/MT servem como separação galvânica entre os inversores e a rede de corrente 

alternada. 

4.3.3. SERVIÇOS AUXILIARES 

A função dos Serviços Auxiliares de corrente alternada numa instalação fotovoltaica é a de garantir o 

fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, necessária para a exploração, segurança e 

manutenção da instalação. 

A instalação terá um quadro geral situado junto dos Postos de Transformação/ Inversores, localizado 

a jusante da saída do inversor e antes do contador da empresa de eletricidade. No quadro geral dos 

serviços auxiliares serão instaladas as saídas e proteções do quadro secundário, se o mesmo existir, 

circuitos de iluminação interna, tomadas de pequena força e anti-intrusão. Estará dimensionado, além 

disso, com saídas de reserva para possíveis ampliações. Será instalado um quadro de serviços auxiliares 

na sala de controlo. A ele, serão ligadas as linhas de iluminação interior, tomadas de força da sala de 

controlo e saídas de reserva. 

Proteção contra contactos diretos e indiretos 

Com vista a garantir a segurança das pessoas contra contactos acidentais, a instalação será dotada de 

dispositivos diferenciais de corte automático de sensibilidade adequada para o efeito, tal como o 

disjuntor geral de serviços auxiliares de corrente alternada, e disjuntores de proteção dos circuitos de 

iluminação e tomadas. 

Paralelamente, todos os dispositivos, carcaças metálicas, armários e equipamentos elétricos 

instalados, terão a sua massa metálica ligada à terra, de modo a garantir a proteção contra contactos 

acidentais. Todas as partes ativas dos condutores elétricos e aparelhagem elétrica estarão 

devidamente protegidas e inacessíveis para evitar contactos diretos, respeitando as distâncias 

mínimas regulamentares. 

Segurança e Vigilância 

A Central irá dispor de um sistema de segurança e vídeo vigilância que assegurará a proteção dos 

equipamentos presentes na instalação. Todas as informações referentes ao sistema de segurança 

serão recolhidas através da rede de campo criada. 

Estação Meteorológica 

Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, 

como são exemplo a temperatura e a radiação solar, é de extrema importância que estas variáveis 

sejam monitorizadas. Desta forma, serão instaladas na central estações meteorológicas capazes de 

fornecer dados necessários. 

As estações meteorológicas ficarão distribuídas pela Central e serão ligadas à rede Ethernet. Todos os 

dados facultados pelos sensores que a constituem serão também lidos e visualizados no sistema 

central de monitorização. 
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Monitorização 

Será utilizado um sistema de aquisição de dados que permita controlar todas as diferentes variáveis 

da instalação, que fornecerá ao utilizador informação completa sobre o comportamento geral do 

sistema. 

O sistema também permitirá receber dados dos inversores, intensidades de entrada e saída das caixas 

de concentração de corrente contínua, situadas na entrada de corrente contínua dos inversores e 

poderá também ligar-se a uma estação meteorológica para recolher dados sobre temperatura, 

insolação e velocidade do vento. 

Estes dados serão enviados e armazenados num computador, onde podem ser visualizados e 

transferidos. Instalar-se-á um sistema de comunicação para consulta remota de dados. 

Para a monitorização remota será necessária a configuração da porta série do PC e do modem, através 

dos quais se realizará a comunicação com os inversores e será necessário selecionar o meio físico sobre 

o qual se realizará a comunicação. 

 

4.3.4. POSTO DE CORTE E SECCIONAMENTO 

Será instalado um posto de corte e seccionamento do tipo cabina baixa, em pré-fabricado de betão, 

que incluirá a proteção de interligação à rede interna do Subparque Eólico de Benespera bem como a 

chegado do ramal de média tensão por cabo subterrâneo desde o apoio onde se ligará à Central, e 

proteções dos cabos de média tensão de ligação aos 7 postos de transformação. Incluirá também 

transformador para serviços auxiliares com a potência nominal de 50 kVA e respetiva proteção para 

uso exclusivo da central. Neste posto de corte ficará também instalada a contagem de energia. 

O posto de seccionamento de 30 kV é disposto de forma a minimizar a movimentação de terras e a 

diminuir a sua proeminência visual e é constituído essencialmente por: 

• Quadros de comando e controlo e serviços auxiliares de corrente contínua / corrente 

alternada, e todos os equipamentos necessários para realizarem uma correta operação da 

central; 

• Quadros metálicos de média tensão de 30 kV que interligarão a Rede de Distribuição com os 

postos de transformação dispersos pela Central Solar Fotovoltaica; 

• Transformador de serviços auxiliares em compartimento próprio; 

• Carregador de baterias; 

• Quadro de contagem de energia; 

• Sistema de monitorização da central; 

• Dispositivos regulamentares. 

A Central irá dispor de instalações sanitárias para os trabalhadores durante a fase de exploração numa 

infraestrutura separada do Posto de Corte e Seccionamento. Não está previsto a ligação à rede 

municipal de abastecimento de água potável, nem o abastecimento de água será feito através de furos. 

Não está igualmente previsto a ligação à rede de esgotos mais próxima. 

A água será provinda de fontes locais, transportada para o local e despejada num depósito de PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade) enterrado de 1500 litros. A água será pressurizada por um conjunto 

bomba elétrica e balão que permitirá o abastecimento, a partir desse depósito, até ao autoclismo da 

sanita e lavatório. 

As águas residuais serão encaminhadas para uma fossa estanque de 5 000 litros, em fibra de vidro ou 

PEAD, que serão periodicamente esvaziadas através de transporte de trator-cisterna por operador 

licenciado, que esvaziará a fossa e transportará o resíduo até à ETAR mais próxima. 
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O sistema está dimensionado para que a fossa seja esvaziada cerca de 1 vez por trimestre. 

 

4.3.5. CAMINHOS E VEDAÇÃO 

As características geométricas do traçado dos caminhos variam fundamentalmente em função do tipo 

de utilização e orografia do terreno. Como tal, está previsto a construção de caminhos para o acesso 

aos Postos de Transformação (PT) e Posto de Seccionamento (PS), assim como às instalações sanitárias 

(IS). O caminho interior a considerar corresponde a um novo caminho perimetral a construir de acesso 

às referidas estruturas. 

Tendo em conta a localização dos edifícios e implantação dos módulos fotovoltaicos, os caminhos 

foram desenhados com o melhor traçado, distâncias mais pequenas e simples possíveis. 

O perfil transversal tipo dos caminhos terá uma faixa de rodagem de 4 m de largura. Os caminhos 

apresentarão preferencialmente a pendente da zona envolvente e contigua e serão executados de 

modo a que a superfície de rodagem fique ao mesmo nível do terreno circundante. 

 

Figura 6 - perfil transversal tipo previsto para a Central Solar Fotovoltaica (Fonte. EIA) 

Em toda a extensão das vias de serviço, serão construídas valetas para escoamento das águas 

superficiais por forma a reduzir a necessidade de intervenções para reparação da camada traficada 

dos caminhos de serviço. A valeta tem caixas de recolha de águas pluviais e escapatórias 

estrategicamente colocadas para não deixar acumular grandes caudais de água e fazer o seu 

escoamento, tanto quanto possível, para linhas de águas existentes. 

As valetas ao longo dos acessos não terão qualquer revestimento ou intervenção, sendo o escoamento 

encaminhado para as linhas de água naturalmente. Não está previsto colocar qualquer revestimento 

nas valetas para prevenir fenómenos de erosão em nenhum troço uma vez que não existirão declives 

acentuados. 

Em zonas de depressão das vias de serviço, serão construídas passagens hidráulicas, com caixa de 

recolha de águas pluviais a montante da respetiva passagem hidráulica e boca de aterro a jusante da 

mesma, orientada sempre que possível na direção de linhas de água existentes na sua proximidade. 

Nas linhas de água existentes, intercetadas pelos caminhos, serão construídas passagens hidráulicas, 

com bocas de aterro em betão prefabricado a montante e a jusante da respetiva passagem hidráulica. 

A central é composta por duas vedações independentes separadas por um caminho existente. No 

geral, as vedações são feitas em rede de dupla torção, cor verde escuro, fixada a postes de 

3000x48x1.2 mm pintados à mesma cor da rede, com um afastamento entre si de cerca de 3-4 m, 

cravados em fundação cilíndrica com 30 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade em betão C16/20. 

A vedação no geral terá um comprimento total de aproximadamente 4270m com altura máxima de 

2m, executada com rede ovelheira de arame galvanizado com malha retangular de 200x300mm fixa a 

postes de madeira, com distância média entre si de 4m reduzindo para 2m nos escoramentos. Sendo 
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que os postes deverão ser cravados no solo com recurso a furo e fundação em betão, sempre que 

ocorra mudanças de direção e inclinação, bem como, ao longo da restante vedação, caso, o solo de 

fundação seja rochoso, caso contrário, se o solo de fundação for brando, será necessário apenas cravar 

a estaca no solo com profundidade média de 1 m. 

Haverá portões de acesso rodoviário a cada um dos núcleos, com 4 m de largura e 2 m altura, 

normalmente fechado, em rede galvanizada de 50x50 mm. Esse portão dará acesso às estações 

fotovoltaicas/postos de transformação, para operação e manutenção dos mesmos. A vedação terá 

ainda contraventamento dos postes a cada 50 m e nas mudanças de direção. 

Cada uma das vedações é servida por um portão de acesso ao seu interior, em estrutura e enchimento 

com o mesmo material da vedação. O portão respetivo, normalmente fechado, será apenas acessível 

a funcionários autorizados para operação e manutenção da central. 

Conforme referido a vedação usada pressupõe uma altura ao solo permanente de 20 cm. 

Adicionalmente, e de acordo com os resultados dos cálculos de dimensionamento efetuados para um 

período de retorno de 100 anos e que constam no Projeto Civil da Central, os caudais de cálculo são 

relativamente baixos, dado que a área da Central se encontra numa zona de cabeceiras de linhas de 

água. Como tal, a vedação poderá atravessar as linhas de água sem as afetar. 

 

4.3.6. LINHA ELÉTRICA A 30 KV  

A ligação entre o Posto de Corte e Seccionamento da Central Solar Fotovoltaica de Benespera e o apoio 
P1 da Linha a 30 kV do Subparque Eólico de Benespera será efetuada por uma linha elétrica à tensão 
30 kV com uma extensão de 536 m. 

O traçado estudado para a linha desenvolve-se em zona de habitats caracterizados por zonas de mato 
com algumas espécies dispersas e afloramentos rochosos, tendo sido selecionado tendo em conta a 
otimização das condicionantes técnicas, económicas e ambientais. 

Os postes a utilizar na linha, serão constituídos por apoios metálicos, construídos por estruturas 

metálicas, em aço, formadas por cantoneiras em L de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento 

e soldadura, sendo todos os elementos constituintes zincados por imersão a quente. 

As fundações são normalizadas e são constituídas por quatro maciços de betão independentes. 

Conforme estipula o RSLEAT as fundações associadas aos apoios foram dimensionadas para os mais 

elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 

combinações regulamentares de ações. O cálculo da geometria das mesmas teve como base um 

dimensionamento conservativo para os esforços máximos possíveis a aplicar a cada tipo de apoio, 

estando definidas como de utilização standard, estando estas apresentadas com respetivos diagramas 

de covas, betonagem e regulação. 

No entanto o dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições 

geotécnicas do terreno onde são implantadas. Assim em fase prévia à de abertura de caboucos, e caso 

se considere necessário após efetuados estudos geotécnicos, se se verificar existirem terrenos com 

características diferentes, estes serão avaliados caso a caso, preconizando-se soluções tecnicamente 

adequadas para cada caso. 

As fundações são definidas para condições “médias” de terreno correspondente a uma caracterização 

- tipo de “areia fina - tipo de “areia fina e média até 1 mm de diâmetro de grão”. Estas foram 

dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos abrangidos pelas condições “médias” de 

terreno, pelo método do peso de terreno estabilizante e desprezando a contribuição da força de atrito 

do terreno. 

O tipo e dimensões das fundações são os normalmente usados, para os respetivos tipos de apoios. As 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

18 

fundações são para tipos de terrenos considerados normais. Caso, após efetuados estudos geotécnicos 

e/ou durante a construção, se verifique existirem terrenos com características diferentes, estes serão 

avaliados caso a caso, preconizando-se soluções tecnicamente adequadas para cada caso. 

No que diz respeito à Linha Elétrica, de acordo com os cálculos efetuados para as fundações dos apoios 

estima-se 207,36 m3 de escavação total para a instalação dos 3 apoios e a utilização total de 62,22 m3 

de betão, e a profundidade máxima de escavação associada à instalação do apoio será de 3 m. 

As cadeias de isoladores – amarração simples e reforçada, suspensão simples e reforçada, serão 

equipadas com fiadas de 3 e 4 isoladores para a tensão de 30 kV respetivamente, do tipo U100BLP 

(isoladores para poluição ligeira) ou equivalente. 

Todos os apoios metálicos serão ligados à terra por intermédio de um elétrodo de terra por montante 

de base, constituídos por varetas de “Copperweld” com 16 mm de diâmetro e 2,1 m de comprimento; 

os apoios de betão serão ligados à terra por intermédio de dois elétrodos de terra com as mesmas 

características dos anteriores. 

Estas são enterradas na vertical, uma em cada um dos cantos exteriores do conjunto de caboucos, 

devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0,8 m. 

A interligação dos elétrodos de terra ao circuito de terra é feita por cabos de cobre de 35 mm2. Estes 

são ligados por intermédio de ligadores apropriados, a fim de proporcionar um permanente bom 

contato e de baixa resistência. Com este tipo de ligação espera-se obter valores de resistência de terra 

inferiores a 20Ω. Se nas medições a efetuar durante a montagem, os valores de terra obtidos 

ultrapassarem os valores esperados, deverá a malha de terra ser melhorada através da colocação de 

terra vegetal e/ou montagem de elétrodos suplementares ligados em série ou paralelo consoante as 

características do terreno, ou ainda pelo uso de contrapesos. 

 

4.4. DESCRIÇÃO DAS FASES DO PROJETO 

Fase de Construção 

Estaleiro 

O estaleiro será organizado nas seguintes áreas: 

• Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra, área de refeitório); 

• Deposição de resíduos: deverão ser colocados contentores destinados à deposição dos 

resíduos especificados no Plano de Gestão de Resíduos (Parque de Resíduos Urbanos e Parque 

de Resíduos de Construção e Demolição); 

• Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá 

ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 

adjacentes (deverá possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

• Deposição de materiais de construção. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desativados no final da fase 

de construção. Todas as zonas intervencionadas serão completamente limpas e posteriormente 

naturalizadas, de acordo com as medidas de minimização apresentadas no capítulo correspondente. 

Preparação dos Terrenos 

A preparação da área onde será instalado o Projeto da Central Solar Fotovoltaica irá iniciar-se pela 
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limpeza do terreno (remoção da vegetação existente). 

Em seguida proceder-se-á à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela 

implantação da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicas, na área onde serão instalados os 

Postos de Transformação, o Posto de Corte e Seccionamento e Instalações Sanitárias, nas faixas dos 

novos caminhos e na zona a utilizar como estaleiro, com regularização da morfologia, em casos 

pontuais devidamente justificados. 

A terra vegetal resultante desta ação será devidamente armazenada para utilização posterior na 

requalificação ambiental das áreas intervencionadas. 

Será ainda necessário, numa fase posterior, proceder à abertura de valas para instalação dos cabos 

elétricos subterrâneos, com uma profundidade máxima de 1,8 m. 

Esta tarefa inclui também a instalação de todas as caixas de ligação necessárias à instalação. 

O leito da vala deve ser liso e estar livre de pontas afiadas, saliências, pedras, entre outros. No mesmo, 

será colocada uma camada de areia de mina ou de rio lavada, limpa e solta, livre de substâncias 

orgânicas, argila ou partículas de terra, sobre a qual se depositará o cabo ou cabos a instalar. Por cima 

será depositada outra camada de areia de características idênticas, e sobre esta instalar-se-á uma 

proteção mecânica a toda a largura do traçado do cabo. As duas camadas de areia cobrirão a largura 

total da vala tendo em conta que entre as laterais e os cabos se mantenha uma distância de 0,10 m. 

De seguida, será espalhada uma camada de terra, proveniente da escavação, compactada por meios 

manuais. Deve-se garantir que esta camada de terra se encontra livre de pedras ou entulho. Sobre esta 

camada de terra, e a uma distância mínima do solo de 0,10 m e 0,30 m da parte superior do cabo 

colocar-se-á uma fita de sinalização para advertir a presença de cabos elétricos. 

Movimentação de Terras 

Ao nível das movimentações de terras, o Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Benespera assenta 

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

morfologia do terreno, sem que sejam necessárias grandes movimentações de terras, estas, a 

acontecerem, procurar-se-á que sejam pontuais e limitadas. 

Relativamente aos acessos, estes acompanharão quando possível o terreno natural. Na sua 

implantação, procurou-se implantar perfis transversais com a escavação/aterro equilibrados. 

Contudo, para que se possa ter uma noção da mobilização de terras que vai ser necessário efetuar, no 

Quadro 1 apresentam-se os volumes associados à movimentação geral de terras. 

Quadro 1 - Movimentação geral de terras prevista na construção da central fotovoltaica (Fonte: EIA) 
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Em relação às betonagens prevê-se que sejam utilizados no total 87 m3 de betão na construção dos 

seguintes elementos: 

• Fundações de equipamento elétrico – 44 m3; e 

• Fundações de postes de vedação – 43 m3. 

 

Recuperação paisagística de áreas intervencionadas 

No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos trabalhos de 

construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística 

as áreas intervencionadas, designadamente os acessos, a área de montagem dos painéis, as zonas de 

construção das valas para instalação dos cabos elétricos bem como de outras zonas que possam, 

eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção. 

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na paisagem, o 

restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação 

erosiva dos ventos e das chuvas. 

Fase de Exploração 

As operações levadas a cabo durante a operação do projeto serão as de monitorização da produção 

da central, manutenção preventiva e manutenção corretiva. 

As atividades inerentes a esta fase dizem respeito à gestão de resíduos e eventuais manuseamentos 

de materiais poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, reparações 

(vedação, portões, entre outros), manutenção do terreno (limpeza, decapagem, podas, entre outros) 

e infraestruturas (Postos de Transformação, Posto de Corte e Seccionamento e Instalações Sanitárias). 

Acessos 

Os acessos executados para a construção e montagem da Central Solar Fotovoltaica serão mantidos 

durante a sua vida útil, ou seja, durante toda a fase de exploração, havendo lugar à sua beneficiação 

sempre que as condições de utilização o imponham. 

Fase de Desativação 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o mesmo 

poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo 

período de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de 

exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

O processo de desativação vai envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e 

materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e 

eliminação. Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente 

preparado, e no final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em 

cumprimento com a legislação. 

Toda a área intervencionada será posteriormente alvo de recuperação, de forma a adquirir as 

condições mais adequadas aos futuros usos. 

No que respeita aos acessos, os mesmos poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais 

favorável para a exploração que vier a ser efetivada no local, ou poderão ser renaturalizados. 

Face ao desconhecimento da realidade à data da eventual desativação do Projeto, deverá esta ser alvo 

nesse período temporal de uma avaliação ambiental dedicada onde sejam equacionadas as diferentes 

atividades de desativação e as melhores soluções face às opções disponíveis à data e à legislação 
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vigente. Todas as atividades associadas ao desmantelamento da Central Solar Fotovoltaica deverão 

estar de acordo com os regulamentos e legislação aplicável à data da mesma. 

A desativação da Central Solar Fotovoltaica processa-se assim, pela seguinte ordem: 

• Desmontagem da Central Solar Fotovoltaica; 

• Transporte de equipamentos e materiais; 

• Recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

Salienta-se que toda a infraestruturação da área das fotovoltaicas é 100% removível, sendo possível, 

após a sua desativação, restituir-se ao local as características originalmente observadas antes da sua 

construção. 

4.5. PROGRAMAÇÃO DO PROJETO 

De acordo com a informação apresentada pelo proponente, a fase de construção terá uma duração de 

cerca de 7 meses. Para esta fase o EIA apresenta um cronograma preliminar, conforme transposto na 

figura seguinte, o qual poderá, contudo sofrer alterações. 

 

Figura 7 – Cronograma dos trabalhos de construção da central fotovoltaica de Benespera e Linha elétrica (Fonte: EIA) 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

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

demais documentação apresentada, nos elementos do projeto e outras informações 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 

A área de implantação do projeto localiza-se na Meseta Ibérica no Planalto Miranda-Sabugal, próximo 

da Serra da Estrela. O Planalto Miranda-Sabugal corresponde a uma área aplanada da Meseta Norte, 

próxima dos 800 m, separada em dois sectores pelo vale do Douro, em direção ao qual se observa o 

escalonamento de várias superfícies (Pereira et al. 2014). A região é percorrida por numerosos cursos 

de água pertencentes à bacia hidrográfica do rio Côa cujos vales se apresentam muito abertos, mas 

que para jusante se apresentam mais encaixados. A área de estudo da Central Solar Fotovoltaica 

localiza-se numa área de relevo suave, com pequenos cabeços graníticos arredondados e alongados, 

com uma inclinação geral de sudeste para noroeste. A altitude desta área varia entre 859 m e 905 m. 

O limite SW desta área contacta com o vértice geodésico do Coito (966 m). O Corredor da Linha 

Elétrica, que se desenvolve para sul da Central, atravessa terrenos de relevo mais acentuado, com 

altitudes entre 787 m e 924 m. Nesta área identifica-se um alinhamento W-E de cabeços graníticos 

que definem pequenas cumeeiras coincidentes com possíveis filões de quartzo. 

Geologia 

A caracterização geológica tem por base a Folha 18-C Guarda da Carta Geológica de Portugal, à escala 

1/50 000 e respetiva notícia explicativa publicadas pela Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos 

de Portugal (Teixeira et al. 1963). 

Do ponto de vista geológico, a área de implantação do projeto situa-se na Zona Centro Ibérica. Na área 

de estudo (Central Solar Fotovoltaica e Corredor da Linha Elétrica) aflora o granito de grão grosseiro a 

médio ou de grão médio (Υπ´m). A composição mineralógica, que é a mesma dos restantes tipos de 

granito observados na Carta Geológica, corresponde a quartzo, oligoclase ou oligoclase-andesina, 

microclina, microclina-pertite, micropertite, albite e ou albite-oligoclase, biotite e moscovite. Nota-se 

a predominância da biotite em relação à moscovite, mas esta última existe em percentagem 

relativamente elevada. Os minerais acessórios compreendem apatite, zircão, magnetite, turmalina e 

rútilo. Entre os minerais secundários assinalam-se caulinite, sericite, clorite, rútilo acicular e esfena. 

Observam-se variações locais, quer pelo maior ou menor desenvolvimento dos megacristais, com 

passagem gradual ao granito porfiroide, quer pela diminuição do grão e desaparecimento da biotite, 

com transição para diferenciações de tipo aplítico. 

Na área de projeto estão assinaladas rochas filonianas que incluem filões de quartzo e filões de rochas 

básicas metamorfizadas (corneanas anfibólicas). 

Os filões de quartzo são muito abundantes na região, alguns são de quartzo leitoso e outros têm aspeto 

brechóide, com cimento de calcedónia ou jaspe e impregnações ferruginosas. A direção predominante 

destes filões é NE-SW ou NNE-SSW. Estão, no geral, quase verticais e quanto à espessura ultrapassam 

por vezes uma centena de metros. O comprimento pode atingir vários quilómetros. 

Os filões de rocha básica metamorfizada encontram-se maioritariamente alterados, onde se pode 

observar por vezes disjunção esferoidal. No geral, apresentam posição vertical a subvertical e 
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orientação variável, identificando-se na área de estudo filões com orientação preferencial E-W e 

NWSE, com uma espessura que oscila, por via de regra, entre 1 e 2 m, podendo atingir os 6 m. Os tipos 

de rocha que constituem estes filões são diversos, compreendendo doleritos, basanitos, lamprófiros, 

teralitos, entre outros. 

Recursos Minerais 

A área de estudo desta central e respetiva linha elétrica situam-se dentro da área potencial em 

quartzo, feldspato e lítio da Guarda-Mangualde. Na área afetada pelo projeto afloram filões quartzosos 

e na sua proximidade ocorrem zonas de filões aplito-pegmatíticos com potencial sobretudo em 

feldspato e lítio. Os feldspatos, aliás, têm sido explorados em vários locais na área envolvente. Acresce 

que a área de estudo se situa sobre 3 antigas concessões mineiras atribuídas para exploração dos 

depósitos minerais de urânio de João Antão 3 (954U), João Antão 4 (956U) e João Antão 2 (953U), que 

foram abandonadas em 1986, mas entretanto concessionadas pela EDM. Tendo sido verificada a sua 

situação atual junto da DGEG, constata-se a existência nesta zona de ocorrências de urânio, que 

correspondem a áreas de salvaguarda de exploração de urânio. 

Verificou-se também que a área a ocupar se encontra sobreposta com um pedido de prospeção e 

pesquisa denominado de “Guarda” (MNPPP0532), em tramitação avançada na DGEG. No que diz 

respeito a esta ocupação, a análise de compatibilidade já foi efetuada pelos serviços competentes da 

DGEG tendo resultado parecer favorável condicionado. 

Por outro lado, na proximidade do projeto existe uma área potencial de lítio, pelo que qualquer 

expansão do projeto ou sua eventual reformulação não deverá ocupar esta área potencial. 

Património Geológico 

Relativamente aos Geossítios (locais onde ocorrem elementos da geodiversidade com elevado valor 

científico), nenhum dos elementos do projeto atravessa ou se situa na vizinhança imediata dos 

geossítios. Contudo, na área de estudo, os afloramentos rochosos de natureza granítica são 

abundantes, sendo expectáveis aspetos de geomorfologia granítica, que podem constituir Património 

Geológico. No interior da área da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica observam-se afloramentos 

rochosos de diversas formas com interesse para observação da geomorfologia granítica, tendo sido 

identificadas algumas geoformas, tais como pias e outras peculiares (e.g. “Cabeça de Elefante”). 

Tectónica e Sismicidade 

As latitudes dos alinhamentos de fratura identificados nalguns afloramentos rochosos correspondem 

a direções N 20ºE a N 40ºE, N 20ºW e E-W, com pendor em geral subvertical. 

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), a área de 

estudo situa-se a cerca de 20 km a leste da Falha Manteigas-Vilariça-Bragança que corresponde a uma 

falha de desligamento esquerdo, com uma direção NNE-SSW e comprimento aproximado de 250 km 

que afeta o soco Varisco. Esta falha é considerada uma falha ativa, cujos indicadores permitiram 

estimar uma taxa de desligamento para o Quaternário entre 0,3 e 0,5 mm/ano. Sismos de magnitude 

moderada (M5+) em 1751 e 1858 foram atribuídos a esta falha (Cabral et al., 2010; Rockwell et al., 

2009), assim como sismos de baixa magnitude registados na região de Bragança. Na proximidade da 

área de estudo existe um lineamento geológico que pode corresponder a uma falha ativa, situado a 

cerca de 7 km de distância, a este, com orientação NNW-SSE, para o qual não se conhece o tipo de 

movimento. A cerca de 4 km, a noroeste da área de estudo, identifica-se uma falha provável com tipo 

de movimentação desconhecido de orientação NNE-SSW. 

Na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada, 1956) a área do projeto 

situa-se na zona VI (bastante forte). 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
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aprovado pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio, a área do projeto enquadra-se, em termos de 

zonamento do território para efeitos da quantificação da ação dos sismos, na zona D, com um 

coeficiente de sismicidade (α) de 0,3. 

De acordo com o Eurocódigo 8-Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8), a área do 

projeto insere-se na zona sísmica 1.6, para Ação Sísmica do Tipo 1 e na zona sísmica 2.4, para Ação 

Sísmica do Tipo 2. A aceleração máxima de referência para a zona sísmica 1.6 é de 0,35 e para a zona 

sísmica 2.4 é de 1,1. 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Geologia e Geomorfologia  

Os principais impactes na geologia e geomorfologia resultam das atividades de escavação e depósito 

de terras na área da Central Fotovoltaica, associadas à remoção da camada superficial dos solos para 

regularização da área fotovoltaica, para a construção das fundações do Posto de Corte e 

Seccionamentos, das plataformas das vias de circulação (acessos) e sistema de drenagem e das redes 

de valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos. O balanço de terras totaliza um volume 

excedentário de - 972 m3, em que os materiais sobrantes serão transportados por operador licenciado 

para destino final adequado. No que diz respeito à Linha Elétrica, estima-se um volume de escavação 

de 207,36 m3, havendo um reduzido excedente de terras, que será espalhado na envolvente do apoio, 

em continuidade com a morfologia local. Este impacte é considerado negativo, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, local, certo, permanente, irreversível, imediato, direto e não minimizável (exceto 

os depósitos temporários de terras). 

As interferências com as formações geológicas, embora superficialmente e a pequena profundidade 

(escavação de valas de cabos com profundidade da ordem de 0,8 m), não se afiguram significativas. A 

conceção do projeto garantiu a preservação dos afloramentos rochosos mais relevantes e expressivos 

existentes na zona de implantação do projeto, de forma a preservar os elementos com maior impacte 

visual e que constituem um testemunho geológico e geomorfológico do local, encontrando-se 

assinalados na Planta de condicionamentos. 

Durante a fase de exploração não é expectável a ocorrência de ações que resultem em impactes 

negativos sobre a geologia e geomorfologia do local de implantação do projeto. 

O EIA considerou que o descritor geologia e geomorfologia não justifica a análise do ponto de vista dos 

impactes cumulativos, uma vez que é espacialmente confinado à área de intervenção e a existência de 

impactes motivados por empreendimentos semelhantes, nas áreas enquadrantes não contribui para 

o aumento do significado do impacte. 

De referir que o EIA preconiza medidas de minimização para as várias fases de desenvolvimento do 

projeto das quais se destaca, ao nível da geologia, as medidas relativas à preservação de afloramentos 

rochosos assinalados na planta de condicionamentos e à movimentação de terras. 

Recursos Minerais  

A exploração da Central Fotovoltaica não afeta a ocorrência de urânio nesta zona, nem impossibilita a 

exploração futura de depósitos minerais, pelo que as áreas de salvaguarda de exploração de urânio 

continuarão a ser passíveis de se tornarem área de exploração de recursos geológicos.  

O corredor da Linha Elétrica interseta no setor poente uma área de salvaguarda de exploração de 

urânio referenciado, devendo manter-se uma faixa de proteção conforme legislação em vigor, caso 

eventualmente venha a ocorrer alguma exploração mineira. Embora condicione uma zona de servidão, 

a Linha Elétrica não impede uma exploração mineira futura nas referidas áreas de salvaguarda. 
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5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais  

A área de implantação do projeto localiza-se numa linha de cumeada com orientação aproximada 

norte-sul, que divide as duas grandes bacias hidrográficas do rio Douro e do rio Tejo. As encostas a 

poente drenam para a bacia hidrográfica do Tejo (sub-bacia do rio Zêzere), e as encostas a nascente 

drenam para a bacia hidrográfica do Douro (sub-bacia do Côa). Assim, a CSF localiza-se na Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A) e também na Região Hidrográfica do Douro (RH3). 

Localmente, a central situa-se na bacia da massa de água superficial ribeira do Boi (PT05TEJ0743), a 

nascente, e na bacia da massa de água superficial da ribeira da GAIA (PT05TEJ0743), a poente. 

De acordo com o PGRH, 2.º ciclo, os estados ecológico e químico da massa de água superficial da ribeira 

da Gaia são classificados de Razoável e Desconhecido, respetivamente e, consequentemente, o estado 

global é classificado como Inferior a Bom. Relativamente à ribeira do Boi, o estado ecológico é 

classificado como Bom e o estado químico Desconhecido. 

As linhas de água localizadas na CSF, área poente, são linhas de água de 1.ª ordem (de cabeceira), 

apresentando pouca expressão e escoamento efémero, manifestando-se durante ou imediatamente 

após os períodos de precipitação. 

A área mais sul da CSF compreende linhas de água com maior expressão, encaixadas, de 1.ª a 4.ª 

ordem, com escoamento igualmente efémero. 

Na figura seguinte apresenta-se a rede hidrográfica localizada no interior da CSF e do Corredor de 

Estudo da LE. 

 

Figura 8 - Rede hidrográfica no interior da CFC e do corredor de estudo da LE (Fonte: ArcGis, informação 

geográfica do EIA, sobreposta à carta militar 1/25000) 
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O EIA identifica fontes de poluição do tipo difusa, associada à prática agrícola, pecuária e florestal, e 

do tipo pontual, associada à atividade industrial e a tratamentos de água, a uma distância igual ou 

inferior a 5km, mas que considera não terem influência na área de estudo por se localizarem a cotas 

muito mais baixas do que a CSF e LE, designadamente: 

 Três indústrias extrativas em exploração; 

 Uma indústria extrativa encerrada; 

 Duas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) com rejeição no meio hídrico e 

tratamento secundário; 

 Uma ETAR com rejeição no solo e tratamento primário. 

O corredor de estudo da LE a 30 kV localiza-se nas duas Regiões Hidrográficas já referidas, nas massas 

de água e caracterização indicadas, com as fontes de poluição difusa e pontuais referidas, não 

constando todavia qualquer fonte pontual no Corredor da LE. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de estudo da CSF e da LE insere-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, Zona Centro-

Ibérica. 

A área de implantação do projeto situa-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Tejo, com o código PTA0x1RH5 e na massa de água subterrânea do Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, com o código PTA0x1RH3, uma vez que a área da CSF abrange 

as duas regiões hidrográficas, designadamente do rio Tejo e ribeiras do Oeste (RH5A) e do rio Douro 

(RH3). 

Nos termos do EIA, é previsível que nos maciços rochosos, como o da área em estudo, compostos por 

rochas fraturadas e alteradas, possa considerar-se a existência de um sistema hidrogeológico de 

circulação sub-superficial de água, que corresponde em média aos primeiros 10 m de profundidade, 

caracterizando-se por ser um meio poroso alterado e fraturado e que apresenta um carácter sazonal, 

com maior expressão na estação húmida, o que é confirmado pela nascente constante da Carta Militar 

1/25000. 

Embora esta nascente se encontre fora da área da Central, no limite da área de estudo, a mesma foi 

representada na Planta de Condicionamentos do EIA, de forma a garantir a sua preservação durante a 

fase de construção. 

Existe ainda um outro sistema de circulação de água em profundidade, onde a água circula na franja 

fraturada e descomprimida da rocha e na zona de rocha sã e fraturada com percursos maiores. Este 

segundo sistema de circulação de água subterrânea mantém-se durante a estação seca. 

De acordo com o PGBH, 2.º Ciclo de Planeamento, os estados quantitativo e qualitativo das duas 

massas de água subterrânea estão classificados de Bom. 

Estas massas de água subterrânea, que compreendem as partes nascente e poente da área de estudo, 

correspondem a um meio hidrogeológico com aquíferos considerados insignificantes, com água 

subterrânea apenas com significado local. 

O EIA refere que, com base na informação disponibilizada pela APA em maio de 2021, não se 

identificam quaisquer utilizações de recursos hídricos licenciadas, zonas protegidas definidas no 

âmbito da Lei da Água ou outros elementos sobre os recursos hídricos na área de estudo e envolvente 

próxima, não se encontrando delimitado nenhum perímetro de proteção de captação de água 

subterrânea para abastecimento público, publicado em portaria. No reconhecimento local efetuado à 

época, também não foram observados pontos de água. 
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No que respeita aos usos privados verifica-se, no entanto, a localização de uma captação de água 

subterrânea (poço), localizada a cerca de 360 m a nascente da central, em Vale da Moita, com a 

profundidade de 7 m e volume máximo anual autorizado de 370 m3, Título A010058.2019.RH3. 

No âmbito do PGRH5 e no PGRH3, 2.º Ciclo de Planeamento, foram estimadas como cargas poluentes 

de origem difusa, o azoto e o fósforo. Quanto a pressões qualitativas pontuais, foram identificadas na 

envolvente da área de estudo (num raio de 5 km), uma indústria extrativa encerrada e quatro em 

exploração, duas rejeições no meio hídrico com tratamento secundário e uma rejeição no solo com 

tratamento primário. 

O EIA refere que a vulnerabilidade à poluição da área de implantação do projeto, varia entre 

vulnerabilidade baixa a variável, segundo o índice EPPNA, e média a variável segundo o índice DRASTIC. 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais  

Central Solar Fotovoltaica 

Fase de Construção 

As ações de desmatação/decapagem, movimentação de terras, depósito temporário de terras e 

materiais, entre outros, potenciam o risco de erosão hídrica e o consequente aumento do transporte 

de sólidos na drenagem do terreno em situação de ocorrência de chuva, sendo que as ações de 

escavação e aterro, destabilizam os solos e torna-os mais vulneráveis aos fenómenos causadores de 

erosão. Contudo, o EIA refere que face à morfologia do terreno, prevê-se que não sejam efetuadas 

terraplenagens significativas, o que também é minimizado pela configuração do traçado do acesso 

previsto construir adjacente à vedação, o que possibilita a construção desta sem necessidade de 

plataformas auxiliares para acesso de maquinaria. Estes impactes são reversíveis com a regeneração 

da vegetação espontânea sob os painéis e entre as mesas. 

O estaleiro provocará temporariamente a compactação dos terrenos, reduzindo a infiltração e fazendo 

aumentar o escoamento superficial, sendo este impacte negativo, limitado (apenas uma pequena área 

de solo será impermeabilizada), e reversível, dado o seu posterior desmantelamento e restituição das 

condições iniciais/recuperação das áreas afetadas. 

No transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e a obra, bem como na 

circulação de maquinaria e veículos, poderão ocorrer derrames acidentais, suscetíveis de escorrência 

até aos cursos de água, o que deverá ser imediatamente contido. Esta eventual ocorrência constitui 

um impacte negativo, dependendo a sua significância da quantidade e natureza das substâncias 

envolvidas no derrame, do local, e da tomada de medidas de minimização. 

Os acessos a construir não são impermeabilizados e a circulação de veículos pesados é apenas 

realizada para o transporte de pré-fabricados (para os postos de transformação, instalações sanitárias 

e posto corte e seccionamento), sendo o transporte de painéis fotovoltaicos e respetivas estruturas 

de fixação efetuado em viaturas comerciais de tração total, o que permite menores impactes nos solos 

e na respetiva infiltração de águas pluviais. 

Não obstante o EIA tenha considerado que o Projeto estabelece uma faixa de proteção, a partir do 

leito, com a largura de 10 m para as linhas de água de maior expressividade e de 5 m para as restantes 

linhas de água, constituindo-se assim uma faixa livre de intervenção, os impactes diretos nas linhas de 

água decorrem do cruzamento com o caminho periférico a construir, com a vedação e com as valas de 

cabos, sendo expetável a ocorrência de alterações temporárias das condições de escoamento em 

resultado das obras necessárias. 
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Neste sentido, salienta-se que, para efeitos de implantação do projeto, a faixa de proteção dos cursos 

de água, deverá contemplar os afastamentos mínimos medidos a partir da crista superior dos taludes 

marginais dos cursos de água. 

Com vista à minimização de impactes nos recursos hídricos superficiais está previsto um sistema de 

drenagem constituído por valetas e passagens hidráulicas, que assegura a continuidade do 

escoamento das águas pluviais, com proposta constante da Resposta ao PEA. 

O EIA refere que, para os casos em que exista intervenção que interfira com áreas de domínio público 

hídrico será solicitado o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), em conformidade com a 

legislação. 

O abastecimento de água potável será através de água engarrafada para consumo humano, não sendo 

expectáveis impactes negativos significativos, desde que os resíduos urbanos decorrentes sejam 

encaminhados a operador licenciado com vista à sua reciclagem, conforme as medidas de minimização 

previstas. 

Segundo a Resposta ao PEA, no que diz respeito à produção de águas residuais domésticas, considera-

se não existir impacte sobre os recursos hídricos superficiais uma vez que durante a obra serão 

utilizados sanitários amovíveis do tipo químico, sendo o efluente encaminhado para operador 

licenciado. 

Fase de Exploração 

Embora os painéis sobrelevados relativamente ao solo permitam a normal escorrência e infiltração de 

águas à superfície, ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas que ficam 

a descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, 

potenciando o aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica. Contudo, concorda-se com o 

mencionado no EIA que refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza este impacte. 

O EIA prevê a possibilidade de ocorrerem situações de obstrução da secção das linhas de água nas 

zonas de atravessamento da vedação, por resíduos e sedimentos arrastados em períodos de 

precipitação, cuja situação se considera ultrapassável uma vez que estes atravessamentos carecem 

ainda do devido licenciamento nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 31 de maio, acautelando, 

caso a caso, as condições a cumprir. Salienta-se desde já a necessidade de uma vigilância frequente 

nesses períodos e ações de limpeza de detritos sempre que se justifique, o que será facilitado pelo 

caminho periférico (a construir). 

Apesar dos acessos dentro da Central Solar Fotovoltaica serem executados em terreno estabilizado 

sem camada de revestimento betuminoso, o escoamento superficial tenderá a aumentar, devido à 

redução da infiltração como consequência da compactação do solo. É um impacte negativo e pouco 

significativo após a regeneração da vegetação da restante área. 

Por outro lado, considera-se que a construção das valetas de drenagem assegura o encaminhamento 

das águas superficiais, evitando a situações de estagnação e de alagamento de terrenos adjacentes. 

Quanto à lavagem dos painéis, esta será realizada duas vezes por ano com água desmineralizada, sem 

uso de químicos, que se irá infiltrar naturalmente no solo, pelo que se considera que o impacte 

induzido é negativo e pouco significativo. Note-se que se considera a lavagem dos painéis duas vezes 

por ano, embora os elementos escritos do EIA não sejam inteiramente compatíveis. 

Conforme referido na Resposta ao PEA, as águas residuais domésticas serão encaminhadas para uma 

fossa estanque, pelo que, sendo a limpeza assegurada por entidades habilitadas para o efeito, que 

encaminharão a fração líquida e as lamas para destino final adequado, o impacte induzido será 
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negativo e muito pouco significativo. 

Na fase de exploração, as necessidades de abastecimento de água para consumo humano serão 

supridas com recurso a água engarrafada. A água para lavagens e usos sanitários será abastecida por 

camiões cisterna que abastecem o reservatório subterrâneo, não sendo previstos impactes negativos 

neste âmbito, se cumprida a boa gestão de resíduos. 

O consumo de água utilizado nos painéis é reduzido, assim como nas instalações sanitárias e no 

abastecimento humano, considerando-se pouco significativo. 

Em relação à afetação da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com 

eventuais situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, como derrames 

acidentais, que poderão provocar situações de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos 

em períodos de precipitação, os quais são de reduzida significância caso sejam de imediato e 

corretamente aplicadas as medidas de minimização propostas 

Fase de Desativação 

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 

semelhantes aos indicados para a fase de construção. 

Linha Elétrica 

Fase de Construção 

É prevista a utilização do mesmo estaleiro da Central Solar Fotovoltaica, pelo que não são considerados 

impactes afetos a esta ação. 

Eventuais descargas acidentais ou derrames de óleos ou outras substâncias poluentes, ou pelo seu 

armazenamento inadequado ou durante o transporte, no caso de ocorrerem, serão em pequena escala 

e deverão ser imediatamente contidos de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de 

obra, evitando a propagação e contaminação dos recursos hídricos superficiais. 

Para efeitos de minimização dos impactes da implantação dos apoios e dos acessos provisórios, na 

alteração do regime de escoamento ou na potencial degradação da qualidade da água, deverão ser 

aplicadas as medidas de minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão 

da fase de construção e instalação do projeto, para o que é fundamental o cumprimento da medida 

definida para a construção da Linha Elétrica, que condiciona o modo como serão efetuados os acessos 

aos apoios, especialmente ao apoio 3 que se localiza numa zona de mais difícil acesso. 

Salienta-se que o EIA explicita na descrição do projeto que não são previstos acessos a construir aos 

apoios da Linha Elétrica, o que se encontra em desconformidade com os impactes mencionados. 

Não são expectáveis impactes sobre as linhas de água, uma vez que foi assegurada a distância de 10 

m a todas as linhas de água. 

Caso seja imprescindível a lavagem das betoneiras no local das fundações dos apoios da Linha Elétrica, 

os impactes nos recursos hídricos superficiais serão reduzidos e pouco significativos se consideradas 

as medidas de minimização preconizadas para o efeito. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, não são previstos consumos de água ou produção de efluentes diretamente 

associados à Linha Elétrica, uma vez que é utilizado o estaleiro da CSF, pelo que não se consideram 

impactes decorrentes do mesmo. 

Os impactes passíveis de ocorrer são decorrentes da manutenção e reparação da LE e das respetivas 

componentes ou equipamentos, que poderão provocar situações de contaminação passíveis de atingir 
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os recursos hídricos, o que é considerado improvável caso se verifique a aplicação correta das medidas 

de minimização propostas. 

Fase de Desativação 

Em caso de ser ponderada a desativação da Linha Elétrica, considera-se que os impactes resultantes 

são semelhantes aos indicados para a fase de construção. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Central Solar Fotovoltaica 

Fase de Construção 

Na fase de construção as condições naturais de infiltração serão alteradas, diminuindo a recarga local 

do aquífero, reversível nas áreas que não serão ocupadas, após a descompactação e regeneração dos 

terrenos, não sendo expectável a afetação das águas subterrâneas pelos trabalhos desenvolvidos. 

Os acessos a construir são em material permeável, com valetas de drenagem sem revestimento, 

quando construídas, e sendo o escoamento encaminhado para as linhas de água naturalmente. Uma 

eventual ocorrência será imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar 

em fase de obra, evitando-se a propagação em profundidade. Esta eventual ocorrência constitui um 

impacte negativo, dependendo a magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no 

derrame, e significativo se contaminar o meio hidrogeológico.  

As instalações sanitárias são amovíveis do tipo químico, cujos depósitos serão esvaziados 

regularmente por empresa especializada, ao longo da execução dos trabalhos, não se esperando que 

possa ocorrer contaminação das águas subterrâneas, considerando-se estes impactes insignificantes. 

A montagem e fixação ao solo da estrutura de suporte do sistema de produção fotovoltaico, não é 

suscetível de originar impacte percetível no meio hidrogeológico, face à profundidade dos postes e à 

reduzida área de afetação, considerando-se os impactes decorrentes relacionados com a 

hidrogeologia como insignificantes. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as áreas impermeabilizadas serão menores do que as da fase de construção, 

uma vez que não abrangem as áreas envolventes, entretanto descompactadas. Face à reduzida 

dimensão das áreas em causa considera-se que a impermeabilização do terreno constitui um impacte 

local, não podendo afetar a recarga global do sistema hidrogeológico. 

Na fase inicial de exploração da CSF, o escoamento processa-se de modo mais acelerado, dificultando 

a infiltração, mas após a regeneração da vegetação a infiltração da água processa-se em condições 

próximas da situação de referência, restabelecendo-se a infiltração lenta da água no solo, pelo que os 

impactes são considerados negativos, mas pouco significativos. 

Nas ações de manutenção e reparação de equipamentos e acessos da CSF também poderão ocorrer 

derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, os quais devem ser imediatamente contidos de 

acordo com os sistemas de gestão e de segurança previstos, pelo que não se considera que um 

eventual derrame possa causar um impacte negativo com significado na qualidade das águas 

subterrâneas sendo, desta forma, pouco significativo. 

As operações de lavagem dos módulos solares/painéis, que ocorrerão, em média, 2 vezes por ano, não 

são suscetíveis de contaminar as águas subterrâneas tendo em conta que o processo de lavagem não 

utilizará detergentes ou outros produtos químicos, estando excluída a utilização de qualquer uso de 

químicos. Desta forma, os impactes são nulos. 
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Fase de Desativação 

A remoção de todos os equipamentos instalados e a naturalização dos terrenos determinará impactes 

semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de movimentação de terras e 

de resíduos de demolição, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um 

impacte positivo. 

Linha Elétrica, 30 kV 

Fase de Construção 

Os principais impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com as atividades de escavação 

e depósito de terras associadas à remoção da camada superficial dos solos para abertura e 

beneficiação dos acessos provisórios ao corredor da Linha e das fundações dos apoios da Linha, 

compactação de terrenos e redução da área de infiltração, com a eventualidade de contaminação 

devido a derrames acidentais de substâncias poluentes em fase de obra (transporte e abastecimento 

de combustíveis para a maquinaria). Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas 

substâncias poluentes e a natureza das intervenções, não são esperados impactes significativos no 

meio hidrogeológico. 

Fase de Exploração 

Considera-se que na fase de exploração da LE não ocorrerão ações geradoras de impactes 

hidrogeológicos. Nesta fase, a presença da Linha Elétrica e dos respetivos 3 apoios não provoca 

impactes negativos na massa de água subterrânea. Apesar de se manter na fase de exploração a 

impermeabilização remanescente das pequenas áreas de intervenção, a mesma não é suscetível de 

ter impacte na recarga do sistema hidrogeológico. 

A eventual possibilidade de ocorrência de derrames durante ações de manutenção, embora gerem 

impactes negativos, não apresenta significância se forem aplicadas as medidas de minimização 

definidas, evitando a propagação em profundidade e a interferência com os aquíferos subterrâneos. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta de REN do concelho da Guarda em vigor, verifica-se que a Área de Estudo do 

projeto, bem como o Corredor de Estudo da LE a 30kV, interferem com as seguintes tipologias de REN 

nos termos do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 

de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º124/2019, de 28 de agosto: 

 “Cabeceiras das Linhas de Água” que, conjuntamente com as “Áreas de Máxima Infiltração” 

correspondem atualmente a “Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de 

Aquíferos (AEIPRA), de acordo com o disposto no n.º3 do artigo 43º e anexo IV do RJREN;  

 “Áreas com Risco de Erosão”, que correspondem a “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica 

do Solo” (AEREHS), de acordo com o referido normativo. 

No entanto, a área de implantação da CSF apenas apresenta sobreposição a áreas da tipologia AEIPRA, 

como se observa no quadro e figura seguintes. 
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Tabela 1 - Áreas REN afetadas pelo Projeto da CSF, por tipologia (Fonte – EIA, Quadro 5.2) 

 

 

 

Figura 9 - Carta da REN do concelho da Guarda (Fonte – Resposta ao PEA, extrato da Figura 5.6) 

Não se verifica afetação de linhas de água integradas na REN, atualmente correspondentes à tipologia 

Cursos de Água, Leitos e Margens (CALM). 

Relativamente às funções associadas às tipologias AEIPRA e AEREHS, o EIA demonstra que as funções 

estabelecidas pelo RJREN se encontram asseguradas, uma vez que serão repostas as condições de 

drenagem da área de implantação do projeto, não havendo afetação definitiva dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, bem como haverá a reposição do coberto vegetal, permitindo por um lado 

a infiltração de água no solo e a alimentação dos sistemas aquíferos e, por outros lado, restituindo a 

função de agregação dos solos minimizando o seu arrastamento. 

A mitigação dos efeitos de implantação da CSF nas tipologias REN em causa é conseguida pelo facto 

dos painéis da Central serem colocados a uma altura mínima de 0,5 m a 0,8 m acima do solo, sobre 

estruturas fixadas ao solo com estacas, permitindo o crescimento de vegetação rasteira por baixo dos 

painéis (cortada apenas em situações de ensombramento) e a infiltração das águas pluviais nos solos. 

Por outro lado, as áreas a impermeabilizar restringem-se ao Posto de Corte e Seccionamento, às 
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Instalações Sanitárias, aos Postos de Transformação, aos locais da fundação da vedação que, sendo de 

reduzida dimensão, não apresentam repercussões significativas quer nas áreas de infiltração, quer na 

alteração das condições de drenagem dos solos. 

O acesso que circunda a CSF é permeável e garante a continuidade do escoamento nas linhas de água 

através da instalação de passagens hidráulicas nos seus atravessamentos. 

Relativamente à linha elétrica, cujos apoios são implantados em áreas das tipologias AEIPRA e, 

parcialmente, AEREHS, verifica-se que a acessibilidade aos mesmos é realizada sem recurso a caminhos 

segundo indicado no EIA, sendo impermeabilizada apenas a área das fundações dos apoios. A área de 

intervenção para execução dos respetivos caboucos é superior à área da fundação dos mesmos, sendo 

no entanto reposta após execução dos trabalhos, considerando-se que se encontram salvaguardadas 

as funções de ambas as tipologias AEIPRA e AEREHS. 

Nos termos do n.º2 e n.º3 do artigo 20º do DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo 

D.L. nº 124/2019 de 28 de agosto, RJREN, conjugado com o regime de compatibilidade prevista no 

Anexo II do referido diploma - Usos e Ações com os Objetivos de Proteção Ecológica e Ambiental e de 

Prevenção e Redução de Riscos Naturais de Áreas Integradas na REN - considera-se que as 

infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis 

(ponto II, alínea f) do referido Anexo II) são enquadráveis nos usos compatíveis com as áreas REN, no 

que respeita às tipologias em questão, sujeitos a comunicação prévia. 

 

5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área disponível para implantação do Projeto, com aproximadamente 94 ha, é marcada pela presença 
de uma zona de planalto, ocupada por matos rasteiros e afloramentos rochosos dispersos. Essa área 
encontra-se a norte do Subparque Eólico de Benespera, pertencente a um conjunto de Subparques 
Eólicos chamados de Parque Eólico da Raia, pelo que a Linha Elétrica a construir, irá ligar-se à linha 
elétrica existente do referido Subparque Eólico de Benespera. É por esta razão que o projeto se chama 
um Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia, constituindo um aspeto positivo, a utilização das 
infraestruturas já existentes do Subparque Eólico, não sendo assim necessário construir uma Linha 
Elétrica tão comprida e uma subestação. 

A área de implantação da Central é um território com características rurais, ocupado maioritariamente 
por matos, intercalados com culturas arvenses, afloramentos rochosos e prados. 

A preparação da área onde será instalado o Projeto inicia-se pela limpeza do terreno (remoção da 
vegetação de forma faseada). Em seguida proceder-se à desmatação da camada superficial do solo, na 
área abrangida pelas plataformas onde serão instalados os postos de transformação, o posto de Corte 
e Seccionamento, o caminho e o estaleiro. A terra vegetal resultante desta ação será devidamente 
armazenada para utilização posterior na requalificação ambiental das áreas intervencionadas. 

Após a conclusão dos trabalhos de construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, as áreas 
intervencionadas serão objeto de recuperação paisagística, designadamente o acesso, a área de 
montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos bem como 
de outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção. 

Da análise realizada, observa-se que a área de estudo da Central Solar Fotovoltaica é constituída 
predominantemente por áreas naturais e seminaturais. Estas áreas ocupam aproximadamente 
79,67 ha, o que corresponde a cerca de 84,4% do total. As áreas agrícolas também apresentam alguma 
expressão, ocupando cerca de 14,65 ha, correspondente a 15,5% da ocupação do solo da área 
estudada. Com menor expressão, seguem-se as áreas artificializadas, que ocupam 0,06 ha, o que 
corresponde a 0,1%. 
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Nas áreas naturais e seminaturais predominam os matos (giestal), ocupando cerca de 59,21 ha, o que 
corresponde a 62,7% da área de estudo. Verifica-se, ainda, que dispersos pela área de estudo ocorrem 
afloramentos rochosos graníticos de dimensões variáveis. Destacam-se também, os prados 
seminaturais dominados por herbáceas. 

As áreas agrícolas são constituídas por manchas de utilização agrícola, e correspondem essencialmente 
a áreas de culturas arvenses ocupadas por culturas prados e outras forrageiras herbáceas cultivadas 
em parcelas agrícolas. Estas constituem áreas de média dimensão que ocorrem pelo território, 
ocupando na sua totalidade cerca de 14,65 ha, correspondendo a 15,5% da área de estudo. 

Os solos presentes na área de estudo apresentam maioritariamente uma capacidade de uso muito 
baixa, com limitações muito severas. 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes nos solos são negativos e de âmbito local, resultando principalmente da 
ocupação de solos decorrente da instalação dos elementos definitivos da Central Fotovoltaica 
(estruturas metálicas de suporte dos painéis fotovoltaicos, posto de corte e seccionamento, os postos 
de transformação, o novo acesso, as valas de cabos e vedação) e ainda da presença de elementos 
temporários, tais como a maquinaria, local dos estaleiros e áreas de apoio e depósitos de material 
vegetal. 

Verifica-se que são afetadas as classes de capacidade de uso do solo com capacidade de uso muito 
baixa, com limitações muito severas. Esta afetação assume-se como pouco significativa, ao nível da 
capacidade de uso, dada a grande expressão que este tipo de ocupação apresenta na envolvente. 

Relativamente à ocupação do solo, os principais impactes na ocupação do solo, serão negativos e de 
âmbito local, e resultam principalmente da afetação de matos e culturas arvenses. Estas afetações 
devem-se, por um lado à instalação dos elementos definitivos do Projeto e por outro, à presença e 
circulação de elementos temporários, tais como, maquinaria, locais de depósito de terras e materiais, 
e a abertura de valas. Salienta-se que serão preservados os afloramentos rochosos existentes no local. 

A fase de construção constitui o período mais crítico ao nível dos impactes negativos no que se refere 
ao fator ambiental uso do solo. 

O Relatórios Síntese (RS) refere que os principais impactes sobre os solos, na área de influência do 
projeto, na fase de construção, são devidos à implementação das infraestruturas projetadas e estão 
associados à ocupação e/ou degradação dos solos devido fundamentalmente à abertura de acessos, à 
compactação provocada pelo tráfego da maquinaria e veículos afetos à obra, às zonas ocupadas pelos 
estaleiros e pelo armazenamento e deposição temporária de terras, bem como as faixas envolventes 
às áreas de implementação das infraestruturas projetadas. Estes impactes, embora negativos e diretos, 
são localizados e temporários, que cessarão após a conclusão da obra, sendo parcialmente reversíveis. 

Ainda durante a fase de construção, relativamente aos impactes indiretos nos solos, importa salientar 
os resultados do provável aumento dos processos erosivos, associados às ações de desmatação, 
decapagem e ao volume de materiais movimentados. 

No que se refere à Ocupação do Solo, as interferências existentes com o projeto, quer na fase de 
construção, quer na fase de exploração, foram objeto de uma análise direcionada para a identificação 
de potenciais alterações ao nível dos usos. Este considerou-se um fator ambiental de elevada relevância 
dada a significativa interferência espacial que o projeto implica. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos módulos fotovoltaicos, serão 
executadas as obras de construção civil que incluem a preparação da plataforma de assentamento dos 
Postos de Transformação e construção do Posto de Corte e Seccionamento, a execução de passagens 
hidráulicas e da vedação. 
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5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O presente investimento insere-se numa estratégia de aproveitamento de um recurso energético (o 

sol) que permite aumentar a produção descentralizada de eletricidade com um ciclo produtivo 

consonante com os períodos de maior consumo, em complementaridade com outras duas fontes de 

produção de energia renovável (eólica, em regra mais produtiva durante o período noturno e hídrica, 

de produção sazonalmente mais variável), contribuindo para a segurança nacional de abastecimento 

energético. 

O projeto contribui para os objetivos das políticas energéticas europeia e nacional, de aposta nas 

energias a partir de fontes renováveis, vertidos, no caso português, na Estratégia Nacional para a 

Energia (ENE 2020) e no Plano Nacional integrado Energia Clima (PNEC 2021-2030). 

A aposta portuguesa nas energias renováveis tem tido, no caso da energia fotovoltaica, um incremento 

notável: passou de uma potência instalada de 244 MW em 2012 para 1.289 MW em 2021 (da qual 178 

MW está instalada na Região Centro, que assegurou cerca de 14,6% da produção fotovoltaica nacional 

entre agosto de 2020 e julho de 2021). Portugal deveria ter atingido o valor de 60% da eletricidade a 

ser produzida a partir das fontes de energia renováveis em 2020 (e, de acordo com dados da DGEG, 

estaríamos, já, em 55,8%, em julho de 2021). 

No que diz respeito à caracterização da situação de referência e quanto à Socioeconomia, é 

considerada como um fator importante e dir-se-á que o conteúdo se revela genericamente adequado, 

ou até excessivo, tendo em conta o aproveitamento que dele é feito para o restante RS. Está dividido 

em subcapítulos, que abordam as temáticas território e demografia, ensino, estrutura do emprego, 

setores de atividade económica, estrutura empresarial, abordagem turística e acessibilidade. 

De um modo geral e quando existem, são utilizados dados posteriores a 2011. 

O único acesso à Área de Estudo é feito por um caminho rural, que a atravessa desde o limite este, na 

zona norte, até à área central. Relativamente às principais estradas, destacam-se a cerca de 830 m, na 

direção norte, o CM 1183-1, a cerca de 600 m, na direção este, o caminho que liga a localidade de 

Quinta da Erva à localidade de Quinta do Souto, a cerca de 200 m, na direção norte, um caminho rural 

que liga a localidade de Dorgueira a João Antão, a cerca de 1 700 m, na direção oeste, a A23; e, na 

direção sul, a cerca de 1 200 m, localiza-se um caminho rural que liga Benespera a Quinta do Souto. 

O número de trabalhadores a afetar à fase de construção será de 50. Admite-se que a obra tenha um 

prazo de execução de cerca de 7 meses e uma vida útil de 30 anos, sendo a estimativa de investimento 

total do projeto na ordem dos 16,5 M €. 

As localidades mais próximas da Área de Estudo e da futura Central Solar Fotovoltaica localizam-se: 

 a oeste: Dorgueira (200 m), Vasco Neto (640 m), Quinta do Arrassaio (1.352 m) e Benespera 

(2.130 m); 

 a norte: Quinta das Sobreiras (560 m), Quinta da Carvalheira (840 m), João Antão (1.280 m), 

Benavente (2.350 m), Balsemão (2.680 m) e Ramela (3.360 m); 

 a noroeste: Quinta dos Seixais (2.260 m), Aldeia Nova (2.820 m) e Dominga Feia (3.430 m); 

 a nordeste: Quinta da Erva (740 m), A-de-Moura (990 m), Carvalheira (1.916 m), Diogo Alves 

(2.108 m), Quinta do Pregul (2.350 m), Fernão Luís (2.600 m), Santana da Azinha (3.380 m); 

 a este: Lameiras (3.700 m), Aldeia de Santa Madalena (3.800 m) e Lameiras de Baixo (3.900 

m); 

 a sudoeste: Quinta da Carvalha (1.620 m) e Quinta de Baixo (1.960 m). 
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Contudo, num raio de 300 metros da futura Central Solar Fotovoltaica, foram apenas identificados 20 

edifícios de tipologia vária (habitação, apoio agrícola, ruínas). 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A análise de impactes desenvolvida no EIA é bastante detalhada e é feita separadamente para a central 

solar e para a linha elétrica. Depois de serem descritas as ações geradoras de impacte nas fases de 

construção e de exploração, são avaliados, para as mesmas fases, os impactes gerados, neste âmbito, 

pelo projeto. Foram também analisados os impactes esperados na fase de desativação. 

Quanto a impactes cumulativos com outros projetos na envolvente, há a referir, num raio de 3 km, a 

presença do Subparque Eólico de Benespera, a sul da futura central fotovoltaica, e os aerogeradores 

já implantados no terreno e as linhas elétricas já existentes, concorrem para uma análise deste tipo de 

impactes.  

Durante a fase de construção da central solar fotovoltaica e da linha elétrica, estima-se que os 

impactes negativos expectáveis de ocorrer estarão sobretudo relacionados com o incómodo que as 

ações associadas às obras poderão gerar nas populações existentes na envolvente.  

Essas ações serão essencialmente de movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras 

e de transporte de materiais diversos para a construção que irão aumentar o tráfego de veículos 

pesados e viaturas comerciais, conduzindo a um aumento de emissões de poluentes para a atmosfera, 

assim como de ruído, promovendo uma alteração generalizada da qualidade ambiental, ainda que 

reduzida, na área de intervenção e na sua envolvente. 

Estes impactes negativos, ainda que temporários, são significativos e poderão ser minimizados através 

de adoção de medidas adequadas, tais como, a aspersão regular nos locais onde estarão a decorrer as 

atividades que mais geram emissões de poeiras, controlo de velocidade dos veículos, entre outras 

medidas. 

Para os aglomerados populacionais que serão potencialmente mais afetados, A-de-Moura, Vasco 

Neto, Dorgueira, Quinta da Erva e João Antão, poderão ser minimizados os impactes negativos das 

ações de movimentações, através da adoção de medidas adequadas de informação 

afixada/disponibilizada às populações que se encontram na envolvente sobre o período da 

empreitada, controlo de velocidade dos veículos, entre outras medidas. 

O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos às obras, conduzirá também a 

constrangimentos no fluxo de tráfego, pela circulação lenta que lhes é característica, com implicações 

nos padrões de mobilidade. 

Como impacte positivo, regista-se a criação de postos de trabalho que poderá ter um efeito benéfico 

na estrutura social, com redução da taxa de desemprego e aumento dos rendimentos de pessoas 

singulares e famílias, ainda que de forma temporária. 

É expectável que grande parte da mão de obra seja obtida por trabalhadores já afetos ao empreiteiro 

responsável pela construção, e que esta deslocação de mão de obra de fora dinamize a economia 

local/regional, com um aumento da atividade económica nas freguesias abrangidas e adjacentes ao 

projeto, em setores como a construção, restauração e alojamento, traduzindo-se num impacte 

positivo significativo. 

A fase de exploração da central solar fotovoltaica necessita da existência de uma equipa técnica para 

assistência ao nível da vigilância e manutenção, para esse efeito, serão criados 1 a 2 postos de trabalho 

efetivos (equipa de manutenção), considerando-se este impacte positivo. 

A exploração da linha elétrica requer equipas técnicas para assistência ao nível das inspeções 

periódicas do estado de conservação da linha e manutenções gerais à linha, estando prevista a 
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utilização de equipas já existentes, pelo que se considera que não terá impacte na criação de novos 

postos de trabalho. No entanto, terá impacte positivo na economia local, uma vez que a exploração 

da central solar fotovoltaica e da linha elétrica envolve a aquisição de materiais diversos e serviços. 

Ao nível da circulação previsível de veículos, estima-se que sejam realizados 40 transportes por ano 

em veículos ligeiros, pelo que se considera que o impacte negativo é pouco significativo. 

Assim, para o fator ambiental socio-economia esperam-se impactes negativos pouco significativos 

associados ao aumento do tráfego de veículos nos acessos próximos ao local de implantação da Central 

Solar e Linha Elétrica, amplamente compensados pelos impactes positivos: 

• investimento global de 16,5 M €; 

• aumento do número de postos de trabalho (sobretudo na fase de construção); 

• aumento do comércio local de matérias-primas; 

• dinamização dos setores da restauração e do alojamento local. 

Adicionalmente, a geração de energia elétrica através de fontes renováveis é um impacte muito 

positivo, de âmbito não puramente local/regional, mas sim nacional. De facto, considerando que a 

Central Solar Fotovoltaica de Benespera produzirá energia elétrica através do sol, a redução da 

produção de energia através de combustíveis fosseis traz impactes positivos muito significativos. 

A possibilidade de fornecimento de energia elétrica produzida na central solar fotovoltaica constituirá 

um impacte positivo significativo, certo, irreversível (considerando que a central produzirá energia 

através de fonte renovável durante a fase de exploração), permanente durante a fase de exploração, 

de magnitude elevada (âmbito nacional) tendo em conta que contribuirá para diminuir a atual 

dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao fornecimento de combustíveis fósseis 

para a produção de eletricidade. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Conformidade do projeto com IGT, servidões e restrições 

O projeto em avaliação, relativo à “Central Solar Fotovoltaica de Benespera – Projeto Híbrido do 

Parque Eólico da Raia (Subparque Eólico de Benespera)” desenvolve-se no concelho da Guarda 

estando abrangido pelo respetivo Plano Diretor Municipal (PDM), em vigor, aprovado pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 55/94, de 20 de julho, com a 1.ª Alteração (Regime Simplificado: 

Regulamento e Planta de Ordenamento), aprovada através da Declaração n.º 275/2002, de 04 de 

setembro, com a 2.ª Alteração (Regime Simplificado: Regulamento e Planta de Ordenamento), 

aprovada através da Declaração 351/2002, de 19 de novembro, com a 3.ª alteração (por Adaptação – 

POPNSE: Regulamento e Planta de Ordenamento),aprovada através da Declaração n.º 88/2021, de 30 

de julho, e com a 4.ª alteração, aprovada pelo Aviso n.º 4066/2022, de 24 de fevereiro. 

O projeto localiza-se, segundo a “Carta de Ordenamento – Concelho”, na classe de espaço “Área 

Rural”, a que se refere o artigo 19.º do regulamento do PDM, definidas como “Áreas de Mata e Uso 

Florestal a Manter”, cujo uso preferencial, se encontra definido no artigo 20.º, que refere que 

“…destinam-se essencialmente a matas ou a uso agrícola e florestal, não podendo ser utilizadas para 

urbanização ou construção, com exceção das situações previstas nos artigos 21.º e 23.º e nas 

condições de compatibilidade referidas no artigo 24.º”. 

Face ao teor do artigo 23.º (condições de construção) do regulamento do PDM, considera-se que, 

salvaguardando o facto de se tratar de um uso não previsto (logo, também, não interdito) no PDM da 

Guarda, de 1.ª geração, o mesmo é entendido como compatível com os usos aí previstos, bem como 

com o citado PDM. Esta conclusão também se fundamenta nas disposições constantes, em particular 
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nas alíneas b) g) e h) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, que 

estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação 

e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o 

território nacional, a aplicar nos procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, dado o uso/ação em causa, integrar esses mesmos 

critérios. 

Ainda, de acordo com a “Carta de Ordenamento – Concelho” a área de estudo colide, parcialmente, 

com espaços definidos como “Área de Salvaguarda Estrita”, a que refere o artigo 27.º do regulamento 

do PDM, mais precisamente com áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e com áreas 

integradas em “Solos e Subsolos mineralizados a defender”, referenciadas nos seus artigos 29.º e 30.º, 

respetivamente. 

Relativamente à “Área de Salvaguarda Estrita” definida como REN, e nos termos do disposto no n.º 2 

do artigo 29.º do regulamento do PDM, além da viabilização do licenciamento de qualquer construção 

ter de salvaguardar o cumprimento do conteúdo do seu capítulo III, os espaços de REN incluídos nesta 

área, estão sujeitos ao cumprimento da legislação específica em vigor. 

Assim, e de acordo com a Carta da REN, em vigor para o município da Guarda, o projeto colide, 

parcialmente, com áreas integradas na REN, na categoria de “Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e recarga de aquíferos”, de acordo com o Regime Jurídico da REN (RJREN), estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 

O uso e a ação pretendidos, com enquadramento em “Produção e distribuição de eletricidade a partir 

de fontes de energia renováveis”, encontram-se previstos na alínea f), do Item II – 

“INFRAESTRUTURAS”, do Anexo II, a que se refere o artigo 20.º do RJREN. Face à categoria da REN em 

presença, o uso e a ação pretendidos encontram-se sujeitos a procedimento de comunicação prévia, 

nos termos previstos na subalínea ii), da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do mesmo Regime. 

Relativamente aos trabalhos complementares e acessórios, à instalação da Central Solar Fotovoltaica, 

sendo estes necessários e indissociáveis do presente projeto consideram-se como parte integrante do 

mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 

Da consulta efetuada à Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro verifica-se que a mesma não 

estabelece no seu Anexo I requisitos específicos para a viabilização da pretensão, e do Anexo II, item 

II, alínea f) verifica-se que, a mesma, não carece de parecer obrigatório e vinculativo da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, IP), previsto no nº 1 do seu artigo 5.º conjugado com nº 5 do artigo 

22º do RJREN. 

Neste contexto, com a implementação e cumprimento das medidas de minimização impostas, 

atendendo à área de ocupação de solos da REN, considera-se que o projeto não colocará em causa as 

funções do Anexo I do RJREN, relativas à tipologia da REN abrangida. 

Acresce que, como a pretensão em causa está sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável 

da CCDRC no âmbito desse procedimento determina a não rejeição da Comunicação Prévia prevista 

na subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do RJREN, conforme previsto no n.º 7 do seu Art.º 

24.º, pelo que se considera sanada a questão com a REN. 

Relativamente à “Área de Salvaguarda Estrita” definida como “Solos e Subsolos mineralizados a 

defender”, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 30.º do regulamento do PDM, o licenciamento 

de qualquer construção tem de salvaguardar o cumprimento do conteúdo do seu capítulo III. 

De acordo com a “Carta de Outras Condicionantes” do PDM em vigor da Guarda, verifica-se que o 

projeto recai, parcialmente, sobre área sujeitas a proteção e servidão administrativa, nomeadamente 

em área de “Proteção aos Recursos Minerais”. 
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De acordo com a Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) em vigor para o município da Guarda, 

verifica-se que o projeto não se localiza em áreas da RAN, não estando, assim, sujeita à aplicação do 

Regime Jurídico da RAN (RJRAN), estabelecido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 16 de 

setembro, na sua atual redação. 

No respeitante aos recursos hídricos, a área de projeto encontra-se abrangida pela servidão 

administrativa dos recursos hídricos, cuja gestão é da responsabilidade da APA, I.P., entidade que 

integra a Comissão de Avaliação, na qualidade de autoridade de AIA, competindo a esta entidade 

pronunciar-se sobre o cumprimento dessa servidão. 

A área de projeto não se localiza em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da Rede 

Natura 2000. 

O Decreto-Lei n.º 49/2022, de 19 de setembro, que procedeu à 2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro, passou a prever a adaptação das áreas prioritárias de prevenção e 

segurança, no âmbito das Comissões Sub-Regionais de Gestão Integrada de fogos rurais até março de 

2023, mantendo-se, até lá, em vigor as cartas de perigosidade constantes dos PMDFCI. Neste contexto, 

considera-se que, a pronúncia sobre as localizações e as restrições à edificabilidade e 

condicionamentos relativos a outras atividades, caberá à CMDFCI da Guarda. 

Assim, e atendendo ao anteriormente referido, tendo presente o disposto na “Carta de Ordenamento 

– Concelho”, na “Carta de Outras Condicionantes” e no regulamento do PDM da Guarda, em vigor, 

conclui-se estar-se perante um uso que poderá ter acolhimento na classe de espaço denominada por 

“Área Rural”, cumprindo, desta forma, as disposições do PDM eficaz. 

 

5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com o referido no Relatório Síntese (RS), a área da Central Solar Fotovoltaica, pela sua 

localização geográfica e pelas condições edafoclimáticas particulares, apresenta potencialidade para a 

ocorrência de valores naturais com elevado interesse de conservação. 

A vegetação natural potencial da área estudada assume-se pelos bosques de sobreiro, em ambientes 

mais quentes e secos, e pelos carvalhais, de carvalho-negral, em ambientes mais frescos e húmidos. 

Atualmente, fruto da pressão antrópica, estas formações florestais revelam pouca representatividade 

na paisagem, e encontram-se fundamentalmente representadas por formações simplificadas 

(elementos arbóreos dispersos no território), ou pelas suas etapas de substituição, nomeadamente, 

por giestais, estevais e urzais. Nas zonas mais higrofílicas e em galerias ribeirinhas, a vegetação 

encontra-se fundamentalmente representada pelos amiais, salgueirais e juncais. 

Flora (Elenco Florístico e Espécies RELAPE) 

Os dados recolhidos no campo, em julho de 2020, permitiram identificar dentro da área de estudo 23 

espécies, distribuídas por 13 famílias. Da análise do elenco, verificou-se que as famílias Poaceae (6 

taxa), e Crassulaceae e Fabaceae, ambas com (3 taxa), são as que se fazem representar por um maior 

número de espécies. 

Dos resultados obtidos no âmbito da inventariação realizada no processo de caracterização da situação 

de referência, não foram identificados quaisquer indivíduos RELAPE ou listados nos Anexos (II, IV e V) 

da Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 
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Central Solar Fotovoltaica 

Dada a dimensão da área estudada (94,40 ha), considera-se que esta apresenta uma reduzida 

diversidade florística. Na totalidade do esforço exercido no processo de amostragem identificaram-se 

duas espécies endémicas, os endemismos ibéricos Echinospartum ibericum e Sedum arenarium, e 

verificou-se a ausência de espécies exóticas. Destaca-se ainda no elenco obtido, a presença de apenas 

uma espécie com carácter ruderal Hypericum perforatum. 

Corredor da Linha Elétrica 

Dada a dimensão da área estudada (22,73 ha), considera-se que esta apresenta uma reduzida 

diversidade florística. Na totalidade do esforço exercido no processo de amostragem identificaram-se 

igualmente duas espécies endémicas, os endemismos ibéricos Echinospartum ibericum e Sedum 

arenarium, e verificou-se a ausência de espécies exóticas.  

Comunidades florísticas/Habitats 

Central Solar Fotovoltaica 

Na área da Central Solar Fotovoltaica, dos potenciais bosques climatófilos de sobreiro (Rusco aculeati-

Querceto suberis) ou de carvalho-negral (Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae), pouco resta da sua 

estrutura original. Atualmente estas duas formações florestais fazem-se representar 

fundamentalmente por comunidades simplificadas, distintas de um bosque, ou encontram-se restritas 

a áreas inóspitas, onde a intervenção humana ao longo do tempo foi menor. 

A área estudada encontra-se predominantemente revestida por matos em forma de giestal (61,7%), 

por culturas arvenses (15,5%), por afloramentos rochosos (12,6%), e por prados (9,1%), manifestando 

as áreas artificializadas (vias de comunicação e reservatório de água), reduzida representatividade. 

Na sequência do trabalho de campo foi possível identificar dois grandes grupos de unidades de 

vegetação que poderão estar sob influência da implantação do projeto. Na análise efetuada é possível 

observar que a unidade de carácter natural e seminatural predomina, ocupando 84,4% da área 

estudada, e faz-se representar fundamentalmente pelos matos em forma de giestal (62,7%). A restante 

área encontra-se dedicada às explorações agrícolas, através de culturas arvenses, e representa 15,5% 

da área estudada. 

As áreas artificializadas (vias de comunicação e reservatório de água), muito embora façam parte 

integrante da potencial área para a implantação da Central Solar Fotovoltaica, não foram 

contempladas na análise. 

Corredor da linha elétrica 

Apenas se identificou uma unidade de vegetação ao logo do corredor da Linha elétrica. Esta unidade, 

de carácter natural e seminatural, faz-se representar fundamentalmente pelos afloramentos 

rochosos,54,9%, representando os matos em forma de giestal 43,9%. A restante área encontra-se 

ocupada por áreas artificializadas (vias de comunicação), e não foram contempladas na presente 

análise. 

Fauna 

Central Solar e Corredor da linha Elétrica 

A caracterização da situação de referência no âmbito da Fauna contemplou tanto a área destinada à 

implantação da Central Solar Fotovoltaica de Benespera, como a sua Linha Elétrica, por se considerar 

benéfica a análise conjunta das duas estruturas, visto que o projeto da linha elétrica apresenta 

dimensões muito reduzidas e espacialmente é coincidente em grande parte com a área da Central 

Solar Fotovoltaica. 
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Tendo em consideração a pesquisa bibliográfica e os trabalhos de campo realizados, registaram-se na 

área de estudo um total de 184 espécies de vertebrados das quais 18 foram observadas em campo e 

22 apresentam estatuto de conservação elevado (VU, EN, CR). 

Herpetofauna 

Da pesquisa bibliográfica e trabalho de campo realizado resultou o elenco faunístico das espécies de 

herpetofauna para a área de estudo. No total, foram catalogadas 10 espécies de anfíbios e 16 espécies 

de répteis. 

De entre as espécies de anfíbios, 2 apresentam uma ocorrência muito provável, 2 são prováveis de 

ocorrer e 5 são pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Salienta-se a potencial ocorrência de 

Rã-de-focinho-pontiagudo que se encontra Quase ameaçada “NT”, enquanto as restantes estão 

classificadas como Pouco Preocupantes “LC”. Refere-se ainda, que 6 das espécies de anfíbios 

referenciadas na área de estudo se encontram inseridas no Anexo B-IV da Diretiva Habitats: Tritão-de-

ventre-laranja, Tritão-marmorado, Sapo-parteiro-comum, Rã-de-focinho-pontiagudo, Rela-ibérica e 

Rã-ibérica (Cabral et al., 2006). 

Relativamente aos répteis, 7 espécies têm ocorrência muito provável, 4 são prováveis de ocorrer e 3 

são pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Em campo foi confirmada a presença de Lagartixa-

do-mato e Cobra-lisa-meridional. Enquanto Lagartixa-de-dedos-dentados e Lagartixa-domato-ibérica 

encontram-se Quase ameaçadas NT, o Cágado-mediterrânico e Lagarto-de-água encontram-se 

inseridos nos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats (Cabral et al., 2006). 

Avifauna 

Durante a pesquisa bibliográfica, foram inventariadas 130 espécies de aves, 68 com ocorrência muito 

provável, 14 com ocorrência provável e 7 pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. 

Trinta (30) espécies de aves são alvo de monitorizações no Parque Eólico da Raia. 

Durante o levantamento de campo foram confirmadas 11 espécies: Codorniz, Milhafre-preto, 

Tartaranhão-caçador, Águia-d’asa-redonda, Cotovia-de-poupa, Cotovia-dos-bosques, Laverca, 

Fuinhados-juncos, Gaio, Gralha-preta e Pintarroxo. 

Da totalidade das espécies de avifauna inventariadas, apenas 4 teriam estatuto de ameaça: Abutre-

preto, encontra-se Criticamente em perigo “CR”, Tartaranhão-caçador, encontra-se Em perigo “EN” e 

Bútio-vespeiro e Chasco-ruivo, encontram-se Vulneráveis “VU”. No entanto, a inclusão dos resultados 

do Programa de Monitorização do Parque Eólico da Raia adicionou mais 13 espécies com elevado 

estatuto de ameaça: Milhafre-preto e Tartaranhão-cinzento, como Criticamente em perigo “CR”; 

Águia-de-bonelli, Águia-real, Abetarda, Melro-das-rochas e Gralha-de-bico-vermelho, como Em perigo 

“EN”; e Águia-sapeira, Açor, Ógea, Noitibó-cinzento, Cartaxo-nortenho e Felosa-das-figueiras, como 

Vulneráveis “VU”. 

Do elenco, 13 espécies encontram-se inseridas no Anexo I da Diretiva Aves: Cegonha-branca, Bútio-

vespeiro, Milhafre-preto, Abutre-preto, Águia-cobreira, Tartaranhão-caçador, Águia-calçada, Guarda-

rios, Cotovia-escura, Cotovia-dos-bosques, Petinha-dos-campos, Toutinegra-do-mato e Sombria 

(Cabral et al., 2006). A estas somam-se mais 12 espécies, originárias dos resultados de monitorização 

da avifauna do Parque Eólico da Raia: Peneireiro-cinzento, Milhafre-real, Grifo, Águia-sapeira, 

Tartaranhão-cinzento, Águia-de-bonelli, Águia-real, Abetarda, Noitibó-cinzento, Calhandra-real, 

Picanço-de-dorso-ruivo e Gralha-de-bico-vermelho. 

Refere-se que, das 30 espécies citadas no programa de monitorização da avifauna do Parque Eólico da 

Raia, se considera que 6 espécies são improváveis de ocorrer na área de estudo, devido às 

especificidades de habitats, especificamente Águia-sapeira, Abetarda, Franga-d’água, Cartaxo-

nortenho, Gralha-de-bico-vermelho e Felosa-das-figueiras. 
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De acordo com a informação disponível no sítio do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF, 2019a), a área de estudo não se sobrepõe a nenhuma área crítica ou muito crítica para a 

avifauna, nem ocorrem áreas críticas e muito críticas para as aves na envolvente alargada da área de 

estudo (buffer de 10 km). 

Mamofauna 

Com base na bibliografia consultada foram inventariadas 28 espécies de mamíferos com alguma 

probabilidade de ocorrência, sendo que 13 delas são muito prováveis, 6 são prováveis de ocorrer e 5 

são pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. 

Durante os levantamentos de campo foi confirmada a ocorrência de 4 espécies: Toupeira, Coelho-

bravo, Lebre-ibérica e Raposa. 

Das espécies inventariadas, 5 apresentam estatuto de conservação elevado: Morcego-de-ferradura-

mediterrânico encontra-se Criticamente em perigo “CR”; e Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-

de-ferradura-pequeno, Morcego-rato-grande e Morcego-de-franja-do-sul encontram-se Vulneráveis 

“VU”. 

Dentro das espécies referenciadas, 7 encontram-se no Anexo B-II da Diretiva Habitats: Morcego-de-

ferradura-grande, Morcego-de-ferradura-pequeno, Morcego-de-ferradura-mediterrânico, Morcego-

rato-grande, Morcego-lanudo, Morcego-negro e Lontra (Cabral et al., 2006). 

É referido que, de acordo com a informação obtida junto do ICNF, na envolvente alargada da área de 

estudo (buffer de 10 km), existe um abrigo de quirópteros, nomeadamente uma mina, designada por 

“Mina de Quarta-Feira”, onde foram referenciadas as espécies Morcego-de-ferradura-mediterrânico, 

Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-de-ferradura-pequeno, Morcego-de-Kuhl, Morcego-rato-

grande, Morcego-lanudo e Morcego-arborícola-pequeno, localizado a cerca de 8,9 km a sudeste da 

área de estudo. 

Nos relatórios de monitorização do Parque Eólico da Raia, não foi confirmada a identificação dos 

indivíduos gravados (identificação à espécie), havendo a possibilidade do número de espécies de 

quirópteros ser superior na área em estudo. Este fenómeno surge da impossibilidade de associar um 

registo sonoro a uma única espécie, mas a um grupo de espécies. 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Flora, vegetação e habitats 

Central Solar Fotovoltaica 

No que se refere à ocorrência de impactes significativos nos sistemas ecológicos, no projeto da Central 
Solar Fotovoltaica, são apresentadas as ações consideradas na análise dos impactes na flora, vegetação 
e habitats, nas fases de construção e exploração. De acordo com a cartografia apresentada no RS é 
verificada a ocorrência de dois (2) habitats naturais na área da Central Solar Fotovoltaica, 
nomeadamente o habitat 8220pt1 e o 8230pt2. 

Os dois habitats contemplados na Diretiva n.º 2013/17/EU, não manifestam estatuto de prioritários, 
ou seja, que não se encontram ameaçados de desaparecimento. Na realidade, trata-se de habitats com 
uma vasta área de distribuição natural e que atualmente, devido ao abandono de áreas agrícolas e 
florestais, se encontram em expansão no território. 

As afetações esperadas, decorrentes de ações relacionadas com a construção e instalação das 
infraestruturas que constituirão a Central Solar Fotovoltaica, bem como, com as decorrentes da 
construção de estruturas temporárias anexas à construção do empreendimento, decorrerão 
sobretudo em áreas com reduzido valor de conservação (giestal, prados e culturas arvenses), 
assumindo-se os impactes como negativos, mas com reduzido significado. 
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Com o expectável aumento da circulação de pessoas e veículos e de emissão de poeiras para a 
atmosfera, são ainda esperados, no decorrer das diferentes fases do Projeto, impactes negativos na 
área envolvente, assumindo estes um carácter temporário. 

Na fase de construção, os impactes sobre a flora, vegetação e habitats decorrentes da implantação do 
projeto, serão essencialmente resultantes das atividades que promovem a sua destruição ou que 
interferem com o seu desenvolvimento natural, nomeadamente os decorrentes do processo de 
preparação do terreno para implantar o Projeto. 

Na fase de exploração não se esperam impactes negativos adicionais no âmbito da Flora, Vegetação e 
Habitats. Durante esta fase, alguns dos impactes negativos originados na fase de construção assumirão 
um carácter definitivo, como é o caso dos espaços que se encontrarão edificados e que perderão a 
aptidão para colonização. Relativamente à restante área, direta e indiretamente perturbada no 
momento de construção, é expectável que a vegetação entre num processo de recuperação. Está-se 
perante comunidades florísticas predominantemente constituídas por espécies pirófitas, espécies que 
por estarem adaptadas ao fogo desenvolveram uma capacidade de regeneração a partir de gemas que 
se encontram enterradas, faculdade que lhes incute também uma grande capacidade de regeneração 
após o corte da sua parte aérea. 

Linha Elétrica 

As ações geradoras de impacte serão localizadas, não implicando a afetação de áreas extensas. Para a 
baixa significância deste impacte contribui, ainda, a existência de trilhos que permitirão um adequado 
acesso à localização dos apoios, minimizando a necessidade de abertura de acessos e consequente 
afetação das comunidades florísticas. 

Na fase de construção, verifica-se que durante a fase de construção se intervencionará sobre uma área 
muito reduzida (55,28 m2), e que na sua totalidade apenas afetará áreas colonizadas por matos, em 
forma de giestal. 

No que diz respeito aos acessos, entende-se que a maior parte das intervenções será de beneficiação 
dos trilhos existentes (e.g. limpezas), sendo necessário apenas criar pequenos trilhos de acesso às 
plataformas dos apoios. 

Relativamente à avaliação dos impactes na Flora e Vegetação, na fase de construção, conclui-se que o 
impacte resultante da afetação das diferentes unidades florísticas identificadas se classifica como 
negativo, de baixa significância, de reduzida magnitude, e reversíveis ou recuperáveis. As comunidades 
afetadas recuperarão de forma natural e gradual, incentivadas pelas unidades preservadas na área 
envolvente, sem que seja necessária a intervenção humana. 

Na fase de exploração da Linha elétrica prevê-se como ações geradoras de impactes, a manutenção 
do seu corredor de proteção e as desenvolvidas no decorrer de operações de manutenção das suas 
infraestruturas, nomeadamente quando esta se desenvolve sobre áreas onde potencialmente se 
poderão vir a estabelecer espécies cujo crescimento pode colocar em causa a sua segurança. Dado o 
seu carácter muito pontual, considera-se o impacte resultante como negligenciável. 

Na área do corredor estudado não se evidenciaram unidades que levantem preocupação, pelo que os 
impactes resultantes nesta fase de exploração são classificados com significância muito baixa e 
magnitude muito baixa, possuindo caráter temporário e reversível. 

Fauna 

Central Solar Fotovoltaica 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de diversas ações que poderão conduzir a efeitos 
negativos para os diferentes grupos faunísticos existentes. Estas ações estão associadas à desmatação 
e limpeza das áreas a intervencionar, à construção e instalação das infraestruturas que constituirão a 
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Central Solar Fotovoltaica, bem como das estruturas temporárias anexas à construção do 
empreendimento (estaleiro). As ações previstas terão como efeitos principais a perda de habitat, a 
degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco de mortalidade de algumas espécies por 
atropelamento, particularmente devido ao aumento da perturbação dos padrões de calma e ao 
aumento da circulação de pessoas e veículos. 

Na fase de exploração, ainda que exista uma aproximação aos padrões de calma originais, é expetável 
que o funcionamento da Central Solar Fotovoltaica possa provocar alterações no comportamento de 
algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento. 
Ainda assim, prevê-se que a maioria das espécies se habituem à nova situação. Na fase de exploração 
prevê-se que as perturbações sejam devidas, sobretudo, a ações de manutenção e reparação de 
equipamentos e à gestão da vegetação que possa interferir com o bom funcionamento do sistema 
fotovoltaico. 

Linha Elétrica 

Durante a fase de construção da Linha Elétrica prevê-se a ocorrência de diversas ações que poderão 
conduzir a efeitos negativos para os diferentes grupos faunísticos em análise. Estas ações estão 
associadas à movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da e instalação da 
Linha Elétrica, bem como das estruturas temporárias anexas à construção. As ações previstas terão 
como efeitos principais a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes, particularmente 
devido ao aumento da perturbação dos padrões de calma e o aumento do risco de mortalidade de 
algumas espécies por atropelamento ou soterramento. 

Salienta-se que a Linha Elétrica apresenta uma dimensão reduzida (aproximadamente 536 m de 
extensão) e um número de apoios muito reduzido (o projeto apresenta apenas 3 novos apoios). Desta 
forma, considera-se que, na generalidade, os impactes negativos associados à instalação da Linha 
Elétrica serão de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Na fase de exploração, ainda que exista uma aproximação aos padrões de calma originais, entende-se 
que o funcionamento da Linha Elétrica pode provocar alterações no comportamento de algumas 
espécies que utilizam a área dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento. Nesta fase, 
prevê-se que as perturbações sejam devidas, sobretudo, a ações de manutenção e reparação de 
equipamentos, às atividades de inspeção periódica do estado de conservação da Linha Elétrica (30 kV) 
e à própria presença física da Linha Elétrica. 

Impactes cumulativos 

Na envolvente da Central Solar Fotovoltaica de Benespera não existe outro projeto de natureza de 
produção de energia através da fonte solar. No entanto, a Central Solar Fotovoltaica de Benespera e a 
respetiva Linha Elétrica localizam-se na proximidade do Parque Eólico da Raia, particularmente do 
Subparque Eólico de Benespera e da respetiva linha de transporte de energia. Estas infraestruturas 
foram construídas em 2010, e encontram-se, desde esse ano, em funcionamento. 

É expectável a ocorrência de impactes negativos cumulativos sobre a fauna decorrentes da instalação 
e funcionamento do conjunto das infraestruturas, por três diferentes ações: 

i. perturbação adicional da fauna, 

ii. perda cumulativa de habitat, e; 

iii. mortalidade adicional da fauna. 

Relativamente à perturbação da fauna, entende-se que, em ambas as estruturas (Parque Eólico e 
Central Solar Fotovoltaica) a presença humana será muito esporádica, tratando-se maioritariamente 
da assistência de técnicos de manutenção para cada uma das infraestruturas. Este impacte será 
minimizado pela partilha dos caminhos de acesso aos dois projetos, assumindo um impacte pouco 
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significativo. 

A perda cumulativa de habitat, pela natureza do projeto, será mais evidente na Central Solar 
Fotovoltaica, com a presença de vedações que impedirão os animais de grande porte de aceder aos 
locais atualmente acessíveis. No entanto, considera-se que, pela reduzida superfície que os 
aerogeradores do Sub-parque Eólico de Benespera ocupam, esse impacte cumulativo é insignificante. 

Por último, é expectável que o impacte gerado pela mortalidade adicional da fauna (com a exploração 
do Sub-parque Eólico e com a Central Solar Fotovoltaica e da Linha Elétrica associada) seja muito 
diminuto. 

Segundo os relatórios de monitorização da avifauna do Parque Eólico da Raia, nos três primeiros anos 
de exploração do Sub-Parque Eólico de Benespera foram detetados 3 cadáveres durante as 
prospeções, que ocorreram no período estival (junho e julho) e de migração outonal (setembro e 
outubro) e no conjunto dos aerogeradores monitorizados foi detetado um cadáver por ano: 

 em 2011, uma Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum (Procesl, 2012a); 

 em 2012, um único cadáver, também de Andorinha-dos-beirais (Procesl, 2013a); 

 e em 2013, penas de um passeriforme. 

As três deteções ocorreram apenas no período outonal. Com os reduzidos valores de mortalidade 
registada, é pouco provável que a construção das novas infraestruturas contribua para a ocorrência 
de impactes cumulativos negativos associados ao risco de colisão de avifauna, tendo em atenção o 
elenco das espécies presentes e a reduzida extensão da Linha Elétrica associada à Central Solar 
Fotovoltaica de Benespera. 

Especificamente em termos de efeitos cumulativos nas espécies de interesse conservacionista, 
assinalam-se 22 espécies de interesse conservacionista (17 aves e 5 mamíferos). Das espécies com 
interesse conservacionista, apenas uma foi confirmada para a área da Central Solar Fotovoltaica de 
Benespera: Tartaranhão-caçador Circus pygargus. Das 21 espécies restantes, somente 2 são muito 
prováveis e 4 prováveis, considerando-se as remanescentes pouco prováveis, improváveis ou não 
dadas para a área, embora citadas na bibliografia para os projetos eólicos (que poderão se localizar a 
vários quilómetros da área de estudo). 

Deste modo, a área em análise parece não ser um local relevante para a maioria das espécies de 
interesse conservacionista, pois o tipo de habitat presente não corresponde aos locais necessários de 
ocorrência da maioria destas espécies. Excetua-se as famílias Accipitridae, Falconidae e Corvidae que 
poderão utilizar a área como local de alimentação, de repouso ou de passagem, pela dimensão dos 
seus territórios. 

Assumindo-se um caráter conservador, entende-se que impactes enunciados, serão os mesmos para 
as espécies de interesse conservacionista, isto é, a perturbação da fauna, a perda cumulativa de 
habitats e mortalidade adicional da fauna. 

A perturbação da fauna causada pela presença humana terá uma magnitude reduzida, visto que a 
manutenção dos equipamentos (da Central Fotovoltaica e do Parque Eólico) ocorrerá 
esporadicamente. 

Também a perda cumulativa de habitats terá um impacte pouco significativo (ou até mesmo 
insignificante) pela superfície ocupada pelas infraestruturas associadas ao Parque Eólico da Raia. 

Apesar da mortalidade adicional da fauna ter um impacte direto e irreversível nos vertebrados 
voadores, pelos reduzidos valores de mortalidade registados durante as prospeções de cadáveres do 
Parque Eólico da Raia e por se considerar que as espécies têm probabilidade reduzida de colisão com 
a Central Solar Fotovoltaica de Benespera, considera-se que os impactes cumulativos sobre as espécies 
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de interesse conservacionista têm uma magnitude reduzida, sendo pouco significativos. De notar que 
a mortalidade detetada está associada a espécies sem interesse conservacionista. 

Também a linha elétrica aérea, a 30 kV, poderá servir de infraestrutura de colisão ou de eletrocussão 
com espécies em voo. No entanto, considerando que este projeto associado implicará a implantação 
de apenas 3 apoios numa reduzida extensão (536 m), considera-se que o impacte cumulativo do 
funcionamento desta linha elétrica e das restantes infraestruturas é pouco significativo sobre a fauna, 
incluindo as espécies de interesse conservacionista. 

 

5.7. PAISAGEM 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e 
de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida no Grande Grupo de 
Paisagem G – Beira Interior, e num segundo nível hierárquico, na UP47 – Planalto da Beira 
Transmontana e marginalmente na UP49 – Cova da Beira. 

• Unidade de Paisagem 47 – Planalto da Beira Transmontana 

A paisagem é caraterizada por um planalto rasgado por cursos de água e afloramentos 
rochosos. O uso do solo é predominantemente florestal, dominado por povoamentos 
monoespecíficos de pinheiro e de eucalipto, alternados com áreas de matos e pastagens. As 
povoações são envelhecidas e de pequenas dimensões. Na sua envolvente os usos são mais 
diversificados, com um mosaico agrícola heterogéneo. É importante referir a Aldeias Históricas 
que desemprenharam um importante papel na defesa fronteiriça e que atualmente estão a 
ser alvo de requalificação e promoção turística. 

O estudo identifica ainda, num terceiro nível hierárquico, as subunidades de paisagem (SUP), seis áreas 
distintas das quais se descrevem as que se sobrepõem a elementos do projeto: 

 “Cumeadas Principais” onde se localiza o corredor da linha elétrica a 30kV. Carateriza-se por 
cotas altimétricas acima dos 900m dominadas por matos e vegetação esparsa intercalada com 
afloramentos rochosos. 

 “Cumeadas secundárias” 

 “Encostas de transição” 

 “Encostas de transição de declives acentuados” 

 “Planalto Beirão”, onde se localiza toda a área que será ocupada pela Central Solar caracteriza-
se por apresentar declives suaves a moderados com uma ocupação de solo diversificada: 
matos, florestas de pinheiro bravo, pastagens e áreas agrícolas na envolvente das povoações. 

 “Vale da Teixeira”. 

Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 
km. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

47 

Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente qualidade visual “Elevada” a “Muito 

Elevada”, onde se podem encontrar uma matriz florestal de castanheiro, carvalho e outras folhosas, 

afloramentos rochosos, cursos de água e vegetação esparsa. 

Considera-se que a Qualidade Visual “Baixa” encontra-se associada às situações de maior 

artificialidade, nomeadamente, a vias de comunicação (estradas e caminhos de ferro) e a 

infraestruturas de produção de energia renovável. 

Relativamente às componentes do Projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 

parâmetro: 

• Central Solar – “Elevada”, pontuada por áreas de “Muito Elevada” associadas ao mosaico de 

afloramentos rochosos e pastagens. 

• Corredor de Ligação da Linha Elétrica – “Elevada”, com áreas de qualidade visual “Muito 

Elevada” associadas a afloramentos rochosos e algumas intrusões visuais nomeadamente 

aerogeradores. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, predominantemente, nas classes de maior Capacidade 

de Absorção Visual “Elevada” e “Muito Elevada”. Tal situação decorre da distribuição espacial das 

povoações ocorrer de forma assimétrica pela Área de Estudo, à sua localização e ao relevo em 

presença. 

Relativamente às componentes do Projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 

parâmetro: 

• Central Solar – maioritariamente “Elevada” a “Muito Elevada” (principalmente na área 

nascente), com uma área de “Média” capacidade de absorção visual a poente. 

• Corredor de Ligação da Linha Elétrica – apresenta uma capacidade de absorção visual muito 

heterogénia destacando-se a parte central do corredor, a cota mais elevada, e 

consequentemente com uma capacidade de absorção visual menor “Média” a “Baixa”. 

Sensibilidade Visual 

Tendo em consideração os resultados obtidos para a Capacidade de Absorção e Qualidade Visual da 

Paisagem, foram obtidas quatro classes de Sensibilidade Visual constatando-se a predominância de 

áreas de “Média” a “Elevada”. 

Relativamente às componentes do projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 

parâmetro: 

• Central Solar – maioritariamente “Média” com áreas de “Elevada” sensibilidade a poente. 

• Corredor de Ligação da Linha Elétrica – apresenta uma sensibilidade visual “Média” 

destacando-se a parte central do corredor, a cota mais elevada, com “Elevada” a “Muito 

Elevada” sensibilidade. 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza 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 
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simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz da Paisagem, sempre que as 

mesmas se revistam de um impacte visual. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações físicas do território, isto é, sobre os seus 

valores - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com consequência na 

dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da 

Paisagem. 

Fase de Construção 

Impactes Estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro, acessos a construir (2,2 km), 

posto de corte e seccionamento, setores dos painéis fotovoltaicos, valas de cabos, rede interna 

subterrânea de cabos e linha elétrica 30 kV. Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual 

impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação. 

Centrais Fotovoltaicas, Subestações, Estaleiros, Áreas de Armazenamento 

• Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo maioritariamente composto por 

arbustos e herbáceas. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro e faixa de proteção legal 

da linha) a permanente (acessos permanentes; área de implantação de painéis; valas 

de cabos), parcialmente reversível (faixa de proteção legal da linha) a irreversível 

(acessos permanentes; área de implantação de painéis e valas de cabos), média 

magnitude (área total de implantação dos painéis) e significativo (projeto no seu todo). 

• Desflorestação – não foram identificados elementos do estrato arbóreo a abater. 

• Alteração da Morfologia Natural – dadas as características morfológicas do terreno prevê-se 

a alteração pontual da topografia nos casos da instalação do estaleiro, da abertura de 

caminhos, valas de cabos adjacentes aos caminhos e execução das plataformas para postos de 

transformação. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (acessos permanentes; área de 

implantação de painéis; valas de cabos, postos de transformação), parcialmente 

reversível (acessos, área de implantação dos painéis e valas de cabos) e irreversível 

(acessos permanentes; área de implantação de painéis; valas de cabos; postos de 

transformação), média magnitude (projeto no seu todo) e significativo (projeto no seu 

todo). 

Impactes Visuais 

Para a determinação e avaliação dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a 

Área de Estudo, são consideradas as Bacias Visuais. Estas traduzem o impacte visual potencial final das 

referidas componentes mais relevantes do Projeto, as quais poderão ser objeto de maior detalhe na 

análise dos impactes visuais na Fase de Exploração. Fase à qual corresponde a situação final, de maior 

artificialidade, determinada pelo projeto, dado que nesta fase as alterações físicas são introduzidas 

gradualmente e, consequentemente, os impactes visuais, delas decorrentes, têm uma expressão mais 

localizada. 

Ao nível dos impactes visuais consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento 

das diversas ações que vão decorrendo, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, 

durante a Fase de Construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, e que, no seu conjunto, se 

expressam num impacte visual que se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste destacam-se, 

sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da 

visibilidade, sobretudo localmente, e a montagem das estruturas, que, no caso particular dos apoios 
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da linha elétrica aérea, este impacte é ainda reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem 

em altura, também esta percetível a maiores distâncias. 

• Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 

desmatação e, sobretudo, de movimento de terras - escavação e aterros - e circulação de 

veículos ligeiros e pesados. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude, pouco 

significativo a Significativo (“Observadores Permanentes”: Vasco Neto, Dorgueira. 

“Observadores Temporários”: percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João 

Antão, no troço mais a sul e compreendido entre a povoação de Vasco Neto e 

Dorgueira. 

• Montagem das Estruturas e Infraestruturas: Presença (movimento/construção) em obra de 

um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: 

estaleiro, circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte 

de equipamento, materiais e resíduos quer na montagem dos painéis, postos de 

transformação e seccionamento, vedações e apoios da linha elétrica aérea, assim como na 

execução da desmatação e movimentos de terras (aterros e escavações) - abertura e 

beneficiação de caminhos, abertura de valas, nivelamentos. No seu conjunto contribuem 

temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude e 

pouco significativo (“Observadores Permanentes”: parte do Setor Norte/Oeste sobre 

as povoações de João Antão e Quinta da Carvalheira) a Significativo (“Observadores 

Permanentes”: parte do Setor Norte/Oeste sobre as povoações de Vasco Neto. 

“Observadores Temporários”: parte do Setor Norte/Oeste sobre o percurso pedestre 

PR4 GRD Rota do Azeite – João Antão, em particular sobre o troço mais a sul e 

compreendido entre a povoação de Vasco Neto e Dorgueira; Sítio Arqueológico do 

Cabeço das Fráguas). 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si acima referidas, mas do resultado 

delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da destruição 

de valores visuais naturais, neste caso, florestais de folhosas e matos. Acresce que, em vastas áreas os 

matos ocorrem em composição com afloramentos rochosos, alguns muito proeminentes, formando 

um mosaico cultural que se traduz num valor cénico relevante no contexto da Área de Estudo. A par 

desta destruição de valores naturais verificar-se-á a destruição de valores culturais nomeadamente 

vegetação consequente alteração do enquadramento dos afloramentos rochosos. 

• Perda de Valores Visuais Naturais, Culturais e Patrimoniais - Impacte negativo, direto, certo, 

local, permanente, irreversível, média magnitude (mosaico composto por matos e 

afloramentos rochosos) e Significativo. 

Fase de Exploração 

A implantação do Projeto traduz-se, por um lado, na destruição irreversível de valores visuais 

existentes, neste caso Naturais – mosaico constituído por matos e afloramentos rochosos - que deixam 

de estar presentes na Fase de Exploração, e que são substituídas pelas componentes do Projeto, em si 

mesmas geradoras de impacte visual. 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 

que as várias componentes do Projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 

serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do 

Projeto bem como as próprias. A afetação cénica local é relevante, na área direta da sua implantação, 

assim como na envolvente, mais distante, definida pela Área de Estudo, onde se destacam as áreas 

com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo 
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impacte visual, assim como as povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – 

“Observadores Temporários”. 

Da análise da cartografia verifica-se que, potencialmente, algumas projetam-se sobre uma parte muito 

significativa do território definido pela Área de Estudo e da seguinte forma: 

• “Sector Oeste” – O impacte visual negativo, potencial, faz-se sentir, mais consistentemente, 

na própria área de implantação e, de forma mais descontínua, sobre a zona a oeste da Área 

de Estudo. Faz-se sentir, sobretudo, sobre ”Observadores Permanentes” de Vasco Neto e 

“Observadores Temporários” do percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João Antão. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: Aldeia Nova; 

Balsemão; Benespera; Lameirinhas e Quinta da Carvalheira) a Significativo 

(“Observadores Permanentes”: Dorgueira; João Antão e Vasco Neto. “Observadores 

Temporários”: percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João Antão, em particular 

sobre o troço mais a sul e compreendido entre a povoação de Vasco Neto e Dorgueira 

e Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: área 

de implantação da central e envolvente mais imediata à área vedada). 

• “Sector Este” – O impacte visual negativo, potencial, faz-se sentir, mais consistentemente, na 

própria área de implantação e, de forma mais descontínua, sobre a zona a oeste da Área de 

Estudo. Faz-se sentir, sobretudo, sobre áreas de Qualidade Visual “Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: Balsemão; e 

“Observadores Temporários”: percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João 

Antão, Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas) a Significativo (“Observadores 

Temporários”: Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas. Áreas de Qualidade Visual 

“Elevada”: área de implantação da central e envolvente mais imediata à área vedada). 

• Corredor Linha Elétrica 30kV- O impacte visual negativo, potencial, faz-se sentir, sobretudo, 

sobre “Observadores Permanentes” de Vasco Neto e Quinta do Souto e “Observadores 

Temporários” do percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João Antão e do Sítio 

Arqueológico do Cabeço das Fráguas. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: A-de-Moura; Aldeia 

Nova, Balsemão, Carvalheira, João Antão, Lameirinhas, Quinta da Carvalheira, Quinta 

da Erva, Quinta da Lameira, Quinta do Souto e Vasco Neto. “Observadores 

Temporários”: percurso pedestre PR4 GRD Rota do Azeite – João Antão, em particular 

sobre o troço mais a sul e compreendido entre a povoação de Vasco Neto e Dorgueira 

e do Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: 

área de implantação da central e envolvente mais imediata à área vedada. 

Fase de Desativação 

A desativação da Central Solar Fotovoltaica de Benespera, que ocorrerá no fim da sua vida útil, 

corresponderá à remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística. 

A desativação compreende a desmontagem, a remoção e o transporte dos materiais nomeadamente 

os painéis fotovoltaicos, as suas estruturas de suporte, os postos de transformação, os inversores, a 

cablagem da vala de cabos, os apoios da linha e os respetivos cabos. Deverá também corresponder a 

ações de remoção de todos os materiais inertes alóctones que constituem as diferentes camadas dos 

pavimentos dos acessos em toda a sua profundidade. A não remoção destes materiais alóctones e a 

degradação progressiva dos acessos, poderá conduzir à instalação de vegetação mais cosmopolita 

e/ou exótica invasora, introduzindo novos fatores de perturbação, para além da vida útil do Projeto, 
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que conduzem à perda de qualidade cénica, por se verificar a substituição progressiva de espécies 

autóctones. 

No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos verificados na Fase de 

Construção. Contudo, uma vez que se trata de um desmantelamento, que requer níveis de rigor e 

precisão menores, estas ações revestem-se, em regra, de menor cuidado. Nestes termos, é expectável 

que os impactes possam ser mais negativos e significativos que os que se associam à Fase de 

Construção. 

No caso das áreas mais naturalizadas de mosaico de matos e afloramentos rochosos, a recuperação 

tenderá, no tempo, para adquirir as suas características próximas das atualmente existentes, mas 

apenas no que se refere ao nível do coberto vegetal, dado que, no que se refere à alteração do relevo 

original dificilmente poderá ser reposta, sobretudo, nas áreas com superfícies rochosas ou 

afloramentos, cuja afetação será irreversível. 

A remoção de todos os elementos que compõem o Projeto traduz-se num impacte positivo, de igual 

magnitude e significância aos acima identificados, mas negativos. 

Impactes Cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na área de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras 

perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da 

Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das 

fases de evolução do Projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na Área de Estudo, ocorrem vários projetos de igual e diferente tipologia que se traduzem na 

existência de impactes cumulativos: Parque eólico da Raia (Subparque da Benespera); Linhas elétricas 

aéreas – de muito alta tensão e de apoio ao Subparque da Benespera; Rede Viária – A23/IP2; Área de 

Extração de Inertes em Quinta do Porto e Subestações. 

Em relação à linha elétrica e subestação não se considera que se traduza num impacte significativo. 

Tal entendimento deve-se às dimensões mais reduzidas comparativamente às existentes, quer na sua 

expressão espacial em área quer na sua expressão vertical em altura. No caso da linha, importa ainda 

referir que estão previstos implementar 3 apoios, pelo que, comparativamente à linha existente, a 

220kV, a poente com 17 apoios, a sua expressão não se traduz num impacte visual significativo. 

Em relação à central fotovoltaica não se regista a presença desta tipologia de projeto na Área de 

Estudo. Nestes termos, não se considera que o mesmo represente um impacte significativo. No 

entanto, o Projeto constitui um impacte significativo em termos de artificialização física e visual da 

Paisagem. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para o próprio 

Projeto. Nestes termos, poder-se-á considerar que o projeto em avaliação é o projeto iniciador de 

maior artificialização da Área de Estudo. A sua implementação determinará uma alteração física e 

visual na zona mais central da Área de Estudo, pouco artificializada, e visual sobre a zona norte e 

nascente. Ou seja, nesta área mais circunscrita o Projeto assume os impactes significativos 

identificados nos capítulos anteriores. 

No conjunto, os diversos projetos existentes, e o em avaliação, representam um impacte visual 

negativo sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização 

visual do território. Os mesmos são responsáveis pela redução significativa da atratividade e destruição 

progressiva do carácter da Paisagem. 
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5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a descrição do ambiente afetado no que concerne a este fator ambiental a metodologia 

empregue pelo EIA da situação de referência envolveu três etapas fundamentais: 

• Recolha de informação; 

• Trabalho de campo; 

• Registo e inventario. 

A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área em estudo, que 

constitui um território no qual se assinala sensibilidade e se registam sítios arqueológicos 

emblemáticos, como o Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas, Em Vias de Classificação (com 

Despacho de Abertura publicado no Anúncio n.º 184/2013, DR, 2.ª série, n.º 98, de 22-05-2013, e que 

teve a delimitação alterada através do Anúncio n.º 245/2013, DR, 2.ª série, n.º 131, de 10-07-2013), 

situado a cerca de 2 km da área de instalação. Este dista cerca de 1500 m a sudeste do corredor de 

linha elétrica e aproximadamente a 2000 m da área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de 

Benespera. 

O sítio Cabeço de Fráguas, ocorrência CF18 do EIA (CNS 3625) consiste no contexto arqueológico mais 

notável do território em estudo. Povoado que terá sido fortificado e ocupado durante as Idades do 

Bronze e do Ferro. A sua relevância encontra-se ainda associada ao processo de romanização de 

santuários indígenas e de apropriação dos cultos de origem indo-europeia, evidenciada por uma 

inscrição rupestre localizada no cume, em caracteres latinos (século II d.C.), mas supostamente em 

língua lusitana, que descreve um sacrifício suovetaurilia (um triplo sacrifício, de porco, ovelha e touro), 

segundo a designação romana. A este culto associam-se ainda três aras votivas localizadas no sopé do 

monte, já atribuídas ao sítio romano da Quinta de São Domingos, que evidenciam a continuidade do 

culto já sob cânones romanos. 

De acordo com o EIA, na área de implementação da Central Solar Fotovoltaica existem diversas 

estruturas integradas na categoria de património edificado e vestígios de extração mineira 

contemporânea, considerando o respetivo valor intrínseco como sendo não é significativo, mas que 

integram um vasto conjunto que constitui o património rural da região. Este edificado apresenta um 

estado de ruína e degradação. A par destas construções assinala-se a abundância e diversidade de 

muros de pedra seca, parte integrante da paisagem serrana. 

O único sítio arqueológico documentado na área de incidência do Projeto (CF17) consiste numa 

proeminente cumeada, no limite sudeste do corredor de estudo de linha elétrica. 

Embora não sejam muito numerosos os arqueossítios conhecidos na área envolvente, as descrições 

contidas na bibliografia indiciam contextos particularmente relevantes, com destaque para o Cabeço 

das Fráguas e São Domingos.  

Em síntese, na área da central forma inventarias das seguintes ocorrência patrimoniais com interesse 

cultural: CF1, Coito (mineiro) 1, plataforma mineira contemporânea; CF2, Coito (mineiro) 2, plataforma 

mineira contemporânea; CF3, Coito (mineiro) 3, plataforma mineira contemporânea; CF4, Coito 

(mineiro) 4, plataforma mineira contemporânea; CF5, Coito (mineiro) 5, plataforma mineira 

contemporânea; CF6, Coito (mineiro) 6, plataforma mineira contemporânea; CF7, Caminho do Coito, 

via contemporânea; CF8, Abrigo e Cercado de Coito, abrigo e cercado contemporâneo; CF9, Cruciforme 

(?) de Coito; CF10 Ruína de Coito, abrigo contemporâneo; CF11, Represa de Coito, represa 

contemporânea; CF11, Coito (mineiro) 7, plataforma mineira contemporânea; CF13, Abrigo circular de 
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Coito, abrigo contemporâneo; CF14, Ruína e muros de Coito, abrigo e cercado contemporâneo; CF15, 

Coito (mineiro) 8, plataforma mineira contemporânea; CF16 Ruína (?) de Vale da Moita, abrigo e 

cercado contemporâneo. 

Foi igualmente efetuada a prospeção arqueológica sistemática, desenvolvida em corredor de 400 m 

de largura centrado num traçado preliminar de referência, da linha de ligação ao apoio existente da 

linha do Parque Eólico de Benespera, com uma extensão aproximada de 800 m. Situa-se junto à 

extremidade sudeste da Central Solar Fotovoltaica. 

Nestes trabalhos foi identificado o elemento arqueológico CF17, Coito, eventual fortim da Idade do 

Bronze/Idade do Ferro. Este situa-se em proeminente cumeada, situada a noroeste do Cabeço das 

Fráguas e separado deste por vale amplo, com cerca de 1 km de extensão. Sobre esta cumeada 

registam-se potenciais troços de muralha, existe uma pequena plataforma alongada com 

preenchimento de terra, que poderá conservar estratigrafia e potencial arqueológico. Não foi 

observado espólio devido à densidade da vegetação. 

 

Figura 10 – Implantação das ocorrências patrimoniais e visibilidade do solo na área de estudo (Fonte: EIA) 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente à avaliação de impactes, o EIA considerou que ocorre afetação direta associada a: 

• Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 m de largura para 

cada lado o eixo da infraestrutura; 

• Infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 m em torno do limite da 

infraestrutura. 

A potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma 
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distância de 50 m da frente de obra. 

Não existindo registos de existência de património arqueológico na área de incidência do projeto, o 

EIA deu enfoque aos impactes sobre os imóveis passíveis de integrar na categoria de património 

vernáculo desta área agrícola, cujo potencial valor intrínseco é reduzido, dada a limitada notoriedade 

arquitetónica. Além dos impactes diretos e indiretos identificados sobre as ocorrências inventariadas, 

salienta a afetação das vastas extensões de muros de pedra seca, elementos de fundação antrópica, 

que integram de forma intrínseca a paisagem do planalto. O EIA refere aqui que não era exequível a 

inventariação individualizada destes elementos construídos, dada a sua abundância, mas a sua 

afetação deverá ser equacionada como um impacte negativo, de magnitude elevada, embora com um 

significado relativamente pouco expressivo. 

A fase de construção é considerada como a mais impactantes, devido aos impactes físicos, remetendo-

se para o Quadro 8. 76 – Avaliação de impactes sobre o Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Etnográfico registado na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica. 

Da consulta do mesmo verifica-se a existência de impactes diretos nas CF14 e CF15, localizados, sob 

os painéis fotovoltaicos. O EIA preconiza para estas duas ocorrências a elaboração de memória 

descritiva, levantamento topográfico e registo fotográfico prévio à desmontagem das ocorrências alvo 

de afetação direta por sobreposição de unidades de projeto. 

Para a fase exploração, verifica-se ainda que existe generalizadamente uma perda da qualidade 

cénica/paisagística do enquadramento deste património edificado, com a substituição da vegetação 

pelas amplas superfícies ocupadas por painéis fotovoltaicos. 

Saliente-se aqui a inevitabilidade e dificuldade de minimização do impacte sobre o enquadramento 

cénico do sítio arqueológico do Cabeço das Fráguas. Conforme salientado no Aditamento ao EIA, o 

projeto dista cerca de 2 000 metros em linha reta em relação ao sítio arqueológico, no entanto, este 

dispõe de um extraordinário domínio visual. De acordo com o Aditamento, numa simulação efetuada 

gerando a presença de uma sebe arbórea entre o observador e a área fotovoltaica, constatou-se que 

apenas se reduziu a visibilidade sobre uma pequena área fotovoltaica (Desenho 13.2 – Anexo 2). 

Assim, foram propostas medidas, que têm como objetivo central a compensação, nomeadamente 

deverá ser concebida uma estratégia de viabilidade de implementação de um plano de apoio à 

investigação histórico-arqueológica, salvaguarda e valorização, que possa ser desenvolvido pela 

Autarquia ou unidade de investigação devidamente creditada pela Tutela, que permita a conservação 

e simultaneamente possa otimizar a acessibilidade e o usufruto público deste sítio notável. 

Sobre este aspeto, o EIA inclui um conjunto de medidas, de onde se destaca a C26, relativa à definição 

de «uma estratégia de viabilidade para a implementação de um plano de apoio à investigação 

histórico-arqueológica, salvaguarda e valorização, que permita a conservação e restauro e 

simultaneamente possa otimizar a acessibilidade e o usufruto público do sítio Cabeço das Fráguas», o 

que deverá ser articulado com a autarquia local e a Direção Regional de Cultura do Centro. 

 

5.9. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA enquadra, devidamente, o projeto no âmbito dos principais instrumentos de referência 
estratégica em termos de política climática, nomeadamente, no Plano Nacional Energia e Clima 2030 
(PNEC 2030), no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), bem como na Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) e no Programa de Ação para a 
Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). 
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Destaca-se ainda nesta sede, a integração da Lei de Bases do Clima, Lei n.º 98/2021, de 31 de 
dezembro, com entrada em vigor a 1 de fevereiro 2022, 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. Neste contexto, é de destacar o nº 2 do artigo 19, referente às metas nacionais de 
mitigação, mais concretamente, metas de redução, em relação aos valores de 2005, de emissões de 
gases de efeito de estufa, e no nº 3, que adota a meta, para o sumidouro líquido de CO2 equivalente 
do setor do uso do solo e das florestas, de, em média, pelo menos, 13 megatoneladas entre 2045 e 
2050. 

5.9.2. 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. 

Para a determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizados, sempre que 

possível, os fatores de cálculo (exemplo: fatores de emissão) 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, deve o proponente apresentar a justificação dessa opção. 

O EIA identifica os principais impactes da implementação do projeto nas fases de construção, 

exploração e desativação. 

Para a fase de construção, o EIA destaca a movimentação de veículos pesados, a operação de 

equipamentos e maquinaria de apoio à obra, bem como as ações inerentes à decapagem/desmatação 

do solo e à reabilitação e construção dos acessos como sendo as principais fontes de emissão de GEE 

geradoras de impactes negativos no âmbito das alterações climáticas. 

Na sequência dos impactes acima identificados, foram apresentadas as respetivas estimativas das 

emissões de GEE, nomeadamente as associadas à movimentação de veículos pesados e maquinaria, 

tendo o EIA estimado a emissão de cerca de 407,2 toneladas de CO2 durante a fase de construção, 

baseando-se na metodologia exposta no NIR. Quanto às emissões de GEE associadas ao transporte de 

materiais para a obra, a mesma não foi apresentada no EIA, “dado que nesta fase não é possível aferir 

a sua origem. (…) Contudo, recomenda-se que a seleção dos materiais minimize a distância a percorrer 

para o seu transporte, reduzindo emissões atmosféricas associada”. 

Neste contexto, o EIA refere ainda que “a área de implantação da Central Solar Fotovoltaica, durante 

a sua construção, irá afetar essencialmente áreas de prados (5,08 ha), áreas de culturas arvenses (4,69 

ha) e áreas de matos (giestal) aproximadamente 17,14 ha.” De acordo com o EIA, face à tipologia de 

ocupação do solo afetada, o projeto em apreço não representa uma perda significativa ao nível da 

capacidade de sumidouro de carbono. Ainda assim, o EIA apresentou a estimativa de retenção de 

carbono, considerando valores de armazenamento médio de carbono por tipo de ocupação do solo, 

abaixo e acima do solo, em 77,1 toneladas de CO2 por ano. 

De acordo com o EIA, os impactes resultantes do corte de prados, matos e culturas arvenses são 

reversíveis, à luz da implantação do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística previsto, na 

medida em que este perspetiva que à plantação das áreas abrangidas “corresponderão a um total de 

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/NIR20210415.pdf
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retenção de carbono em biomassa acima do solo de 233 toneladas de carbono, que corresponde a 

aproximadamente 854,3 toneladas de CO2 por ano”. 

Para a estimativa de emissões de GEE inerentes à fase de desativação, o EIA equiparou as atividades 

previstas às da fase de construção, indicando que a estimativa das respetivas emissões de GEE é 

comparável à mesma. Não obstante, “propõe-se uma medida para que no fim de vida do projeto seja 

incluído no âmbito do plano de desativação a apresentar a Autoridade de AIA um balanco de emissões 

de GEE, tendo em conta a utilização futura da área afeta a Central Fotovoltaica”. 

Relativamente à potencial emissão de gases fluorados inerente ao projeto, o EIA indica que “Durante 

as operações de exploração e manutenção poder-se-ão provocar, acidentalmente, danos nos 

disjuntores com ocorrência de libertação de SF6.” Sendo este um gás com elevado Potencial de 

Aquecimento Global, o EIA refere que “A instalação elétrica terá sensores de pressão de SF6 nos 

disjuntores que estarão interligados ao Sistema de Supervisão SCADA. Em caso de diminuição de 

pressão nestes elementos, o SCADA ira gerar Alertas para o Centro de Despacho que vai despoletar 

uma ordem de trabalho para a sua reparação”. 

Não obstante estar previsto o mecanismo de resposta acima referido, o EIA apresentou a estimativa 

de potenciais emissões deste gás, prevendo que “(…) no pior cenário, altamente improvável, de se 

danificarem em simultâneo todos estes equipamentos na Central que contem SF6, seria emitido 

aproximadamente 323,4 ton CO2 para atmosfera. No caso do cálculo recorrendo a quantidade 

estimada associada a estimativa de perdas até ao final da exploração seria emitido 19,4 ton CO2eq 

para atmosfera”. 

No que diz respeito às emissões de GEE evitadas com o projeto, por via da produção de energia elétrica 

através de uma fonte renovável não poluente, o EIA aponta o valor de 9132 t CO2 eq/ano. 

Face aos impactes acima identificados, o EIA apresenta um conjunto de medidas de minimização, para 

além das que o Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística representa, nomeadamente, 

relacionadas com a implementação de procedimentos necessários à minimização de impactes das 

operações previstas no decorrer da fase de construção e na manutenção das infraestruturas, 

nomeadamente minimização de emissões ou controlo da erosão dos solos. 

Salienta-se, por fim, que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, como forma de redução de 

emissões de GEE, devem ser igualmente consideradas como referencial a adotar para efeitos de 

implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da 

tipologia do projeto, podendo reforçar as medidas de minimização já identificadas no EIA. 

Quanto à vertente adaptação é de referir o seguinte: 

No essencial, a vertente adaptação incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às 

alterações climáticas, durante a 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 contexto, salienta-se 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 seguintes 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 a 

consideração do ano 2100 para projetos de longo prazo e do ano 2050 para projetos de médio prazo. 

http://portaldoclima.pt/
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O EIA procedeu à caracterização do clima da área onde se insere o projeto, com base no Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro e no Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, recorrendo 

a séries mensais e anuais de observações das Estações da Guarda e de Figueira de Castelo Rodrigo. 

No sentido de identificar as principais projeções climáticas para a área de estudo, o EIA recorreu aos 

cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, para dois períodos temporais (2041-2070 e 2070-2100), conforme 

informação disponível no Portal do Clima. 

Nessa sequência, as principais vulnerabilidades identificadas no projeto face às alterações climáticas 

prendem-se com fenómenos extremos, nomeadamente, ondas de calor e fenómenos de intensa 

pluviosidade, tendo o EIA identificado as potenciais consequências para o projeto, ao nível estrutural 

e funcional. 

Dada a localização da área em questão, considera-se, ainda, relevante referir que, de acordo com o 

EIA, a área em estudo enquadra-se predominantemente num território classificado com perigosidade 

de incêndio alta e muito alta no que diz respeito a risco de incêndio, com base no constante do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios da Guarda. 

Face ao exposto, o EIA apresenta algumas medidas de adaptação, relevantes para o aumento da 

resiliência do projeto às alterações climáticas, nomeadamente, por via da definição de planos de 

manutenção, prevenção e de resposta em caso de emergência, como por exemplo, a criação de um 

sistema de deteção automática de incêndios programável. 

Contudo, importa que as ações previstas no âmbito da adaptação sejam reforçadas com base nas 

medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimização de impactes das alterações 

climáticas sobre o projeto, devendo ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de 

implementação de eventuais medidas de adaptação e prevenção. 

 

5.10. SAÚDE HUMANA 

5.10.1. 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, 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. 

De referir que, o projeto se encontra sobreposto com ocorrências de urânio. 
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5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que se refere aos potenciais impactes do projeto na saúde humana, verifica-se que os mesmos 

estão essencialmente associados a questões relativas à qualidade do ar e ao ambiente sonoro. As 

operações de construção conduzirão a um aumento das emissões de poeiras e do nível de ruído 

ambiente no local da obra e sua envolvente, resultante da movimentação de terras e execução de 

infraestruturas, circulação de veículos pesados, utilização de maquinaria e operação geral de estaleiro, 

sendo de referir que estes impactes mais significativos far-se-ão sentir num curto espaço de tempo, 

no início da obra.  

Especificamente no que se refere à sobreposição do projeto com ocorrências de urânio e as possíveis 

consequências para a saúde humana, importa referir que: 

 a evidência científica atual é, ainda, escassa, no que respeita a efeitos na saúde humana 

resultantes da exposição ambiental/ocupacional ao urânio; 

 por analogia à atividade mineira, os riscos para a saúde humana dos trabalhadores relacionam-

se mais com as condições físicas, como a geração de partículas que podem ser 

ingeridas/inaladas/entrar em contacto com mucosas do que com a exposição ambiental a 

elementos químicos; 

 os riscos de exposição ocupacional/ambiental a elementos químicos podem ser mitigados 

através das boas práticas em matéria de segurança e saúde no trabalho (utilização de 

equipamento de proteção como máscara, viseira, etc.); 

 os trabalhos de construção decorrerão ao ar livre, o que limita sobremaneira o risco de 

concentrações elevadas de partículas e elementos químicos, por períodos prolongados, no local 

dos trabalhos, no entanto, dever-se-á sempre observar a adoção de boas práticas de segurança 

e saúde no trabalho. 

Já no que se refere à fase de exploração, há a referir que, apesar de não ser possível estabelecer uma 

adequada relação causa-efeito entre exposição a campos elétricos e magnéticos de frequência 

extremamente baixa e efeitos na saúde, reconhece-se que a proximidade de linhas elétricas a 

habitações ou outros recetores sensíveis e a exposição a campos elétricos e magnéticos pode causar 

incómodo e ansiedade na população afetada (em grande proximidade com uma linha elétrica), 

mediados por uma perceção de risco associado a estes projetos e em parte por receios de 

desvalorização patrimonial das propriedades localizadas junto à infraestrutura a construir.  

No entanto, face à reduzida extensão da linha elétrica e a distância entre esta e qualquer recetor 

sensível não se perspetivam impactes desta natureza, tanto mais que, segundo o projeto serão 

cumpridos os critérios determinados na legislação relativamente à exposição da população a campos 

magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. 

De referir, todavia, que segundo o projeto serão cumpridos os critérios determinados na legislação 

relativamente à exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. 

  



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

59 

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 à Comissão de Avaliação, foi consultada a 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Câmara Municipal da Guarda (CMG), a 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) e a Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S (REN). 

Sintetizam-se seguidamente os pareceres emitidos pelas que se pronunciaram. 

O ICNF refere que a área em estudo se situa na Área Classificada Estrela Geopark Mundial da UNESCO, 

não coincidindo, contudo, com nenhum geossítio de importância nacional, dado que se situa fora de 

terrenos submetidos ao Regime Florestal em Portugal Continental, e a 50 m de arvoredo de interesse 

público classificado ou em vias de classificação.  

O referido instituto emite parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento de um conjunto 

de medidas de minimização. Destaca também várias disposições legais às quais o proponente deve dar 

cumprimento, nomeadamente: o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, que 

regula a ocupação do solo objeto de um incêndio florestal, o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro 

de 2021, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no 

território continental e define as suas regras de funcionamento, o Decreto-Lei n.º 423/89, de 04 de 

dezembro, que visa proteger o azevinho espontâneo, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que estabelece as medidas 

de proteção ao sobreiro e à azinheira, o Decreto-Lei n.º 95/2011, de 08 de agosto, republicado através 

do Decreto-Lei n.º 123/2015, de 03 de julho, que estabelece medidas extraordinárias de proteção 

fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro e o Decreto-Lei n.º 

31/2020, de 30 de junho, que estabelece a obrigatoriedade de declaração de corte, corte 

extraordinário, desbaste ou arranque de árvores de espécies florestais que se destinem à 

comercialização e ao autoconsumo para transformação industrial.  

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, as quais foram objeto de Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

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 27 de julho a 7 de setembro de 2022, de acordo 
com o disposto no artigo 15.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual 
redação. 

Durante este período foi recebida uma exposição de uma cidadã a título individual. 

A cidadã discorda com a área de localização do projeto. Entende que este tipo de produção de energia 
deve ser encaminhado para áreas já alteradas, para que as restantes áreas rurais sejam aproveitadas 
para a produção florestal intensiva.  

Refere, ainda, que existem outras alternativas para produção de energia além deste tipo de projetos. 

 

Esta exposição foi devidamente ponderada, encontrando- se os aspetos associados à avaliação dos 
impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no presente parecer. 
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8. CONCLUSÃO 

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

O Parque Eólico da Raia é constituído por vários subparques eólicos, sendo que a Central Solar 
Fotovoltaica de Benespera situa-se a norte do Subparque Eólico de Benespera, nas freguesias de 
Benespera, João Antão e Santana da Azinha, do concelho e distrito da Guarda. 

A área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de Benespera abrange uma área de 94 ha, embora a 
área ocupada pelo projeto corresponda a uma área aproximada de apenas cerca de 40 ha, ocupados 
pelas várias infraestruturas que compõem a Central Fotovoltaica. Prevê-se instalar uma potência de 
24 MWp, com a qual se estima produzir cerca de 40,3 GWh/ano. 

Para escoar a energia produzida na Central fotovoltaica será construída uma linha elétrica (30 kV), com 
extensão aproximada de 536 m, que interligará a central ao apoio da linha elétrica do Subparque Eólico 
de Benespera, servindo-se da subestação e da linha elétrica de ligação à RESP do referido parque 
eólico. 

Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação 
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, consideram-se como fatores relevantes para a decisão 
a socioeconomia, os sistemas ecológicos e a paisagem. Foram também avaliados os fatores geologia e 
a geomorfologia, recursos hídricos, solo e uso do solo, ordenamento do território, alterações 
climáticas, património e saúde humana. Assim, destacam-se as principais conclusões alcançadas ao 
nível de cada fator ambiental 

Ao nível da Geologia e Geomorfologia os principais impactes ocorrerão principalmente durante a fase 
de construção e relacionam-se com a movimentação de terras (execução de escavação/depósito). 
Estas ações terão um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, 
permanente, irreversível, imediato, direto e não minimizável (exceto os depósitos temporários de 
terras).  

De referir ainda que o projeto se situa em zona de potencial geológico, estando inclusive sobreposto 
à área corresponde ao pedido de prospeção e pesquisa denominado de “Guarda” (MNPPP0532), em 
tramitação avançada na DGEG. Já a linha elétrica interseta uma área de salvaguarda de exploração de 
urânio referenciado, o que condiciona uma zona de servidão, mas não impede a uma futura exploração 
mineira nas referidas áreas. 

Ao nível dos Recursos Hídricos destacam-se os impactes associados ao risco de erosão hídrica e o 
consequente aumento do transporte de sólidos na drenagem. Com a implementação do presente 
projeto e decorrente da sua exploração perspetiva-se uma afetação em que os impactes induzidos 
pelo projeto são negativos pouco significativos e minimizáveis. De destacar a necessidade de ser 
salvaguardada, para efeitos de implantação do projeto, a faixa de proteção dos cursos de água, 
contemplando afastamentos mínimos medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos 
cursos de água. Também os impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais se encontram 
acautelados, nomeadamente através de um sistema de drenagem constituído por valetas e passagens 
hidráulicas, que assegura a continuidade do escoamento das águas pluviais. 

Quanto ao Solo, os principais impactes decorrem na fase de construção. 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. 

É também na fase de construção que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos ao nível do 
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Uso do Solo, em resultado 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. 

Em relação ao fator Saúde Humana verifica-se que os principais impactes do projeto estão 
essencialmente associados à fase de obra e às operações de construção que conduzirão a um aumento 
das emissões de poeiras e do nível de ruído ambiente no local da obra e sua envolvente. Contudo, 
atendendo à distância ao recetor sensível mais próximo da central e da linha e às medidas de 
minimização previstas, não se prevê a ocorrência de impactes negativos ao nível da saúde da 
população. 

Já no que se refere à fase de exploração, há a referir que, apesar de não ser possível estabelecer uma 

adequada relação causa-efeito entre exposição a campos elétricos e magnéticos de frequência 

extremamente baixa e efeitos na saúde, reconhece-se que a proximidade de linhas elétricas a 

habitações ou outros recetores sensíveis e a exposição a campos elétricos e magnéticos pode causar 

incómodo e ansiedade na população afetada, mediados por uma perceção de risco associado a estes 

projetos e em parte por receios de desvalorização patrimonial das propriedades localizadas junto à 

infraestrutura a construir. No entanto, face à reduzida extensão da linha elétrica e a distância entre 

esta e qualquer recetor sensível não se perspetivam impactes desta natureza, tanto mais que, segundo 

o projeto serão cumpridos os critérios determinados na legislação relativamente à exposição da 

população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. 

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 ao projeto, sendo 

maioritariamente negativos e permanentes.  

Destaca-se, neste contexto, a ocupação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN). De 

acordo com a Carta da REN, em vigor para o município da Guarda, o projeto colide, parcialmente, com 

áreas integradas na categoria de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos”, de acordo com o Regime Jurídico da REN (RJREN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. O uso e a ação pretendidos encontram-se sujeitos a 

procedimento de comunicação prévia, nos termos previstos na subalínea ii), da alínea b) do n.º 3 do 

artigo 20.º do mesmo regime. Sem prejuízo, com a implementação e cumprimento das medidas de 

minimização previstas, atendendo à área de ocupação de solos da REN, considera-se que o projeto 

não colocará em causa as funções do anexo I do RJREN, relativas à tipologia da REN abrangida. 

De referir que, de acordo com o 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, a pronúncia favorável da CCDR, 
no âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia. 

No que respeita ao Património Cultural, verifica-se a existência de impactes diretos nas ocorrências 

CF14 e CF15 localizadas sob os painéis fotovoltaicos, uma vez que se irá proceder à sua desmontagem. 

Assim, a fase de construção é considerada a mais lesiva para o património, uma vez que comporta um 

conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, 

definitivos e irreversíveis, que consistem na remoção do coberto vegetal, na movimentação e 

revolvimento de terras e nas intrusões no subsolo associadas à implantação das novas infraestruturas, 

estas ações inviabilizam a conservação de eventuais contextos arqueológicos existentes no subsolo. 

Para a fase exploração, verifica-se ainda que existe uma perda da qualidade cénica/paisagística do 

enquadramento deste património edificado, com a substituição da vegetação pelas amplas superfícies 

ocupadas por painéis fotovoltaicos. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

63 

Saliente-se aqui a inevitabilidade e dificuldade de minimização do impacte sobre o enquadramento 

cénico do sítio arqueológico do Cabeço das Fráguas. Embora o projeto diste cerca de 2 000 metros em 

linha reta em relação ao sítio arqueológico, este dispõe de um extraordinário domínio visual, sendo 

que a constituição de uma sebe arbórea entre o observador e a área fotovoltaica apenas irá permitir 

reduzir a visibilidade sobre uma pequena área fotovoltaica. 

Para o fator Sistemas Ecológicos, as afetações esperadas na fase de construção são decorrentes de 
ações relacionadas com a construção e instalação das infraestruturas que constituirão a central, bem 
como, estruturas temporárias anexas à construção do empreendimento, que decorrerão sobretudo 
em áreas com reduzido valor de conservação. Assume-se assim que os impactes na fauna, flora, 
vegetação e habitats (a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco 
de mortalidade de algumas espécies por atropelamento) serão negativos mas com reduzido 
significado. 

Na fase de exploração não se esperam impactes negativos adicionais sobre a fauna, flora, vegetação e 
habitats. Durante esta fase, alguns dos impactes negativos originados na fase de construção assumirão 
um carácter definitivo, como é o caso dos espaços que se encontrarão edificados e que perderão a 
aptidão para colonização. 

A nível de impactes cumulativos salientam-se a perda cumulativa de habitat, pela natureza do projeto, 
será mais evidente na central, com a presença de vedações que impedirão os animais de grande porte 
de aceder aos locais atualmente acessíveis. No entanto, considera-se que, pela reduzida superfície que 
os aerogeradores do sub-parque eólico de Benespera ocupam, esse impacte cumulativo é 
insignificante. 

É pouco provável que a construção das novas infraestruturas contribua para a ocorrência de impactes 
cumulativos negativos associados ao risco de colisão de avifauna, tendo em atenção o elenco das 
espécies presentes e a reduzida extensão da linha elétrica associada à central. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes negativos da central ocorrem em primeira 
instância, da intrusão visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, 
movimento de máquinas, equipamentos e materiais diversos) que iniciam as alterações ao nível 
estrutural (desmatação e alterações de morfologia natural). As referidas alterações físicas são 
introduzidas gradualmente e, consequentemente, os impactes visuais delas decorrentes têm uma 
expressão mais localizada designada por “Desordem Visual”. 

Posteriormente, são mais significativos os impactes de natureza visual por perda de valor cénico 
resultante da substituição de valores naturais e culturais, neste caso, um mosaico florestal de folhosas, 
matos e afloramentos rochosos, por estruturas construídas. 

Relativamente às Alterações climáticas, o importa salientar que o projeto se enquadra no 
cumprimento das principais linhas de orientação e metas previstas na Política Climática Nacional, rumo 
à neutralidade carbónica em 2050, promovendo a produção de energia através de fontes renováveis 
endógenas e a redução do consumo energético, contribuindo desta forma para o cumprimento dos 
compromissos assumidos por Portugal no âmbito das políticas de combate às alterações climáticas. 

No que diz respeito à vertente mitigação, é de referir que o EIA identifica as emissões de GEE evitadas 
ao produzir anualmente cerca de 40,3 GWh de energia renovável, o que corresponde a 9132 t CO2 eq 
evitadas por ano. O EIA apresenta igualmente as estimativas globais de GEE emitidas direta e 
indiretamente nas diversas fases do projeto, estimando a emissão de 407,2 t CO2, atendendo aos 7 
meses previstos para a fase de construção. Ainda, é apresentada uma estimativa da perda de 
capacidade de sumidouro correspondente a cerca de 77,1 t CO2, resultado da desmatação da área de 
implantação do projeto durante a fase de construção - considerações que culminam na consideração, 
por parte do EIA, de um balanço anual de emissões de GEE positivo resultante da implementação do 
projeto. 
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No que diz respeito a medidas de minimização dos impactes identificados, destaca-se a adoção do 
Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística, enquanto medida relevante para a recuperação da 
perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das áreas a 
intervencionar, estimando ser possível recuperar 854,3 toneladas de CO2 por ano. 

Importa salientar que a tipologia de projeto em causa, embora represente uma redução de emissões 
de GEE muito significativa fruto da produção de energia a partir de fontes renováveis que vai 
proporcionar, têm a si associada, muitas vezes, uma perda de capacidade de sumidouro relevante, 
resultado das ações de desflorestação e/ou desmatação inerentes à operacionalização destes 
projetos. 

No que diz respeito às vulnerabilidades do projeto face às alterações climáticas, estas prendem-se 

fundamentalmente com a ocorrência de fenómenos extremos, nomeadamente, ondas de calor e 

fenómenos de intensa pluviosidade, bem como que a área em estudo enquadra-se 

predominantemente num território classificado com perigosidade de incêndio alta e muito alta no que 

diz respeito a risco de incêndio. Contudo, estão previstas algumas medidas de adaptação, relevantes 

para o aumento da resiliência do projeto às alterações climáticas, nomeadamente, por via da definição 

de planos de manutenção, prevenção e de resposta em caso de emergência, como por exemplo, a 

criação de um sistema de deteção automática de incêndios programável. 

No âmbito da Socioeconomia esperam-se impactes negativos pouco significativos decorrentes das 

ações associadas às obras e do incómodo que estas podem gerar nas populações existentes na 

envolvente. Neste fator destacam-se contudo os impactes positivos, alguns significativos, decorrentes 

do aumento do número de postos de trabalho e do comércio local de matérias-primas, sobretudo na 

fase de construção, e da dinamização dos setores da restauração e do alojamento local. 

Adicionalmente, a geração de energia elétrica através de fontes renováveis é um impacte muito 

positivo, de âmbito não puramente local/regional, mas sim nacional. 

A possibilidade de fornecimento de energia elétrica produzida na central solar fotovoltaica constituirá 

um impacte positivo significativo, certo, irreversível (considerando que a central produzirá energia 

através de fonte renovável durante a fase de exploração), permanente durante a fase de exploração, 

de magnitude elevada (âmbito nacional) tendo em conta que contribuirá para diminuir a atual 

dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao fornecimento de combustíveis fósseis 

para a produção de eletricidade. 

Relativamente às entidades externas à Comissão de Avaliação foram recebidos os pareceres do ICNF 

e da REN. O ICNF emite parecer favorável condicionado ao projeto e a REN informa que não se 

encontram previstas novas infraestruturas da sua competência na área de implementação do projeto 

em apreço. 

No que respeita à Consulta Pública apenas foi recebida uma exposição, a qual expressa preocupações 

associadas a alterações à ocupação e usos do solo, paisagem e sistemas ecológicos na área de 

implantação do projeto, todas questões enquadradas nas temáticas principais da avaliação 

desenvolvida e para as quais se encontram preconizadas condições para minimização dos impactes 

associados. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 

minimização, e os impactes positivos perspetivados, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável 

ao projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Benespera – Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia”, 

condicionado ao cumprimento das condições indicadas no capítulo seguinte. 
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9. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS, PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E OUTROS PLANOS 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Previamente ao licenciamento: 

Deve ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia: 

1. Layout final do projeto demonstrando o cumprimento das medidas de minimização a integrar no 
projeto. O layout final deve respeitar a área de implantação do projeto definida no EIA e a Planta 
de Condicionamentos bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve 
ainda ser acompanhada de cartografia compatível com a fase de projeto de execução e 
representação gráfica, a escala adequada, sobre o orto e de forma translúcida. 

Previamente ao início da execução da obra 

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

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

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

4. Plano de acessos aos apoios da linha elétrica, incluindo a seguinte informação: identificação dos 
acessos existentes sem intervenção, dos acessos existentes com intervenção (a melhorar), e dos 
acessos a construir; identificação da sua natureza, se temporária ou definitiva; identificação da 
dimensão do perfil (faixa de rodagem; vala/valeta de drenagem). Na definição do plano devem 
ser privilegiado o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra  

5. Projeto de Drenagem da área de implantação do projeto, a implementar após remoção do 
coberto vegetal e modelação do terreno, incluindo a rede hidrográfica natural a manter, não 
devendo produzir agravamento das condições de escoamento existentes, no que respeita ao 
encaminhamento das águas para jusante do projeto, e tendo presente a capacidade de vazão da 
rede natural a jusante. Verifica-se que o Plano de Drenagem já integra o EIA e o projeto de 
construção civil, constando deste a proposta de implantação das passagens hidráulicas e 
respetivo dimensionamento.  

6. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Benespera (PIP-CSFB) revisto 
de acordo com as orientações constantes do presente documento  

7. 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 documento. 

8. Plano de Controlo de Erosão da Central Solar Fotovoltaica de Benespera (PCE-CSFB) desenvolvido 
de acordo com as orientações constantes do presente documento. 

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

10. Estratégia de implementação de um plano de apoio à investigação histórico-arqueológica, 
salvaguarda e valorização, que permita a conservação e restauro e simultaneamente possa 
otimizar a acessibilidade e o usufruto público do sítio Cabeço das Fráguas, Em Vias de 
Classificação, em articulação com o responsável científico pela investigação do sítio, o município 
e a Direção Regional de Cultura do Centro.  

Durante a fase de execução da obra  
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Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

11. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) atualizado de acordo com as 
orientações constantes no presente documento. 

12. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente 
apoiado em registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de 
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais de referência, estrategicamente 
colocados, para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais 
diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir 
desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem 
constar do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). O PAAO deve ser integrado no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para execução do projeto.  

Medidas a integrar no projeto 

1. Garantir que qualquer expansão do projeto ou sua eventual reformulação não ocupa esta área 

potencial de ocorrência de lítio. 

2. Considerar a exclusão de painéis solares e de outras componentes do projeto que estejam em 

situação de conflito com: 

i. Áreas com declives iguais ou superiores a 20%. As áreas em causa devem ser delimitadas 

e aferidas com base na Carta de Declives apresentada com base no levantamento 

topográfico realizado e mantida a vegetação existente e os afloramentos rochosos. 

ii. Áreas de afloramentos rochosos com maior expressão ainda não contempladas em 

ambos os sectores e que correspondem a uma sobreposição de um número 

relativamente reduzido de strings. 

3. Otimizar as valas de cabos de modo a não intercetar áreas de afloramentos rochosos. No caso do 

acesso perimetral o mesmo deve ser ajustado, do lado nascente, de modo a não afetar estes 

valores visuais naturais. 

4. Preservar a rede de muros de pedra seca que devem ser mantidos enquanto marcas identitárias 

da Paisagem. 

5. Acomodar a estrutura verde do Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica 

de Benespera (PIP-CSFB), sobretudo, no que se refere à faixa da cortina arbórea-arbustiva a 

implementar em toda a extensão dos perímetros das áreas de implantação de painéis. 

6. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, devem apresentar 

tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras e assegurar níveis de baixa 

libertação de poeiras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância, como 

saibros ou tonalidades brancas. 

7. Adotar soluções para a iluminação exterior em que a mesma não seja geradora de poluição 

luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 

artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior 

deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de 

luz se faça segundo a vertical. 
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8. O revestimento exterior dos órgãos de drenagem a implementar no terreno deve ter como 

principal material a pedra local. 

9. Utilizar vedações do tipo rede ovelheira, que assegurem a passagem de fauna e com uma altura 

mínima de 20 cm a contar do solo. 

10. Os cruzamentos das linhas de água com a vedação do recinto da central devem ser feitos o mais 

perpendicularmente possível e não deve haver implantação de fundações no leito. A vedação 

deve ser executada de forma a garantir as condições de escoamento dos caudais líquidos e 

sólidos, bem como a prevenir a obstrução da secção. 

Medidas para a fase prévia ao início da obra 

11. Implementar um Plano de Trabalhos de todas as ações afetas à empreitada que inclua, entre 

outros aspetos relevantes, as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de 

desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água. 

12. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. Devem ser distribuídas Fichas de Comunicação, a fim de 

que possam ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as atividades 

com ela relacionadas. Os elementos e resultados obtidos durante este processo de comunicação 

devem constar nos relatórios a elaborar no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra. 

13. 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. 

14. 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.  

15. Devem ser utilizados os acessos já existentes, de modo a limitar a abertura de novos e, sobretudo, 

devem ser definidos corredores de circulação, considerando a rede planeada e ordenada de 

acessos entre painéis, de forma a evitar a circulação indiscriminada nas áreas/terrenos 

adjacentes. 

16. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com 

a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 

perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais 

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. 

17. Efetuar o registo dos elementos patrimoniais CF14 e CF15, compreendendo os seguintes 

trabalhos: Limpeza geral; Registo fotográfico; Desenho de alçado e planta; Descrição completa da 

arquitetura, técnicas e materiais de construção. 

18. Antes da desmontagem dos muros a afetar diretamente pelas componentes de projeto, elaborar 

memória descritiva, levantamento topográfico, registo fotográfico e gráfico. O registo gráfico 

deve ser efetuado por amostragem de troços com pelo menos um metro de comprimento. 

19. Sinalizar os elementos patrimoniais integrados na Planta de Condicionamentos, enquanto áreas 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3472 

 

 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera: Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia  
 

68 

interditas à movimentação de pessoal e de maquinaria afetas ao projeto, de forma a evitar 

quaisquer possibilidades de afetação: 

i. Sinalizar e vedar as 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. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, 
estas devem ser vedadas com recurso a painéis. 

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

20. A localização do estaleiro deve considerar as condicionantes determinadas na Planta de 

Condicionamentos. Sempre que se tornem necessárias outras áreas de apoio à obra, como locais 

de deposição de terras, devem preferencialmente ser escolhidas áreas já utilizadas para o mesmo 

fim. 

21. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 

execução da obra, devendo para o efeito serem implementadas medidas de sinalização das 

árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja 

que possam ser acidentalmente afetadas. Sempre que se venham a identificar elementos que 

justifiquem a sua salvaguarda, estes devem ser sinalizados e preservados. 

22. Obter o Título de Utilização de Recursos Hídricos para todas as intervenções em domínio hídrico, 

nos termos do decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio. 

Medidas para a fase de execução da obra 

23. Deve ser respeitado o exposto na Planta de Condicionantes e a mesma deve ser atualizada, 

sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda. 

24. As ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desflorestação/desmatação e 

decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo 

e subsolo devem ser planeadas e divulgadas com pelo menos 8 dias de antecedência, a fim de ser 

providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra. 

25. Utilizar fluidos com menor PAG possível ou, alternativamente, recorrer à utilização de fluidos 

naturais. 

26. Assegurar a monitorização da exposição de baterias a fontes de calor, a manutenção, conservação 

e limpeza dos acessos, a limpeza do material combustível na envolvente, entre outras, de forma 

a salvaguardar estrutural e funcional do projeto.  

27. Implementar medidas de aumento da eficiência na utilização da água e da reutilização da mesma, 

quando possível. 

28. Aferir da necessidade de qualidade do edificado dos estaleiros, de modo a assegurar a segurança 

de pessoas e bens e a inexistência de eventuais consequências de vibrações e poeiras decorrentes 

de atividades de exploração mineira nas proximidades. 

29. Implementar boas práticas em matéria de segurança e saúde no trabalho, em particular pela 

utilização de equipamentos de proteção como máscara, viseira, entre outros, de forma a 

minimizar/em resultado ao risco de exposição ocupacional/ambiental a elementos químicos. 

30. A localização de estaleiros, parques de materiais, manchas de empréstimo e de depósito e de 

outras infraestruturas de apoio à obra deve respeitar o exposto na planta de condicionantes. 

Neste contexto, deve ser garantido que estas áreas não se localizam a menos de 50 m das 

ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas, salvo 

situações devidamente justificadas. 
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31. O estaleiro deve ser organizado nas seguintes áreas: 

• Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

• Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 

destinados a Resíduos Urbanos e equiparados, e contentores destinados a resíduos da obra 

(RCD), que podem ser perigosos ou não, sendo que os resíduos perigosos têm de estar 

devidamente acondicionados de forma a prevenir eventuais contaminações do solo ou dos 

recursos hídricos;~ 

• Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve 

ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 

adjacentes (deve possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

• Instalações sanitárias autónomas, amovíveis e dotadas de sistema de retenção estanque por 

forma a impedir o lançamento de efluentes no sistema hidrogeológico; 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos, e 

• Deposição de materiais de construção e equipamentos. 

32. A área de estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

33. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deve ser criado um sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

34. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 

servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para 

uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no 

final da obra. 

35. Sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de linhas 

de água, deve ser assegurado que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições 

de escoamento dessas linhas de água, bem como a prévia obtenção de Titulo de Utilização dos 

Recursos Hídricos a solicitar à APA. 

36. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) devem ser 

encaminhadas para um local impermeabilizado, afastado das linhas de água, não podendo em 

caso algum situar-se na faixa de proteção do domínio hídrico. Quando terminada a obra, deve 

proceder-se à limpeza de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado 

dos efluentes e resíduos resultantes.  

37. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção equipada com um separador de hidrocarbonetos, 

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Os efluentes aí armazenados devem ser recolhidos por operador licenciado para posterior destino 

final adequado. 

38. As intervenções na proximidade de linhas de água devem ser efetuadas de modo a evitar o 

arrastamento de materiais para o meio hídrico. Para evitar o aumento da carga sólida, a qual 

contribui para o assoreamento das linhas de água, em particular na abertura e intervenção em 

caboucos de valas técnicas, deve prever-se a colocação de barreiras de retenção de sólidos 

(fardos de palha, geotêxtil, entre outros) na zona de interação entre a frente de obra e a linha de 

água e privilegiar a colocação temporária das terras escavadas no lado da vala oposto à linha de 
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água. 

39. Salvaguardar as margens e leitos das linhas de água face à ação do estaleiro, frentes de obra, 

apoio à obra, áreas de depósitos, abertura de caboucos e definição de acessos e valas técnicas, 

pela tomada de boas práticas em obra, bem como pela reavaliação e ajuste das áreas de apoio à 

obra, maximizando o seu afastamento ou criando redes de drenagem temporárias que impeçam 

a escorrência de caudais potencialmente contaminados no seu interior para as linhas de água 

vizinhas.  

40. As águas residuais resultantes das operações de construção civil devem ser coletadas e 

encaminhadas para tratamento por operador licenciado, após remoção de materiais 

potencialmente contaminados, a remeter a destino adequado.  

41. Após a execução das escavações para a implantação das fundações dos apoios os buracos devem 

ser revestidos com tela impermeável de espessura adequada. 

42. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

43. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas 

e superficiais, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado. 

44. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras, incluindo a abertura e fecho das valas 

de cabos, devem ser programados de forma a minimizar o período em que os solos ficam 

descobertos e devem ocorrer, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem 

adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista 

à diminuição da sua capacidade erosiva. 

45. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente 

acondicionados (colocados em área que permita a contenção de derrames), de forma a evitar 

contaminações do solo. 

46. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem 

restringir-se às áreas estritamente necessárias. Fora das áreas onde se prevê instalar o sistema 

fotovoltaico (zona de implantação dos painéis) devem ser efetuados balizamentos de acordo com 

o seguinte: 

• Acessos: deve ser delimitada uma faixa com largura máxima de 3 m para cada lado do limite 

dos acessos a construir; 

• Valas de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do acesso, a 

faixa a balizar será de 1,5 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar 

para abertura da vala. Quando a vala não acompanha o acesso deve ser balizada uma faixa 

com largura máxima de 3 m para um dos lados (faixa de circulação da retroescavadora) e 2 

m para o outro lado (zona de vala e de depósito do material resultante da abertura da vala), 

medidos a partir do limite da vala; 

• Plataformas dos contentores onde se localizarão os Postos de Transformação e as 

instalações sanitárias: deve ser limitada uma área máxima de 1 m em volta da área a ocupar 

pelas respetivas plataformas; 

• Locais de depósitos de terras; 

• Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro; 
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• Zona indicada na carta militar como nascente, que corresponde a zona de acumulação de 

água, e  

• Zona de implantação do Posto de Corte e Seccionamento. 

47. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

da obra. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

48. 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 podem ser ainda condicionadas. 

49. 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. 

50. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a 

instalação do estaleiro, as fases de decapagem, desflorestação/desmatação, terraplenagens, 

depósito e empréstimo de inertes, abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de 

terras sobrantes e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos, e compreender as 

operações de desmonte de pargas e de recuperação paisagística. 

51. Após a desmatação, deve ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência direta de todas as componentes de obra. 

52. 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. 

53. 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. 

54. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela. 

55. As ações de corte de vegetação – estrato herbáceo - devem ser realizados de forma gradual 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.  

56. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 

e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte 

raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde não seja necessário realizar 

movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com 

mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 

intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem 

ser desmatadas ou decapadas.  

57. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras à data da obra e de forma a 

garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos deve proceder-se à sua remoção física 

e eficaz eliminação. Todo o material vegetal proveniente do corte das espécies vegetais exóticas 

invasoras deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente 
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acondicionado não sendo possível a sua a estilhagem e espalhamento. O corte deve ser realizado 

fora da fase de produção de semente. No transporte deste material a destino final, deve ser 

considerado o risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as 

medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. Esta medida deve ser aplicável a 

todas as áreas a intervencionar. 

58. O planeamento dos trabalhos e a sua execução deve considerar todas as formas disponíveis para 

não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização, visando 

também a redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, nomeadamente: a não 

utilização de máquinas de rastos, a redução das movimentações de terras em períodos de ventos 

e de maior pluviosidade.  

59. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras à data da obra, a decapagem e 

armazenamento da terra vegetal deve realizar-se sempre de forma segregada. As terras 

contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca devem ser reutilizadas nas ações 

de recuperação e integração paisagística, devendo ser transportada a depósito devidamente 

acondicionada ou colocada em níveis de profundidade superiores a 1 m. 

60. A decapagem da terra vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular 

sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o 

terreno já decapado ou a partir do acesso adjacente evitando a desestruturação do solo vivo. 

61. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. 

62. Devem ser usadas máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em 

situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra 

vegetal por compactação e pulverização. 

63. As operações de decapagem devem ser realizadas 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 vegetal decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura 

com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

64. A decapagem da terra vegetal, sobretudo aquelas que possuem banco de sementes das espécies 

autóctones ou naturalizadas, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 

realizada de forma progressiva. 

65. A terra vegetal proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2m de 

altura. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, assegurando que tal 

se realiza em áreas planas e bem drenadas, devendo ser protegidas contra a erosão hídrica e 

eólica através de uma sementeira de espécies forrageiras de gramíneas e leguminosas pratenses, 

de forma a manter a sua qualidade. Deve ser protegida fisicamente de quaisquer ações de 

compactação por máquinas em circulação em obra. 

66. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas que se encontram 

sujeitas a regime de proteção dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. 

Adicionalmente devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores, 

fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente 

afetadas. 

67. O material lenhoso passível de valorização resultante da desmatação deve ser devidamente 

encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento. 

68. No caso da construção da vedação, deve evitar-se a abertura de novos acessos. No caso de não 
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existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que 

permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais 

terão que ser devidamente restaurados no final da obra. 

69. No caso de ser necessário utilizar terra vegetal, terras de empréstimo e materiais inertes, a utilizar 

na construção dos novos acessos, enchimento de fundações e, eventuais, outras áreas, deve ser 

assegurado que a mesma  não provêm de áreas contaminadas por espécies vegetais exóticas 

invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos. 

70. A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deve considerar as seguintes orientações que 

devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; camada 

de desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações inferiores a 

1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

71. Deve ser garantida a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de 

veículos e de equipamentos de obra. 

72. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

73. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 

e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento. 

74. Assegurar que o escoamento natural dos cursos de água não será afetado em todas as fases de 

desenvolvimento da obra, procedendo, sempre que necessário, à desobstrução e limpeza de 

todos os elementos hidráulicos de drenagem e cursos de água que possam ter sido 

acidentalmente afetados pelas obras de construção, e implementar, sempre que se justifique, 

medidas especificas que assegurem a estabilidade das margens das linhas de água e a 

conservação da vegetação ribeirinha. 

75. As valetas de drenagem não devem ser em betão, sendo que nas zonas de maior declive, devem 

ser obrigatoriamente e, desde a sua construção, revestidas com vegetação autóctone. 

76. Nas zonas que apresentem riscos de erosão implementar técnicas de estabilização dos solos e 

controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas 

às condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de 

precipitação. 

77. A seleção de terras de empréstimo a utilizar na recuperação das áreas intervencionadas deve 

assegurar que não são introduzidas espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-

Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, ou espécies não nativas da área do projeto. 

78. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

79. O material inerte, proveniente das ações de escavação, deve ser depositado na envolvente dos 

locais de onde foi removido, sem afetar comunidades florísticas com valor de conservação, para 

posteriormente ser utilizado nas ações de aterro. 

80. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deve ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais. 

81. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de 

manuseamento, armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a 

limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, 

novos ou usados, devem utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será 
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isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os 

produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, 

no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 

82. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto. O betão 

necessário deve vir pronto de uma central de produção de betão devidamente licenciada, 

transportado em autobetoneiras. 

83. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou cursos de água, ou em qualquer local que 

não tenha sido previamente autorizado. 

84. No âmbito da utilização de betão no local do apoio 3, deve ser preparada uma zona 

suficientemente ampla com tela impermeabilizante colocada de forma a que todos os materiais 

e resíduos fiquem contidos nessa zona, sem possibilidade de derramamento para o exterior. No 

final da obra de construção do apoio 3, a referida tela com os resíduos resultantes da execução 

da obra, devem ser conduzidos a destino adequado por um operador devidamente licenciado. 

85. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que 

as suas condições de funcionamento são adequadas. 

86. A lavagem de autobetoneiras deve ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de 

onde vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 

deve proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência, num local 

preparado para esse efeito, localizado junto à zona onde está a ser executada a betonagem, em 

zona a intervencionar ou em local do estaleiro (criar uma bacia de retenção com dimensão 

adequada ao fim em vista, impermeabilizada e devidamente identificada). Finalizada a 

betonagem, ou sempre que necessário, as águas serão encaminhadas por operador licenciado 

para destino final adequado, e no final a bacia de retenção será aterrada e alvo de 

recuperação/renaturalização. 

87. Em dias secos e ventosos deve evitar-se a execução de trabalhos suscetíveis de dispersar poeiras 

na atmosfera, bem como se deve minimizar a circulação de viaturas, especialmente em períodos 

de seca. Caso seja imprescindível a execução destes trabalhos, devem ser utilizados sistemas de 

aspersão nas áreas de circulação. 

88. Os veículos e maquinaria/equipamentos onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis 

ou outras substâncias perigosas, ficarão interditos de circular e funcionar na zona de obra até à 

resolução da situação. 

89. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que não é 

projetada de forma intrusiva sobre a envolvente. 

90. Garantir a preservação dos afloramentos rochosos indicados na Planta de Condicionamentos, que 

correspondem igualmente a habitats com valor de conservação, que devem ser sinalizados e 

salvaguardados.  

91. De forma a garantir a preservação dos afloramentos rochosos, para a acessibilidade às áreas de 

construção dos apoios deve não só ser privilegiado a rede de trilhos existentes, como os acessos 

aos apoios, bem como toda a sua envolvente, ficarão condicionados, sendo apenas possível criar 

as condições mínimas necessárias à instalação dos apoios. Nesse sentido, ficará interdito a 

abertura de acesso com condições para circulação de autobetoneiras ou camionetas de 

transporte de materiais, sendo apenas possível efetuar o transporte dos materiais através de 

meios, que não exijam a criação de acessos que obriguem à destruição de afloramentos rochosos, 

e o betão deve ser feito no local, com recurso a betoneira. 
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92. Devem ser salvaguardadas todas as espécies de flora que não condicionem a execução da obra. 

Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, estes devem 

ser sinalizados e preservados. 

Medidas para a fase final de execução das obras  

93. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

do estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a 

remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, 

e limpeza destes locais. 

94. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

95. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

96. Todo o material utilizado para sinalização da obra deve ser removido e reencaminhado para 

destino final adequado após a conclusão dos trabalhos. 

97. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção. 

98. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 

necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

Medidas para a fase de exploração 

99. 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. 

100. Adotar, nas ações de manutenção das infraestruturas do projeto, as medidas previstas para a fase 

prévia à execução da obra, fase de execução da obra e fase final de execução da obra que se 

afigurem aplicáveis à ação em causa, ao local em que se desenvolve e aos impactes gerados. 

101. Assegurar que, sempre que se desenvolvam ações de manutenção, é fornecida ao empreiteiro a 

Planta de Condicionantes atualizada. 

102. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, 

de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 

perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 

separador de hidrocarbonetos. 

103. Assegurar a adequada e regular manutenção, limpeza e desobstrução/desassoreamento dos 

canais e valas de drenagem, garantindo que as infraestruturas de drenagem acomodam o máximo 

de capacidade de caudais afluentes. 

104. O controlo de vegetação deve ser efetuado mediante a aplicação de boas práticas, evitando a 

erosão hídrica e arrastamento dos solos e o uso de herbicidas. Assegurar que o controlo de 

crescimento das herbáceas e arbustivas autóctones seja feito através do corte (privilegiar a 

utilização de corta-mato) e sempre sem recorrer à mobilização superficial do solo que provoque 

o arranque das plantas. 

105. Caso se comprove que os trabalhos de implantação da linha elétrica a 30 kV causaram um desvio 

do fluxo das águas de recarga afluentes à captação de água subterrânea de uso privado existente 

na envolvente, contribuindo assim para uma diminuição dos caudais disponíveis para a sua 
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exploração, deve ser assegurada a restituição, ao titular das mesmas, dos caudais existentes nas 

captações anteriormente à realização da obra. 

106. Na zona na criação do bosquete arbóreo/arbustivo devem ser unicamente utilizadas espécies 

nativas da área de estudo e zona envolvente. Nas zonas de escorrência de água deve deixar-se a 

vegetação natural recuperar através da sucessão ecológica uma vez que a presença de água deve 

facilitar este processo. 

107. As espécies herbáceas autóctones a utilizar nas sementeiras devem corresponder às espécies 

nativas da zona (área de estudo e zona envolvente). 

108. A gestão da vegetação deve ser efetuada através de métodos que não impliquem a mobilização 

do solo, como por exemplo o corte ou o pastoreio. 

109. Considerando a ocorrência provável de cegonha-branca (Ciconia ciconia), devem ser adotados os 

dispositivos normalizados pela EDP Distribuição de antipouso e antinidificação que devem ser 

mantidos durante toda a vida útil do projeto, devendo estes ser unicamente removidos durante 

a fase de desmontagem do projeto.  

Fase de Desativação 

110. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão 

estar em vigor, deve ser apresentada, no último ano de exploração, a solução futura de ocupação 

da área de implantação do projeto após a respetiva desativação. 

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

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

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições do presente documento 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/atualizados, em função do layout final do projeto, e implementados os 
seguintes programas de monitorização: 

1. Programa de Monitorização da Recuperação da Vegetação Autóctone 

O referido programa deve assegurar a monitorização da recuperação de vegetação autóctone e 

evidenciar os resultados obtidos, um ano após a conclusão da obra, mediante relatório a 

apresentar, que inclua registo fotográfico e integre eventuais medidas adicionais, nomeadamente 

nova sementeira, caso o coberto vegetal autóctone não se encontre estabelecido ou com 

interferência de infestantes. O relatório a apresentar terá periodicidade anual, com início na fase 

de exploração, durante 3 anos, podendo ser dispensada a continuidade da sua apresentação após 

análise e decisão sobre cada relatório. 
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2. Programa de Monitorização da Recuperação do Estado das Passagens Hidráulicas 

O referido programa deve assegurar a monitorização do estado das passagens hidráulicas 

(limpeza e assoreamento) das linhas de água sob os caminhos, bem como das valas longitudinais 

de drenagem dos caminhos na área da Central Fotovoltaica. O relatório a apresentar deve incluir 

registo fotográfico, terá periodicidade anual, com início na fase de exploração, durante 3 anos, no 

mês de setembro. Pode ser dispensada a continuidade da sua apresentação após análise e decisão 

sobre cada relatório. 

3. Programa de Monitorização da Exposição aos Campos Eletromagnéticos 

Realização periódica de medições de campo, nos termos da legislação em vigor, tendo em conta 

a exposição aos campos eletromagnéticos da linha elétrica, por forma a verificar a existência de 

efeitos negativos para a saúde das populações. Devem dar conhecimento destes resultados à USP 

da ULS da Guarda, EPE. 

A cada um dos relatórios de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato 

vetorial (tipo shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos) e 

registos realizados. 

 

OUTROS PLANOS E PROJETOS 

Os planos e projetos indicados devem ser desenvolvidos ou atualizados em função do layout final do 
projeto, adotando as seguintes orientações: 

1. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Benespera (PIP-CSFB) revisto 
de acordo com as seguintes orientações: 

• O plano avaliado deve dar lugar a um Projeto de Execução cuja elaboração deve ter uma 

abordagem sinergética com o contributo de uma equipa multidisciplinar – arquitetura 

paisagista, fitossociologia, biologia, florestal, engenharia natural entre outras pertinentes 

- e a coordenação deve ser realizada pela especialidade de arquitetura paisagista, 

devendo todos os autores estar identificados nas peças escritas e desenhadas. 

• Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas – Plano 

Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como com a Memória 

Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de Quantidades e 

Plano de Gestão da Estrutura Verde. 

• O conjunto de soluções a adotar deve favorecer a manutenção da diversidade do mosaico 

cultural, composto por áreas seminaturais de matos, agrícolas e florestais, como fator 

determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico. 

• Deve incluir uma proposta de faseamento e zonamento das intervenções hierarquizadas 

no curto, médio e longo prazo, assim como a sua caracterização. A proposta de 

restabelecimento de forma passiva da vegetação apenas pode ser aceite de forma parcial 

e em áreas específicas. 

• As questões de segurança devem ser observadas em termos de: densidades, 

espaçamento entre copas e distância entre maciços. A proposta deve garantir 

descontinuidade do material (vegetal) combustível e de forma a reduzir os riscos de 

comprometimento da estrutura verde. 

• Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, 
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à herbívora. 

• Deve ser prevista a apresentação de relatório anual de acompanhamento da 

implementação do PIP-CSFB após a sua implementação durante 3 anos. O mesmo deve 

fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data, de uma análise crítica e indicar 

medidas de correção para os problemas detetados. A sua elaboração deve contemplar 

sempre um registo fotográfico, devendo ser estabelecido um conjunto de pontos 

estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações ao longo 

do tempo. 

• A Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações: 

i. As cortinas arbóreo-arbustivas devem ser perimetrais em toda a extensão da área 

de implantação, uma vez que não visam apenas minimizar os impactes visuais, mas 

também manter níveis de qualidade cénica. Com especial destaque para a extensão 

mais próxima e exposta ao “Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas” e ao núcleo 

habitacional da Quinta do Coito. 

ii. No que se refere às cortinas arbóreo-arbustivas devem ser implementadas de acordo 

com o proposto no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (Anexo 8). 

iii. O elenco de espécies deve ser preferencialmente autóctone, em respeito pela 

estrutura e composição fitossociológica respetiva, ao nível da associação e de 

espécies companheiras. A designação das espécies deve ser identificada ao rigor da 

Subespécie. 

iv. Maior representatividade das espécies autóctones que tenham maior capacidade de 

fixação de carbono, no âmbito das alterações climáticas. 

v. As espécies propostas devem ser provenientes de populações locais - estacas ou 

sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro -, devendo todo material 

vegetal, a plantar ou a semear, ser acompanhado de certificados de origem e de 

qualidade de cada lote, apresentar boas condições fitossanitárias e ser bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma 

e copa. Todo o material vegetal de origem geográfica incerta ou o uso de variedades 

ou clones comerciais deve ser rejeitado. 

vi. As dimensões dos exemplares arbóreos devem ter no mínimo PAP 6-8 (espécies de 

crescimento rápido) e PAP 8-10 (espécies de crescimento lento) e altura superior a 

1,5 m e a altura dos arbustos deve ser superior a 50 cm. 

vii. Deve ficar expresso que a gestão da vegetação, sobretudo a de porte arbóreo não 

pode ser objeto de intervenções sistemáticas – cortes e podas - no período de 

exploração, pelo que deve ser previsto o espaço suficiente para o desenvolvimento 

natural de cada exemplar de cada espécie. 

viii. Deve contemplar uma proposta de sementeiras para toda a área de implantação da 

central. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados 

da região. 

ix. Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação 

arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural. 

x. Integrar maior número de áreas de mosaico de matos e afloramentos rochosos. 

xi. Definir as formas de rega. 
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2. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), se se verificar a 
presença de espécies vegetais exóticas invasoras após a realização de uma prospeção em toda a 
área de intervenção. A entrega do plano deve ser oportuna de modo a permitir uma avaliação 
atempada e compatível com a execução da obra ou empreitada de construção civil.  

Este plano deve incluir um programa de manutenção para a fase de exploração e, nesse contexto, 
preconizar 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. 

3. Plano de Controlo de Erosão da Central Solar Fotovoltaica de Benespera (PCE-CSFB) com base nas 
técnicas de Engenharia Natural focado, sobretudo, nas áreas de maior declive identificadas na 
cartografia apresentada e tendo em consideração os sentidos de drenagem preferencial de cada 
área. O mesmo deve contemplar um programa de monitorização ou de acompanhamento que 
deve prever a elaboração e apresentação de relatórios periódicos. 

4. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) atualizado à data de entrega, 
considerando as seguintes orientações: 

i. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, devem ser 

recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da 

vegetação, nomeadamente, através do restabelecimento das condições naturais de 

infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

ii. Representar em cartografia de todas as áreas afetadas. 

iii. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações a realizar. 

iv. O restabelecimento de forma passiva da vegetação apenas pode ser aceite em áreas 

específicas e apenas de forma parcial em termos de área vedada. Nas situações em que 

seja necessário recorrer a plantações ou sementeiras devem ser consideradas espécies 

preferencialmente autóctones. No caso das plantações, todos os exemplares propostos 

devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias 

acompanhados de certificado de origem. Neste contexto, deve ser considerada a 

realização de uma sementeira de herbáceas autóctones, sendo que, nas áreas ocupadas 

por módulos fotovoltaicos, as espécies devem ser compatíveis com o ensombramento. 

Na faixa de proteção das linhas de água, deve ser avaliada a instalação/manutenção de 

vegetação ripícola adequada à recuperação e valorização das mesmas, e “Proceder ao 

restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, 

através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a 

descompactação e arejamento dos solos 

 

v. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos – e à herbivoria, nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural.  

vi. Deve ser prevista a apresentação de relatórios de acompanhamento para a fase de 

exploração em período a propor após o término da obra. 
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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 

 
  





 

 
 

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. Capital Social: 588.758.993 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 
 

S048045-202207-
DAIA.DAP 

2022-07-28 REN -  5972/2022 

RPEI 899/2022 

15/08/2022       

          

 

Assunto:  Processo de AIA n.º 3472: “Central Solar Fotovoltaica de Benespera- Projeto Híbrido do 
Parque Eólico da Raia”. Parecer especifico 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular S048045-202207-DAIA.DAP de 28 julho pp, cujo teor 

registámos e mereceu a nossa melhor atenção, a REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. (REN), grupo que detém 

as participações nas empresas concessionárias, em regime de serviço público, 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), 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, nomeadamente nos 

respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, as quais foram objeto de Avaliação 

Ambiental Estratégica, informa-se que não se encontram previstas novas infraestruturas na área de implantação 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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Na sequência da solicitação de parecer sobre o processo referido em epígrafe e após a análise da 
documentação remetida, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) tem 
a informar: 

Introdução 

Por requerimento registado no ICNF (Processo RUBUS n.º P-029655/2022; Entrada RUBUS n.º E-
058193/2022) a 28 de julho de 2022, veio a Agência Portuguesa do Ambiente solicitar a esta 
Instituição Pública, no âmbito das suas competências, a emissão de parecer específico sobre o 
EIA da Central Fotovoltaica de Benespera ao abrigo do disposto no n.º 11 do Artigo 14.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. 

Pretensão 

Caracterização: 

A Central Fotovoltaica de Benespera – Projeto Hibrido do Parque Eólico da Raia, situada nas 
freguesias de Benespera, João Antão e Santana da Azinha do concelho e distrito da Guarda, tem 
como objetivo a produção de energia elétrica a partir do sol. Numa área de cerca de 40 ha prevê-
se a instalação de uma potência total na ordem de 24 MWp, com a qual se estima produzir cerca 
de 40 373 MWh/ano. 

A Central será composta por: a) 45192 painéis fotovoltaicos, instalados em estrutura fixa; b) 14 
inversores e sete Postos de Transformação; c) um Posto de Corte e Seccionamento; d) uma rede 
de canalizações onde serão enterrados os cabos de baixa e de média tensão, bem como os cabos 
de comunicação; e) caminhos internos, com valetas, com 4 m de largura pavimentados com uma 
camada de 5-20 cm de “tout-venant”; f) duas vedações em rede ovelheira com 2 m de altura e 
abertura inferior de 0,20 m para garantir a sua permeabilidade aos pequenos vertebrados. 

Como se utilizará a Linha Elétrica e a respetiva Subestação do Subparque Eólico de Benespera 
integrado no Parque Eólico da Raia, será apenas necessário construir uma linha aérea de média 
tensão a 30 kV com uma extensão aproximada de 536 m e três apoios na freguesia de Benespera, 
concelho da Guarda, que ligará a um apoio da Linha Elétrica interna existente (e que estabelece 
a ligação entre dois sectores de aerogeradores). 

Enquadramento: 

 
 

 
 

Centro 

Mata Nacional do Choupal 

3000-611 COIMBRA 

   

À 
Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA,IP) 
geral@apambiente.pt 
 
A/C  
isabel.c.silva@apambiente.pt 
sara.cabral@apambiente.pt 

 

   

 

 

 

 

www.icnf.pt | rubus.icnf.pt 

gdp.centro@icnf.pt 

239007260 

 

 

  

vossa referência 

your reference 

nossa referência 

our reference 

nosso processo 

our process 

Data 

Date 

 

 S-033037/2022 P-029655/2022 2022-08-23  
     

Assunto 

subject 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3472 
Projeto: Central Solar Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do Parque Eólico 
da Raia 

 

  

mailto:geral@apambiente.pt
mailto:isabel.c.silva@apambiente.pt
mailto:sara.cabral@apambiente.pt
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Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade: 

i) Rede Nacional de Áreas Protegidas: 

A área de estudo situa-se fora de Áreas Protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (subalínea i) da alínea a) do n.º 1 do Artigo 5.º e n.º 1 do Artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado através do Decreto-Lei n.º 242/2008, de 15 de outubro, e 
do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto). 

ii) Rede Natura 2000: 

A área de estudo situa-se fora de: 

 Zonas Especiais de Conservação classificadas através do Decreto Regulamentar 
n.º 1/2020, de 16 de março; 

 Zonas de Proteção Especial criadas através do: a) Decreto-Lei n.º 280/94, de 05 
de novembro; b) Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 141/2002, de 20 de maio, e pelo Decreto-Lei nº 59/2008, de 27 de  
março; c) Decreto-Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro; d) Decreto-
Regulamentar n.º 10/2008, de 26 de março. 

iii) Outras Áreas Classificadas: 

A área de estudo situa-se no Estrela Geopark Mundial da UNESCO. 

iv) Geossítios de Importância Nacional: 

A área de estudo não coincide com nenhum geossítio de importância nacional. 

v) Regime Florestal: 

A área de estudo situa-se fora de terrenos submetidos ao Regime Florestal em Portugal 
Continental. 

vi)    Arvoredo de Interesse Público: 

A área de estudo situa-se fora da zona de proteção de 50 m de arvoredo de interesse público 
classificado ou em vias de classificação. 

Parecer 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Floretas, I.P. emite parecer favorável ao Estudo de 
Impacte Ambiental do projeto “Central Solar Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do 
Parque Eólico da Raia”, condicionado: 

1. Na área da Central Solar Fotovoltaica: 
i) As áreas com afloramentos rochosos devem ser sinalizadas no terreno; 
ii) Todo o material utilizado para sinalização da obra deve ser removido e 

reencaminhado para destino final adequado após a conclusão dos trabalhos; 
iii) A seleção de terras de empréstimo a utilizar na recuperação das áreas 

intervencionadas deve assegurar que não são introduzidas espécies exóticas 
classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, ou 
espécies não nativas da área do projeto; 

iv) Na zona na criação do bosquete arbóreo/arbustivo devem ser unicamente 
utilizadas espécies nativas da área de estudo e zona envolvente. Note-se que nas 
zonas de escorrência de água deve deixar-se a vegetação natural recuperar 
através da sucessão ecológica uma vez que a presença de água deve facilitar este 
processo; 

v) As espécies herbáceas autóctones a utilizar nas sementeiras devem 
corresponder às espécies nativas da zona (área de estudo e zona envolvente). 
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vi) Durante a fase de exploração deverá a gestão da vegetação ser efetuada através 
de métodos que não impliquem a mobilização do solo, como por exemplo o corte 
ou o pastoreio; 

2. Relativamente à Linha Elétrica: 
i) A área de intervenção no solo para colocação de cada apoio não poderá ser 

superior à área de um círculo com um raio de 1m centrado no ponto 
correspondente à fundação de cada apoio; 

ii) No caso de ser necessário recorrer ao empréstimo de terras, deve assegurar-se 
que não são introduzidas espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 
Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, ou espécies não nativas da área do 
projeto; 

iii) Considerando a ocorrência provável de cegonha-branca (Ciconia ciconia), devem 
ser adotados os dispositivos normalizados pela EDP Distribuição de antipouso e 
antinidificação que devem ser mantidos durante toda a vida útil do projeto, 
devendo estes ser unicamente removidos durante a fase de desmontagem do 
projeto. 
 

O ICNF tem, ainda, a salientar o seguinte: 

I) Decreto-Lei 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual:  

O Decreto-Lei 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, foi revogado pela alínea a) do 
Artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro de 2021, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 39-A/2021 de 10, de dezembro de 2021, ter sido e alterado pelo Decreto-
Lei n.º 119-A/2021, de 22 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2022, de 19 de julho. 

II) Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro de 2021, na sua redação atual:  

Relativamente às faixas de gestão de combustível chama-se a atenção para o referido no 
Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro de 2021, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 39-A/2021 de 10, de dezembro de 2021, ter sido e alterado pelo Decreto-Lei n.º 119-
A/2021, de 22 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2022, de 19 de julho: 

 Artigo 49.º, n.º 1: “A rede secundária de faixas de gestão de combustível cumpre as 
funções referidas nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 47.º e desenvolve-se nas 
envolventes: (…) b) Das linhas de transporte e distribuição de energia elétrica e de 
transporte de gás e de produtos petrolíferos; (…) e) Das instalações de produção e 
armazenamento de energia elétrica e de gás;”. 

 Artigo 49.º, n.º 2: “Os deveres de gestão de combustível relativos à rede secundária de 
faixas de gestão de combustível, estabelecidos nos n.ºs 4 a 7, são objeto de definição 
espacial nos programas sub-regionais, podendo, em casos devidamente justificados, e 
em função da perigosidade e do risco de incêndio rural, ser adotadas faixas de largura 
até 50 % superior ou inferior à estabelecida nos referidos n.ºs 4 a 7.”. 

 Artigo 49.º, n.º 4: “As entidades responsáveis pelas infraestruturas a que se referem as 
alíneas a), b) e f) do n.º 1 são obrigadas a executar: (…) c) Nas redes de transporte e 
distribuição de energia elétrica e de transporte de gás e de produtos petrolíferos: (…) ii) 
No caso de linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão, a gestão de 
combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados;”. 

 Artigo 49.º, n.º 5: “Nos parques de campismo e caravanismo, estabelecimentos 
hoteleiros, nas áreas de localização empresarial, nos estabelecimentos industriais, nos 
estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, nos postos 
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de abastecimento de combustíveis, nas plataformas de logística, nas instalações de 
produção e armazenamento de energia elétrica ou de gás e nos aterros sanitários, as 
entidades gestoras ou, na falta destas, os proprietários das instalações, são obrigados a 
proceder à gestão de combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 
m.”.  

 Artigo 49.º, n.º 12: “O prazo de execução dos trabalhos definidos nos n.ºs 4 a 7 é definido 
por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil e das 
florestas, ouvidas a AGIF, I. P., e a IP, S. A., podendo ser diferenciado ao nível regional.”. 

 Artigo 79.º, n.º 1: “Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios em vigor 
produzem efeitos até 31 de dezembro de 2024, sendo substituídos pelos programas de 
execução municipal previstos no presente decreto-lei.”. 

 Artigo 79.º, n.º 2: “Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios cujo 
período de vigência tenha terminado em 2021 mantêm-se em vigor até 31 de dezembro 
de 2022, sem prejuízo da sua atualização ou da sua revogação por programas municipais 
de execução de gestão integrada de fogos rurais.”. 

 Artigo 79.º, n.º 4: “ Enquanto se mantiverem em vigor os planos municipais de defesa da 
floresta contra incêndios, nos termos dos n.ºs 1 e 2, são aplicáveis as disposições do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, relativas aos deveres de 
gestão de combustível na rede secundária de faixas de gestão de combustível e às 
contraordenações respetivas, sem prejuízo da aplicação das normas da secção III do 
capítulo IV do presente decreto-lei.”. 

 

A proponente do projeto fica ainda obrigada ao cumprimento da seguinte legislação: 

1) Decreto-Lei n.º 423/89, de 04 de dezembro, que visa proteger o azevinho 
espontâneo. 

2) Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que estabelece as medidas de proteção 
ao sobreiro e à azinheira. 

3) Decreto-Lei n.º 95/2011, de 08 de agosto, republicado através do Decreto-Lei n.º 
123/2015, de 03 de julho, que estabelece medidas extraordinárias de proteção 
fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro. 

4) Decreto-Lei n.º 31/2020, de 30 de junho, que estabelece a obrigatoriedade de 
declaração de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores de 
espécies florestais que se destinem à comercialização e ao autoconsumo para 
transformação industrial.  

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Centro 

 

 

 

__________________________________ 

Fátima Araújo Reis 
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