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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera - Projeto Hibrido do Parque Eólico da 
Raia 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de execução 

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

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 
Concelho da Guarda, freguesias de Benespera, João Antão e Santana da Azinha 

Identificação das áreas 
sensíveis 

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

Proponente Eólica do Campanário, S. A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

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

 

Descrição sumária do projeto 

A central solar fotovoltaica de Benespera é um projeto de produção de eletricidade a partir de energia solar, 
com uma potência de ligação à rede de 20 MW e uma potência instalada de 24 403,68 kWp. Estima-se com 
este projeto sejam produzidos 40 373 MWh/ano. 

O projeto apresenta uma área de estudo com cerca de 94 ha, a que corresponde uma área de implantação 
da central fotovoltaica de 40 ha, que serão ocupados pelas várias infraestruturas que compõem a central. 

A Central Solar Fotovoltaica de Benespera será constituída por 45 192 painéis fotovoltaicos, com uma 
potência máxima (pico) de 540 Wp com dimensões de 2230 x 1134 mm, instalados em estrutura fixa. Os 
painéis serão agrupados em strings estão previstos agrupamentos de 28 módulos ligados em série (1 614 
strings). Cada estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos é fixa 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. 

A central fotovoltaica encontra-se divide em duas áreas, norte/poente, e sul/nascente, sendo estas áreas 
circunscritas por duas vedações perimetrais independentes, que incorporam o acesso a construir no 
perímetro exterior da Central, para circulação de maquinaria afeta à construção da obra. 

mailto:geral@apambiente.pt
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A vedação é executada em rede ovelheira de arame galvanizado com malha retangular de 20x30 cm, 
extensão total aproximada de 4270 m, fixa a postes de madeira com distância média entre si de 4 m, sendo 
de 2 m nos escoramentos, cravados no solo com recurso a furos e fundação em betão sempre que ocorra 
mudanças de direção e inclinação, ou em caso de solos rochosos. A altura máxima da vedação é de 2 m, 
incluindo uma altura ao solo permanente livre de 20 cm para garantia da permeabilidade à fauna de 
pequeno e médio porte. 

Está prevista 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. Os caminhos foram 
desenhados com o melhor traçado, distâncias mais pequenas e simples possíveis, sendo que o perfil 
transversal tipo dos caminhos terá uma faixa de rodagem de 4 m de largura. 

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, e com 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. 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. 

O estaleiro, com uma área de 2487,55 m2, a localizar junto ao acesso existente e limite nordeste do local 
de implantação da Central, no interior da Área de Estudo do EIA, no qual serão implantadas: áreas sociais; 
parque de resíduos urbanos e parque de RCD; área de armazenamento de materiais poluentes (óleos, 
lubrificantes, combustíveis), com sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque; área de 
parqueamento de viaturas e equipamentos; área de deposição de materiais de construção. Estas áreas 
serão desativados no final da fase de construção, sendo completamente limpas e naturalizadas de acordo 
com as medidas de minimização apresentadas. 

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. Assim, várias linhas que interligarão ao 
Posto de Seccionamento os vários Postos de Transformação. 

O Posto de Corte e Seccionamento irá por sua vez interligar, através de uma linha elétrica aérea de 30 kV, 
com uma extensão aproximada de 536 m, que se irá ligar ao apoio da linha elétrica existente do subParque 
Eólico de Benespera, que corresponde à ligação à RESP, integrado no Parque Eólico da Raia. 

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. 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

3 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 19 de abril de 2021, após 
estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades: 
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). 

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

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

o 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. 

 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). 

 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 
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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. 

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

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

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

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

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

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitida pronúncia pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) e pela Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S 
(REN). 

Síntese dos pareceres recebidos 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (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 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 empresa Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S (REN) informa que não se encontram previstas novas 
infraestruturas na área de implementação do projeto em apreciação, relativamente às infraestruturas da 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

5 

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. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 27 de julho a 7 de 
setembro de 2022. 

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 na presente decisão. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

No âmbito da análise aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e às Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública (SARUP) em vigor na área de implantação do projeto, destaca-se o Plano 
Diretor Municipal (PDM) da Guarda, a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

1. Plano Diretor Municipal da Guarda 

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 
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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 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. 

2. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SARUP) 

De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (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 
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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”.  

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. Nas intervenções que interfiram com áreas de domínio público hídrico deve ser 
solicitado o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), em conformidade com a legislação. 

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. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

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). 

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 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

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

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

 

8 

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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 emitiu 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, emite-se decisão favorável ao projeto da “Central Solar 
Fotovoltaica de Benespera – Projeto Híbrido do Parque Eólico da Raia”, condicionada ao cumprimento dos 
termos e condições do presente documento. 

 

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. 
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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.  

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 seja identificada 
a presença destas espécies nas áreas de intervenção. 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  

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. 
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Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem constar 
do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). O PAAO deve ser integrado no respetivo 
caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 
proponente, para execução do projeto.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

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

Medidas a integrar no projeto 

1. Garantir que qualquer expansão do projeto ou sua eventual reformulação não ocupa esta área 
potencial de ocorrência de lítio existente na proximidade do projeto. 

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 matriz de muros de pedra seca, enquanto valores culturais, patrimoniais e marcas 
identitárias da Paisagem, com base na sua classificação em 3 classes de conservação a considerar para 
o levantamento georeferenciado dos mesmos – Bom, Médio e Baixo. Os muros que se apresentem em 
“Bom” estado de conservação devem ser preservados integralmente e os que se apresentem na classe 
de “Média”, devem ser preservados, de forma mais seletiva, as extensões que em melhor estado de 
conservação se apresentem, quando não for possível a sua preservação integral. Em ambos os casos, 
as situações de maior incompatibilidade deverão ser devidamente justificadas para o seu desmonte. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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. 

Medidas para a fase de execução da obra 

22. 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. 

23. 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. 

24. Utilizar fluidos com menor PAG possível ou, alternativamente, recorrer à utilização de fluidos naturais. 

25. 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. 

26. Implementar medidas de aumento da eficiência na utilização da água e da reutilização da mesma, 
quando possível. 

27. 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. 

28. Implementar boas práticas em matéria de segurança e saúde no trabalho, em particular pela utilização 
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de equipamentos de proteção como máscara, viseira, entre outros, de forma a minimizar/em 
resultado ao risco de exposição ocupacional/ambiental a elementos químicos. 

29. 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. 

30. 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. 

31. A área de estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

32. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deve ser criado um sistema de drenagem de águas 
pluviais. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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, 
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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. 

37. 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 água. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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 
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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; 

• Zona indicada na carta militar como nascente, que corresponde a zona de acumulação de água; 

• Zona de implantação do Posto de Corte e Seccionamento. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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. 

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

50. 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. 

51. 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. 

52. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

53. 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. 
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54. 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. 

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. O material lenhoso passível de valorização resultante da desmatação deve ser devidamente 
encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento. 

64. 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. 

65. 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 provém de áreas contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras 
ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos. 

66. 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”. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. 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. 

74. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

75. 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. 

76. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deve ser efetuado em local 
impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais. 

77. 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 
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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 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 
suas condições de funcionamento são adequadas. 

82. 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. 

83. 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. 

84. 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. 

85. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que não é projetada 
de forma intrusiva sobre a envolvente. 

86. 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. 

87. 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 
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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. 

88. 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 

89. 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. 

90. 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. 

91. 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. 

92. Todo o material utilizado para sinalização da obra deve ser removido e reencaminhado para destino 
final adequado após a conclusão dos trabalhos. 

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

94. 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 

95. 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. 

96. 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. 

97. Assegurar que, sempre que se desenvolvam ações de manutenção, é fornecida ao empreiteiro a Planta 
de Condicionantes atualizada. 

98. Embora o projeto não compreenda estas matérias, em caso de armazenamento de produtos e/ou 
substâncias perigosas, as mesmas deverão ser acondicionadas em local coberto e impermeabilizado, 
que drene para uma bacia de retenção com a capacidade para reter toda a quantidade destes produtos 
armazenados. 

99. 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. 

100. O controlo de vegetação deve ser efetuado mediante a aplicação de boas práticas, evitando a erosão 
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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. Na 
presença de espécies vegetais exóticas invasoras deverá ser elaborado e implementado um Plano de 
Controlo e Gestão de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, de acordo com as orientações constantes 
do presente documento. 

101. 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 exploração, 
deve ser assegurada a restituição, ao titular das mesmas, dos caudais existentes nas captações 
anteriormente à realização da obra. 

102. 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. 

103. As espécies herbáceas autóctones a utilizar nas sementeiras devem corresponder às espécies nativas 
da zona (área de estudo e zona envolvente). 

104. 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. 

105. 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 

106. 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. 
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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. 

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, com periodicidade de 5 em 5 anos, a 
primeira das quais durante o primeiro ano de laboração, 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 

Devem ser desenvolvidos/atualizados, em função do layout final do projeto, e implementados os seguintes 
planos/projetos: 

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 elaborado, preferencialmente, por 
uma equipa multidisciplinar. 

• 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. 
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• 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, 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 
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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. Devem ser definidas as formas de rega. 

2. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), se se verificar a 
presença de espécies vegetais exóticas invasoras, caso seja identificada a presença destas espécies nas 
áreas de intervenção. 

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. 
A execução do mesmo apenas está preconizada para a área de implantação da central e área vedada 
e o PCE-CSFB deve contemplar um programa de monitorização ou de acompanhamento. 

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. 
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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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