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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:30

Para: geral.agda@adp.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização da localização das 
infraestruturas do Abastecimento de Água para Consumo Humano e de Saneamento de Águas Residuais 
existentes na área de influência do Projeto e demais informação que considerem pertinente. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de lLigação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:33

Para: geral@anac.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:32

Para: info@anacom.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:34

Para: geral@prociv.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 14 de junho de 2021 12:08

Para: geral@apambiente.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização da localização de captações de água subterrânea e 
superficiais e eventuais perímetros de proteção existentes na área de influência do Projeto, e demais informação 
que considerem pertinente para a elaboração deste estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download  pdf e kmz com a localização da áreas de estudo da Central e ligação elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:29

Para: arhalt.geral@apambiente.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização da localização de captações 
de água subterrânea e superficiais, bem como eventuais perímetros de proteção, rejeição de águas residuais, 
planos de água (incluindo charcas) existentes na área de influência do Projeto e demais informação que 
considerem pertinente. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:35

Para: geral@cm-ourique.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:44

Para: geral@dgadr.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:43

Para: energia@dgeg.gov.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:41

Para: dgpc@dgpc.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:40

Para: dgterritorio@dgterritorio.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:45

Para: geral@drapal.min-agricultura.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:42

Para: info@cultura-alentejo.gov.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:48

Para: apoiocliente@e-redes.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 15 de junho de 2021 15:01

Para: edia@edia.pt

Cc: acarvalho@edia.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 7 de junho de 2021 10:53

Para: edm.mineira@edm.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:37

Para: rp@emfa.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:27

Para: geral@icnf.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração destes 
estudos, nomeadamente, no que se refere a áreas muito críticas ou críticas para aves (rapinas, aquáticas, 
estepárias e outras), a existência de abrigos de importância nacional e regional para morcegos (caso existam 
atualizações), informação relativa à existência de espécies RELAPE e a sua localização, assim como informação 
sobre o lince ibérico. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 17 de novembro de 2021 16:29

Para: imtonline@imt-ip.pt

Cc: Lígia Mendes

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Débora Rodrigues, ou por escrito através do seguinte endereço de correio eletrónico: 
drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:50

Para: ip@infraestruturasdeportugal.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:39

Para: jfourique@mail.telepac.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:47

Para: info@lneg.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>

Enviado: 24 de maio de 2021 12:46

Para: comunicacao@ren.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Pedro Maltez <p.maltez@ADP.PT>
Enviado: 28 de maio de 2021 16:06
Para: drodrigues@mfassociados.pt; mmachado@mfassociados.pt
Cc: Carlos Domingos; Carmen Gois; Ângela Valadas; Hugo Silva
Assunto: RE: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação
Anexos: Conduta.kml

Exmos. Senhores, boa tarde. 
Somos pelo presente a enviar informação acerca das infraestruturas da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. na 
zona coincidente com o vosso projeto (ficheiro em anexo). 
Note-se que o cadastro que temos disponível resulta de levantamentos topográficos, os quais não permitem aferir 
com total fiabilidade a localização de condutas (enterradas). 
Chamamos ainda a atenção para o facto desta adutora constituir a “espinha dorsal” de uma componente importante 
do Sistema do Monte da Rocha, o qual garante o fornecimento de água a importantes aglomerados dos Municípios 
de Ourique, Almodôvar e Mértola. 
Face às circunstâncias enunciadas, sempre que seja necessário executar trabalhos que impliquem movimentação de 
terras junto às nossas infraestruturas, recomendamos a realização de sondagens que permitam minorar os riscos de 
interferência desta intervenção com as nossas infraestruturas. 
Não obstante este procedimento, solicitamos também que antes do início dos trabalhos seja efetuado um contacto 
com a diretora de operação da Águas Públicas do Alentejo (Eng.ª Ângela Valadas), de forma a concertar estratégias 
de intervenção tidas por convenientes. 
 
Paralelamente sugerimos que consultem as demais entidades com competências no saneamento e abastecimento 
público de água, nomeadamente as responsáveis pelas redes “em baixa”. 
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Com os melhores cumprimentos, 

Pedro Maltez 

Responsável de Gestão de Ativos 
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Rua Dr. Aresta Branco nº51 | 7800-310 Beja | Tel. Geral: 284101100 | Tel.: 284101116 | Fax.: 284101199 | www.agda.pt 
 

 
 
Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e 
This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this messa

 
 

De: Débora Rodrigues [mailto:drodrigues@mfassociados.pt]  

Enviada: 24 de maio de 2021 12:30 

Para: AgdA - Geral <geral.agda@ADP.PT> 

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 

 

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização da localização das 
infraestruturas do Abastecimento de Água para Consumo Humano e de Saneamento de Águas Residuais 
existentes na área de influência do Projeto e demais informação que considerem pertinente. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de lLigação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: edge@anacom.pt

Enviado: 31 de maio de 2021 08:28

Para: drodrigues@mfassociados.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique [AH014242/2021]  [XEO8386221647:8386220318]

Exma. Sra. Débora Rodrigues, 

Em resposta ao solicitado por V. Exa. em mensagem eletrónica de 24/5 sobre o assunto acima 

mencionado,  foi analisada a área de estudo indicada por V. Exas. para realização do projeto acima 

identificado, na perspetiva da identificação de condicionantes que possam incidir sobre essa área, 

decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.   

Em resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis a 

essa área de estudo. Assim, a ANACOM não coloca objeção à implementação do V/ projeto na zona 

analisada. 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Miguel Jácome Henriques 
Direção de Gestão do Espectro 

Consignação de Frequências e Licenciamentos 

Lisboa (Sede)  
Av. José Malhoa, 12 
1099-017 Lisboa - Portugal 
Tel: (+351) 217211000  
www.anacom.pt   

 

 









1

debora_r95@hotmail.com

De: José António Figueira Mendes <jose.mendes@apambiente.pt>

Enviado: 5 de julho de 2021 11:37

Para: Débora Rodrigues

Cc: Alice Fialho; Daniel Lima

Assunto: RE: Central Fotovoltaica de Ourique  S040896-202106-ARHALT.DPI

Anexos: MatosFonseca_Ourique.gdb.zip

Bom dia, 

 

De acordo com o solicitado, envio os dados cartográficos (.gdb) referente aos TURH para a área do projeto da 

Central Solar Fotovoltaica de Ourique. 

 

Com os melhores Cumprimentos 

 

José Mendes 
Técnico Superior (SIG) 
Divisão de Planeamento e Informação 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
http://apambiente.pt/logos/4899726175715755.png

 

Av. Engº Arantes e Oliveira 193 – Évora 
7004-514 Évora 

(+351) 266768200 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
 

From: Débora Rodrigues [mailto:drodrigues@mfassociados.pt]  

Sent: 24 June 2021 16:01 

To: José António Figueira Mendes <jose.mendes@apambiente.pt> 

Cc: Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt>; Daniel Lima <dlima@mfassociados.pt> 

Subject: RE: Central Fotovoltaica de Ourique S040896-202106-ARHALT.DPI 

 

Boa tarde, 

comunicamos o interesse nos dados cartográficos disponíveis para a nossa área de estudo e remetemos abaixo as 
informações solicitadas para a faturação.  

  

Segue os nossos dados para a faturação: 

Empresa: Matos, Fonseca & Associados 

Morada: Estrada de Polima, 673 - Moradia, 1.º andar, Parque Industrial Meramar I - Abóboda 
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2785-543 São Domingos de Rana 

NIF: 507933460  

  

Atentamente, 

 

  

 
A 24 Junho 2021 11:19, José António Figueira Mendes <jose.mendes@apambiente.pt> escreveu: 

Doc.: S040896-202106-ARHALT.DPI 

  

Bom dia, 

  

Na sequência do V/ pedido de dados através de e-mail em anexo, sobre o Estudo de Impacte 

Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa 

IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda., informa-se que tem disponível para a área do projeto, os 

seguintes dados cartográficos: 

  

 

  

Mais se informa que: 
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• De acordo com a Tabela de Taxas de bens vendidos e serviços prestados da APA de 2021, - 

https://apambiente.pt/sites/default/files/_A_APA/Informacao_institucional/Taxas/TaxasBensServic

os2021.pdf,  a disponibilização da referida informação (TURH – Títulos de Utilização de Recursos 

Hídricos) tem um custo de 54,41€; 

• Na análise cartográfica da área solicitada, foi efetuada uma tolerância de 1 km, no sentido de 

salvaguardar eventuais alterações ao projeto; 

• Toda a informação referida está disponível em formato feature class/geodatabase (.gdb) ou 

shapefile (.shp) e sistematizada para posterior envio; 

• Para consulta ou descarga de dados gratuitos,  a APA disponibiliza os visualizadores SNIAMB 

[Sistema Nacional de informação de Ambiente] https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-

visualizador e o SNIRH [Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos] 

https://snirh.apambiente.pt/. 

  

Caso este orçamento mereça a V/ aceitação deverão ser remetidos os dados de identificação da 

entidade (designação, endereço e NIF), para emissão de fatura, que será remetida via e-mail. 

  

Pela proximidade do projeto, aconselha-se a consultar/descarregar (1) o POAAP do Monte da Rocha 

através do nosso visualizador SNIAMB https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador 
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Com os melhores cumprimentos, 

  

José Mendes 

Técnico Superior (SIG) 

Divisão de Planeamento e Informação 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 

  

 

Av. Engº Arantes e Oliveira 193 – Évora 
7004-514 Évora 



5

(+351) 266768200 

apambiente.pt 

  

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

  

From: Débora Rodrigues [mailto:drodrigues@mfassociados.pt]  

Sent: 14 June 2021 12:08 

To: Geral APA <geral@apambiente.pt> 

Subject: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 

  

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de 
Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a 
empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização da localização de captações de água 
subterrânea e superficiais e eventuais perímetros de proteção existentes na área de influência do 
Projeto, e demais informação que considerem pertinente para a elaboração deste estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e 
respetivo Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  

o Ourique  

Junta-se em anexo para download pdf e kmz com a localização da áreas de estudo da Central e 
ligação elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer 
esclarecimento que julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de 
telefone indicado em pé de página para Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito 
através dos seguintes endereços de correio eletrónico: mmachadofassociados.pt ou 
drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

 

      Ao   

  Grupo MF & A - Matos e Fonseca Associados -

Estudo de Projetos Lda.  

 

  Estrada de Polima,673, Moradia 1 Parque Industrial 

Meramar I - Abóboda   

 

    

  2785-543 SÃO DOMINGOS DE RANA   

    

 

Referência Data de emissão Processo 

Ofício n.º 4429 / 2021 27/10/2021 2021/900.20.604/84 
 

 

ASSUNTO: Pedido de informação  

 

Relativamente ao V/ requerimento que ficou registado no MGD sob o n.º 3592 em 24/05 cumpre-

me informar V. Exa., que sobre o mesmo, recaiu a Informação n.º 14653 datada de 22/10, cujo 

teor seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

“A requerente pretende informação sobre os instrumentos de desenvolvimento e planeamento 

territorial para o local assinalado em planta de localização bem como as demais condições gerais a 

que deve obedecer a operação urbanística de construção de central fotovoltaica.------------------------- 

 

Para as áreas indicadas pela requerente estão em vigor os seguintes instrumentos de 

desenvolvimento e planeamento territorial: ------------------------------------------------------------------------ 
 

§ Plano Diretor Municipal de Ourique (PDM), Aviso n.º 7440/202 publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 78, de 22 de abril de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 
 

O prédio localiza-se em solo rústico, no que respeita ao enquadramento em PDM constata-se que 

inclui as seguintes subcategorias de espaço: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo: -------------------------------------------- 

1.1. «Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola»;----------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

1.2. «Espaços Florestais de Produção»; --------------------------------------------------------------------------- 

1.3. «Outros Espaços Agrícolas»; ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. «Espaços Agrícolas de Produção»;---------------------------------------------------------------------------- 

1.5. «Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola» integrados em «Zona de proteção das 

Albufeiras de Monte da Rocha e de Santa Clara» na situação em apreço trata-se da 

Albufeira de Monte da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. «Estrutura Ecológica Municipal»; ---------------------------------------------------------------------------- 

1.7. «Espaços Potenciais»;------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.8. «Património arqueológico» N.º 217, CNS 6624, designação Reguengos de Matos/ Reguengo 

de Matos, espaço rural, nível 4, freguesia de Ourique, Não Classificado;--------------------------- 

1.9. «Rede Rodoviária - Rede nacional complementar». ------------------------------------------------------ 
 

2. Em Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes: ---------------------------------------------------- 

2.1. «Florestas abertas e florestas puras de sobreiro e azinheira»; ----------------------------------------- 

2.2. «Montados de Sobro e Azinho»;------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. «Reserva Agrícola Nacional»; --------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. «Reserva Ecológica Nacional» em solos classificados como «Zonas ameaçadas pelas cheias»;  

2.5. «Leitos dos cursos de água da REN»; ------------------------------------------------------------------------ 

2.6. «Zona de proteção da Albufeira - 500m»; ------------------------------------------------------------------ 

2.7. «Rede Elétrica – Subestação»;--------------------------------------------------------------------------------- 

2.8. «Itinerário Complementar (IC)»; -----------------------------------------------------------------------------  

2.9. «Linhas a 150kv»;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.10. «Linhas de média tensão (30kv)»; ------------------------------------------------------------------------ 

2.11. «Marcos Geodésicos».----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Em Planta de Condicionantes - Defesa da Floresta contra Incêndios - Perigosidade de incêndio:  

3.1. Classe Muito Baixa; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Classe Baixa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

3.3. Classe Média; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4. Classe de Alta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENQUADRAMENTO EM PDM --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os parques fotovoltaicos encontram-se enquadrados no artigo 24.º do PDM, que se refere aos «Usos 

especiais», cuja redação se transcreve [sublinhado nosso]: ---------------------------------------------------- 

«Artigo 24.º 
Usos especiais 
1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e de disposições específicas decorrentes da 
aplicação de normas em vigor, a instalação de infraestruturas e equipamentos afetos a usos especiais, 
nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de 
telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, entre outros, pode ser viabilizada 
nas categorias de solo previstas neste regulamento, e desde que o Município reconheça que tal não acarreta 
prejuízos para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos 
nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas. 
2 — O reconhecimento por parte do Município referido no número anterior não se aplica se os projetos 
tiverem sido sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental de acordo com o respetivo regime jurídico. 
3 — Nas áreas que vierem a ficar afetas às infraestruturas e equipamentos referidos no número anterior só 
são permitidas as utilizações e ocupações diretamente relacionadas com a sua função ou outras compatíveis, 
de acordo com os respetivos requisitos de funcionamento, projetos ou outros instrumentos reguladores da 
respetiva atividade. 
4 — A ampliação das infraestruturas referida no n.º 1 é admitida em função das estritas necessidades do seu 
adequado funcionamento e tendo em atenção as condições morfológicas, topográficas paisagísticas e 
ambientais que caracterizam a envolvente, sem prejuízo dos regimes legais em vigor. 
5 — À localização e construção de centrais de biomassa, unidades de valorização orgânica, parques eólicos, 
parques fotovoltaicos, mini -hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de fontes 
renováveis, bem como às áreas que lhes sejam afetas, aplicam-se, com as devidas adaptações, os critérios de 
avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.» 

 

Nas subcategorias de «Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola», «Florestais de Produção» 

e «Outros Espaços Agrícolas» são considerados como compatíveis e complementares os «Usos 

Especiais», onde se enquadram os parques fotovoltaicos, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º, do n.º 2 

do artigo 39.º e do n.º 1 do artigo 36.º, respetivamente. ---------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

Na subcategoria de «Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola» integrados em «Zona de 

proteção das Albufeiras de Monte da Rocha e de Santa Clara» no caso em apreço trata-se da 

Albufeira de Monte da Rocha, assim como nos «Espaços Agrícolas de Produção», não se encontra 

prevista a construção de parques fotovoltaicos, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º e do n.º 4 do artigo 

34.º respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                   

Nos «Espaços Potenciais» os tipos de ocupação e utilização aplicáveis encontram-se discriminados 

no artigo 47.º do regulamento do PDM, cuja redação se transcreve: ----------------------------------------- 

«Artigo 47.º 
Ocupações e utilizações 
1 — O regime de utilização destes espaços obedece à legislação aplicável e não sendo permitidas atividades e 
ocupações que ponham em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura, sem prejuízo da 
regulamentação prevista nas categorias de espaço subjacentes. 
2 — Nos espaços potenciais devem observar -se as seguintes disposições: 
a) A instalação de infraestruturas que possam inviabilizar em definitivo a exploração de recursos geológicos 
só deve ser autorizada se, mediante realização de estudo geológico, for comprovada a inexistência no local de 
depósito mineral com valor económico ou tenham sido sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental de acordo 
com respetivo regime jurídico. 
b) As áreas em causa, enquanto o conhecimento geológico não comprovar a existência ou inexistência de 
depósitos minerais, devem preferencialmente ser afetas a atividades agrícolas e/ou florestais. 
c) A partir do momento em que seja solicitada a exploração e efetuado o licenciamento, a área abrangida 
deverá ser classificada como Espaço de exploração consolidada. 
3 — Em caso de licenciamento de novos espaços de exploração as regras de ocupação e utilização regem -se 
pelos artigos referentes à subcategoria Espaços de exploração consolidada. 
4 — As explorações a licenciar deverão ser localizadas em áreas territoriais, o mais contidas possível, 
atendendo à proximidade de zonas de uso industrial, equipamento, urbanas e turísticas, bem como de áreas 
sensíveis do ponto de vista natural e cultural. 
5 — Será dada prioridade às intenções de instalação em zonas não sensíveis e/ou condicionadas do ponto de 
vista ambiental. 
6 — Até que surjam pretensões para a instalação de explorações de massas minerais nestas áreas, e após a 
sua exploração e recuperação paisagística, aplica -se o disposto para as categorias de espaço de solo rústico 
abrangidas por esta delimitação, salvo se outras soluções forem aprovadas pelas entidades competentes.»  

 

As condicionantes aplicáveis ao património arqueológico inventariado de nível 4 em solo rústico, 

encontram-se discriminadas no artigo 15.º do PDM, cuja redação de transcreve: -------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

«Artigo 15º  
Património Arqueológico inventariado 
1. O património arqueológico é constituído pelas Áreas e os Sítios inventariados, identificados na planta de 
ordenamento, e listados no Anexo I do presente Regulamento nos seguintes níveis: 
[…] 
b) Em solo rústico: 
[…] 
iv) Sítios de Nível 4 – Vestígios arqueológicos insuficientemente reconhecidos. 
[…] 
7. Nos Sítios arqueológicos de Nível 4 em solo rústico, quaisquer projetos florestais ou agrícolas que 
impliquem impactes significativos ao nível do solo, intervenções ou operações que envolvam a afetação à 
superfície e/ou subsolo do local, ou num perímetro de cem metros circundante ao local, estão condicionados a 
trabalhos prévios de prospeção arqueológica de superfície, com vista à identificação, caraterização e/ou 
relocalização dos vestígios arqueológicos e à definição e aplicação das necessárias medidas de salvaguarda. 
8. Todos os trabalhos arqueológicos mencionados nos números anteriores devem ser efetuados por 
arqueólogo, previamente autorizado para o efeito pelos serviços competentes da administração do 
património cultural. 
9. O aparecimento de quaisquer vestígios arqueológicos no decurso de projetos e operações urbanísticas 
obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e comunicação imediata da ocorrência à Câmara 
Municipal e ao órgão competente da administração do património, podendo os trabalhos ser retomados após 
pronúncia das entidades referidas, de acordo com a legislação em vigor. 
10. No caso de ocorrer uma suspensão dos trabalhos urbanísticos para execução de intervenções 
patrimoniais, também o prazo de validade das licenças de operações urbanísticas será suspenso durante o 
período de duração da paragem dos trabalhos, de acordo com legislação em vigor.» 
 

Face ao exposto, sou de parecer que a construção de central fotovoltaica poderá ser viável, dentro dos 

parâmetros definidos no regulamento do PDM e demais legislação aplicável, desde que 

previamente aprovadas pelas seguintes entidades: ---------------------------------------------------------- 

A. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), que 

se pronuncia sobre os usos e ações se a pretensão se localizar em área integrada na Reserva 

Ecológica Nacional (REN); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo (ERRAN-Alentejo), que se 

pronuncia sobre os usos e ações se a pretensão se localizar em área integrada na Reserva 

Agrícola Nacional (RAN); ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado 

pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique. 

 

 

C. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA/ARH Alentejo), que se pronuncia 

sobre o uso, ocupação e transformação do solo na área de intervenção, que impliquem a 

utilização de recursos hídricos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

D. Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que se pronuncia sobre as 

intervenções em áreas de Estrutura Ecológica Municipal, áreas de Montados de Sobro e Azinho, 

Florestas abertas e florestas puras de sobreiro e azinheira. ------------------------------------------------ 

E. Infraestruturas de Portugal, SA (IP), que se pronuncia sobre as construções/obras marginais 

à rede rodoferroviária. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

F. Direção-Geral do Património Cultural - DGPC, que se pronuncia no âmbito da salvaguarda do 

Património. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G. EDP Distribuição – Energia, S.A., que se pronuncia relativamente a operações urbanísticas em 

áreas onde se localizem linhas elétricas de alta, média e baixa tensão;---------------------------------- 

H. REN - Rede Elétrica Nacional, que se pronuncia relativamente a operações urbanísticas em 

áreas onde se localizem linhas elétricas de muito alta tensão;--------------------------------------------- 

I. Direção Geral do Território (DGT), que se pronuncia relativamente a intervenções em áreas 

onde exista sinalização geodésica e cadastral.----------------------------------------------------------------- 

J. CMDF (Comissão Municipal de Defesa da Floresta), se for proposta a construção de edifícios. 

A Comissão pronuncia-se sobre a construção ou ampliação de edifícios fora das áreas edificadas 

consolidadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De notar que a execução de obras de edificação está sujeita a prévia licença administrativa, a 

efetuar nos termos definidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. ---------------------------------------- 

 

Mais informo que do presente parecer emitido no âmbito do Direito à Informação não decorre 

caráter vinculativo para a Administração, face ao disposto no RJUE conjugado com o princípio da 
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legalidade enunciado no artigo 3.º do Código do Procedimento Administrativo.»--------------------------- 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Chefe de Divisão 
 

 
 

MARIA LUÍSA DA
SILVA LANÇA

Digitally signed by MARIA
LUÍSA DA SILVA LANÇA
Date: 2021.10.27 12:05:27
+01:00
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Estrada de Polima, n.º 673 – Moradia, 1º andar 

Parque Industrial Meramar I – Abóboda 

 

2785-543 São Domingos de Rana 

 
 
drodrigues@mfassociados.pt   c/ recibo de leitura 

Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   

N.º 24-05-2021 N.º: Of_DSTAR_DOER_DOC00009467_2021 27-05-2021 

Proc.º  Proc.º: PROC00004344_2021  

    

ASSUNTO: Informações no âmbito do EIA da Central Solar Fotovoltaica de Ourique. 

 

Vieram Vexas., na qualidade de entidade responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Projecto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, solicitar à DGADR a disponibilização de 

informações pertinentes para a elaboração deste estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais 

servidões / restrições de utilidade pública ou outros elementos que possam de alguma forma condicionar o 

projecto, bem como qualquer informação considerada útil. 

Da análise aos elementos fornecidos, resulta que a área em causa, pertencente à freguesia de Ourique, 

concelho de Ourique, não interfere com quaisquer Aproveitamentos Hidroagrícolas em exploração (ou 

regadios potenciais) sob a tutela da DGADR. Para informações relativamente a possíveis interferências 

com outro tipo de aproveitamentos hidroagrícolas, será necessário consultar a Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). 

Com os melhores cumprimentos, 

A Subdiretora-Geral, 

 

 

 

 

(Isabel Passeiro) 
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debora_r95@hotmail.com

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>

Enviado: 26 de maio de 2021 16:14

Para: drodrigues@mfassociados.pt; mmachado@mfassociados.pt

Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG); Carlos Jorge Oliveira (DGEG); Combustiveis 

(DGEG); Filipe Pinto (DGEG); Fernando António (DGEG); Ana Isabel Fernandes 

Domingos da Costa (DGEG); Electricos (DGEG); Maria Carla Lourenco (DGEG); Aguas 

(DGEG); RG Minas; Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG); Pedreiras Sul 

(DGEG); RG Pedreiras

Assunto: RE: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz

Boa tarde. 
 

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do v/email infra (de 24 de Maio de 2021), 
vimos por este meio comunicar, que a informação em causa (passível de ser cedida), apenas
se encontra disponível através de Serviços Web. 
 

Os links para aceder à informação estão disponíveis no website da DGEG (www.dgeg.gov.pt), na área Serviços online 

em Informação Geográfica. 
 

A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para 

visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp). 

 

Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”. 

 

Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta 

específica aos Serviços do(s) Município(s), uma vez que a informação referente a este tipo de explorações não se 

encontra totalmente vertida no nosso site. 

 

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada 

a APA-Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo 

(incluindo Áreas Potenciais e Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral 

potencialmente sensíveis à implantação do projeto), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG). 

 

Relativamente a eventuais áreas de “Recuperação Ambiental”, deverá ser consultada a Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro, S.A. (EDM). 

 

Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se encontra 

disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo 

transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e 

localização de projetos de produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao 

desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas 

lineares de apoio - acessos e valas de cabos). 

 



2

Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de 

infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, 

caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza. 

 

Relembramos que de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, a 

correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe 

conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento. 

 
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Nuno Sousa Neves 
Técnico superior (Arq.) 
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento 
 

  
nuno.neves@dgeg.gov.pt 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 

www.dgeg.gov.pt 
geral@dgeg.gov.pt 

 
Tel: 21 792 27 00/800 

 

De: Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt>  
Enviada: 26 de maio de 2021 11:39 
Para: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) 
<nuno.neves@dgeg.gov.pt> 
Assunto: FW: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
 
 
 

De: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>  
Enviada: 24 de maio de 2021 13:33 
Para: Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt> 
Assunto: FW: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
 
 
 

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>  
Enviada: 24 de maio de 2021 12:43 
Para: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt> 
Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
 

 

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 

 Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o 
remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro. 
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elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Carlos Jorge Oliveira (DGEG) <carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>

Enviado: 27 de maio de 2021 16:23

Para: drodrigues@mfassociados.pt; mmachado@mfassociados.pt

Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG); Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG); Isabel Maria 

Piedade Vaz (DGEG); Duarte Miguel Castro Neves (DGEG)

Assunto: RE: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Exmos. Senhores, 
  
Em complemento ao email infra, informa-se que a área do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar 
Fotovoltaica de Ourique, localizada no município de Ourique, não interfere com infraestruturas de gás natural ou 
oleodutos licenciados por estes Serviços. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Carlos Oliveira 
Diretor de Serviços de Combustíveis 
  

                    
  
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 
1069-203 LISBOA 
e-mail: combustiveis@dgeg.gov.pt 
www.dgeg.gov.pt 
  

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>  
Enviada: 26 de maio de 2021 16:14 
Para: drodrigues@mfassociados.pt; mmachado@mfassociados.pt 
Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; Carlos Jorge Oliveira (DGEG) 
<carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>; Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.gov.pt>; Filipe Pinto (DGEG) 
<filipe.pinto@dgeg.gov.pt>; Fernando António (DGEG) <Fernando.Antonio@dgeg.gov.pt>; Ana Isabel Fernandes 
Domingos da Costa (DGEG) <Ana.Costa@dgeg.gov.pt>; Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt>; Maria Carla 
Lourenco (DGEG) <carla.lourenco@dgeg.gov.pt>; Aguas (DGEG) <aguas@dgeg.gov.pt>; RG Minas 
<rg.minas@dgeg.gov.pt>; Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG) <Miriam.Marvao@dgeg.gov.pt>; Pedreiras 
Sul (DGEG) <pedreiras.sul@dgeg.gov.pt>; RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt> 
Assunto: RE: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
  

Boa tarde. 

  

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do v/email infra (de 24 de Maio de 2021), 
vimos por este meio comunicar, que a informação em causa (passível de ser cedida), apenas
se encontra disponível através de Serviços Web. 
  

Os links para aceder à informação estão disponíveis no website da DGEG (www.dgeg.gov.pt), na área Serviços online 

em Informação Geográfica. 

  

A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para 

visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp). 



2

  

Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”. 

  

Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta 

específica aos Serviços do(s) Município(s), uma vez que a informação referente a este tipo de explorações não se 

encontra totalmente vertida no nosso site. 

  

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada 

a APA-Agência Portuguesa do Ambiente. 

  

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo 

(incluindo Áreas Potenciais e Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral 

potencialmente sensíveis à implantação do projeto), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG). 

  

Relativamente a eventuais áreas de “Recuperação Ambiental”, deverá ser consultada a Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro, S.A. (EDM). 

  

Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se encontra 

disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo 

transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e 

localização de projetos de produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao

desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas 

lineares de apoio - acessos e valas de cabos). 

  

Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de 

infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, 

caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza. 

  

Relembramos que de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, a 

correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe 

conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento. 

  
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
  
Nuno Sousa Neves 
Técnico superior (Arq.) 
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento 
  

  
nuno.neves@dgeg.gov.pt 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 
www.dgeg.gov.pt 
geral@dgeg.gov.pt 
  
Tel: 21 792 27 00/800 
  

De: Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt>  
Enviada: 26 de maio de 2021 11:39 
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Para: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) 
<nuno.neves@dgeg.gov.pt> 
Assunto: FW: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
  
  
  

De: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>  
Enviada: 24 de maio de 2021 13:33 
Para: Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt> 
Assunto: FW: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
  
  
  

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>  
Enviada: 24 de maio de 2021 12:43 
Para: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt> 
Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
  

  

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 

 Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o 
remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro. 
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debora_r95@hotmail.com

De: Ana Maria Medeiro <amedeiro@dgterritorio.pt>

Enviado: 27 de maio de 2021 17:20

Para: drodrigues@mfassociados.pt

Cc: Helena Cristina Ribeiro

Assunto: Re: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: VG_CSF_Ourique.zip

Boa tarde, 
  
Em resposta ao solicitado, informa-se que: 

Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de nivelamento 
pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral 
do Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação 
realizados em território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. 

Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área 
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem 
as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. Caso se verifique que no 
desenvolvimento de algum projeto seja indispensável a violação da referida zona de respeito de algum vértice 
geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 
Após análise da localização do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, verificou-se que dentro do limite da 
área de estudo da Central e do respetivo corredor da ligação da linha elétrica existe apenas um vértice geodésico, cujas 
coordenadas PT-TM06/ETRS89 se apresentam na tabela seguinte. 

 

Nome Folha 

50K M (m) P (m) Alt. Ort. 

Topo (m) 

MONTE NOVO À REZ 45B -8939.42 -217241.65 175.21 

Este 

Este vértice geodésico foi observado com técnicas GNSS, contribuindo para a definição do sistema de referência 

ETRS89, tendo assim uma importância acrescida na RGN. 

Em anexo envia-se uma ShapeFile com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89. 

No que respeita à RNGAP, informa-se que dentro do limite da área de estudo deste projeto não existem marcas de 
nivelamento. 
 

A informação sobre a localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RNGAP pode ser 
obtida através dos serviços WMS em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 

 

Mais se informa que, para a obtenção da informação relevante no âmbito dos Planos Territoriais e também das servidões 
e restrições de utilidade pública com incidência na área identificada, designadamente da Reserva Ecológica Nacional 
(REN), deverá aceder-se ao SNIT através dos endereços: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/igt-vigor 
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http://snit-mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx 

  
   
Informa-se ainda que este parecer vai ser enviado também pelo correio. 

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Medeiro 

Engenheira Geógrafa 

________________________________________ 

Direção-Geral do Território 

Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica 

Divisão de Geodesia 

Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA 

Tel:     +351 213819606 

Fax:    +351 213819694 

Email:  amedeiro@dgterritorio.pt 

  

De: Débora Rodrigues [mailto:drodrigues@mfassociados.pt]  

Enviada: segunda-feira, 24 de maio de 2021 12:40 

Para: DGTERRITORIO <DGTERRITORIO@dgterritorio.pt> 

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 

  

Exmos. Senhores, 
A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 
Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento dosestudo. 
Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 
Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 
Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Ana Maria Medeiro <amedeiro@dgterritorio.pt>

Enviado: 27 de julho de 2021 18:07

Para: 'Fernando Moreira Seixo'

Cc: lmendes@mfassociados.pt; tfc@efokus.pt; drodrigues@mfassociados.pt; Helena 

Cristina Ribeiro; p.araujo@q-cells.com; nfmatos@mfassociados.pt; 

alexandre@terradrone.pt; Helena Cristina Ribeiro

Assunto: RE: Parecer dgt - Parque Fotovoltaico Ourique

Boa tarde, 
 
Em resposta ao solicitado, informa-se que: 

Da análise dos elementos enviados, verificou-se que, embora dentro do limite da área de estudo deste projeto exista 
o vértice geodésico denominado “MONTE NOVO À REZ”, representado na folha 45-B da Série Cartográfica Nacional 
1:50 000, o parecer da DGT é favorável desde que seja respeitada a zona de proteção do vértice (15 metros de raio) 
e que seja garantido o acesso ao marco, conforme determina o disposto no artigo 22º do Decreto-Lei nº 143/82, de 
26 de abril. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Ana Medeiro 
Engenheira Geógrafa 
________________________________________ 
Direção-Geral do Território 
Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica 
Divisão de Geodesia 
Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA 
Tel:     +351 213819606 
Fax:    +351 213819694 
Email:  amedeiro@dgterritorio.pt 
 

De: Fernando Moreira Seixo <fms@efokus.pt>  

Enviada: domingo, 25 de julho de 2021 14:50 

Para: Ana Maria Medeiro <amedeiro@dgterritorio.pt> 

Cc: lmendes@mfassociados.pt; tfc@efokus.pt; drodrigues@mfassociados.pt; Helena Cristina Ribeiro 

<hribeiro@dgterritorio.pt>; p.araujo@q-cells.com; nfmatos@mfassociados.pt; alexandre@terradrone.pt 

Assunto: Fwd: Parecer dgt - Parque Fotovoltaico Ourique 

 

Cara SrªEngª Ana Medeiro,  

 

Esspero que se encontre bem.  

 

No seguimento do email que enviou no passado dia 27 de Maio para os consultores ambientais que nos 

acompanham no processo de licenciamento deste projecto fotovoltaico no Municipio de Ourique, vimos 

pelo presente email enviar-lhes mais alguns elementos.  

 

Com base na informação que nos forneceu, fizemos um levantamento das localizações dos marcos 

geodésicos que se situam no raio de ação do marco geodésico em causa. No PDF em anexo, conseguem 

verificar a quota máxima que os paineis irão atingir num raio de 15 metros.  

 

Gostaríamos por isso que por favor nos confirmassem que, respeitando a distância minima de 15 metros e o 

acesso incondicional ao marco geodésico, a nossa implantação não interfere com a utilidade do mesmo e 

que a DGT não se opõe a concretização do referido projecto.   
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Muito obrigado pela Vossa atenção.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos,  

Fernando Seixo  

916125516  

---------- Mensagem original ----------  

De: Lígia Mendes <lmendes@mfassociados.pt>  

Para: fms@efokus.pt, tfc@efokus.pt  

Data: 13 de Julho de 2021 as 16:02  

Assunto: Parecer dgt  

   

Com os melhores cumprimentos 

Lígia Mendes  

Project Manager  

 

Estrada de Polima, 673 - Moradia, 1.º andar 

Parque Industrial Meramar I – Abóboda 

2785-543 São Domingos de Rana 

Tel: +351 214531969 | +351 210991360 

Tlm: +351 916421611 

Fax: +351 214537356  

Email: lmendes@mfassociados.pt 

Web: www.mfassociados.pt 

www.facebook.com/matosfonseca.eassociados 

Avenida Patrice Lumunba 747 1º Porta 3 

Maputo – Moçambique 

Tel: +258 21493465 

Fax: +258 21493856 

Cel: +258 842056475 

Licença de actividade n.º 

7260/11/01/PS/2012 

Licença de Consultor Ambiental 

MICOA n.º 36/2012 

Email: lmendes@mfassociados.pt 

Web: www.mfassociados.pt 
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debora_r95@hotmail.com

De: gfidoc.tarefa@drapalentejo.gov.pt

Enviado: 25 de maio de 2021 14:41

Para: drodrigues@mfassociados.pt

Cc: mpereira@drapa.min-agricultura.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: tmp23CA.MSG

Vimos por este meio em resposta à vossa solicitação de elementos informativos para a elaboração de " Estudo de 

Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique", referir que a Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Alentejo, não dispõem dos direitos de cedência da informação de condicionantes, pois trata-se de 

informação elaborada no âmbito e competência de outras entidades. 

 

A planta condicionantes do respetivo município é a peça constituinte com validade legal na identificação das 

servidões e restrições de utilidade pública. Para o efeito poderá ser consultada a respetiva autarquia ou em alternativa 

o Sistema Nacional de Informação Territorial no sitio: 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/ 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Pereira  



 

  

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal 
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 300 000 000  Euros 

 

 

 

 

 

 

 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data 

CS09121 12-10-2021 Carta/85/2021/DAPR 16-11-2021 
 

 
Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique e Linhas Elétricas (Conc. Ourique) 
 
Exmos(as). Senhores(as) 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere ou tem na sua 
vizinhança, infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas 
na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

No extremo sudeste da área do EIA, encontra-se estabelecida subestação “SE 150/60 kV Ourique (REN)”, pertencente ao 
operador da rede nacional de transporte de eletricidade “REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.”, sendo a área do 
EIA, atravessada pelo traçado inicial da Linha Dupla a 60 kV “LN 0212L56353 Ourique (REN) - Porteirinhos” (conforme Planta em 
Anexo). 

A área do referido EIA é atravessada e aproximada, pelos traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 30 kV (1) “LN 
0212L30083F9” (aproximação TRA3/TRA8|AP51-AP62), (2) “LN 0212L30083G1” (aproximação TRA2|Apoio de derivação APD3-AP5-PT 
de serviço particular), (3) “LN 0212L30083U6” (atravessamento TRA1|Apoio de derivação APD61-AP4-PT de distribuição “PT 0212D30140 
Monte Novo à Rez”), (4) “LN 0212L30083G8 Monte dos Esteiros” (atravessamento TRA3|Apoio de derivação APD62-AP5-PT de serviço 
particular), (5) “LN 0212L30083P7” (atravessamento TRA2|AP4-AP11-PT de serviço particular), (6) “LN 0212L3006618” (atravessamento 
TRA1|AP8-PT de distribuição “PT 0212D30137 Monte Garganaz”) e (7) “LN 0212L3006610 PC DOEX (Ourique)” (aproximação TRA3|AP4-
PC, referente a posto de corte de serviço particular) (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, permitindo a circulação de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos 
apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que 
possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

 Exmos(as). Senhores(as) 

Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projectos, Lda. 

Estrada de Polima, 673 - 1.º 

Parque Industrial Meramar I 

Abóboda 

2785-543 SÃO DOMINGOS DE RANA 

 

 
DAPR 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 
4149-022 Porto 
Tel:220 012 8 53 
Fax:220 012 98 8 

 

 



 

  

Nossa referência 

 

Data 

 

Pág. 

 Carta/85/2021/DAPR 16-11-2021 2 
 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Central Fotovoltaica de Ourique
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Área de Estudo

Linha 60kV Aérea 

Limite do Concelho

Linha 30kV Aérea 

Subestação REN

Posto de Transformação de Distribuição

Ourique

LN 0212L3006610 TRA3 PC DOEX (OURIQUE) LN 0212L3006618 TRA1 MONTE GARGANAZ 

LN 0212L30083P7 TRA2

LN 0212L30083F9 TRA14 

PT 0212D30137 MONTE GARGANAZ

LN 0212L56353 TRA4 OURIQUE (REN) - PORTEIRINHOS
LN 0212L56353 TRA5 OURIQUE (REN) - PORTEIRINHOSAP2

AP1A
AP1 AP4

SE OURIQUE (REN)
AP8

AP4

AP5

AP62
AP61

AP51

PT 0212D30140 MONTE NOVO À REZ

Castro Verde

TRA13 

TRA8

LN 0212L30083G8 TRA3 MONTE DOS BESTEIROS

AP1

AP3

AP5
LN 0212L30083G1 TRA2 

AP4
LN 0212L30083U6 TRA1

AP11
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debora_r95@hotmail.com

De: Alexandra Carvalho <ACarvalho@edia.pt>

Enviado: 21 de junho de 2021 11:49

Para: Débora Rodrigues

Assunto: FW: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: T01221_01_v0_Des1_Localizacao.pdf; T01221_CSF_Ourique_060521.kmz; Sol_int_

0456.pdf

Bom Dia,  
Tal como solicitado, junto envio o mapa com a localização das infraestruturas do EFMA e a implantação enviada 
para a central de Ourique. 
A área enviada para a central de Ourique não tem interferências com as infraestruturas do EFMA. 
Com os melhores cumprimentos, 
Alexandra 
 
Alexandra Carvalho 
Diretora | Dep. Planeamento Estudos e Projetos 
 

www.edia.pt 
Tel. +351 284315100 

 

 
 

De: Débora Rodrigues <drodrigues@mfassociados.pt>  
Enviada: 15 de junho de 2021 15:01 
Para: EDIA <edia@edia.pt> 
Cc: Alexandra Carvalho <ACarvalho@edia.pt> 
Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 
 

ATENÇÃO: Este email foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 

remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

 

Exmos. Senhores, 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. encontra-se responsável pela execução do Estudo de Impacte Ambiental do 
Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, cujo Promotor é a empresa IncognitWorld 5, Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, vimos solicitar a V. Exa., a disponibilização de informações pertinentes para a elaboração deste 
estudo, nomeadamente, no que se refere a eventuais servidões/restrições de utilidade pública ou outros 
elementos que possam de alguma forma condicionar o Projeto, bem como qualquer informação que julguem útil 
para o bom desenvolvimento do estudo. 

Para efeito da presente consulta, foi preparada cartografia com as áreas de estudo da Central e respetivo 
Corredor de Ligação da Linha Elétrica, localizadas no seguinte concelho e Freguesia: 

 Ourique  
o Ourique 

Junta-se em anexo para download um pdf e kmz com a localização das áreas de estudo da Central e ligação 
elétrica. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que 
julguem necessário, podendo o contacto ser feito através do número de telefone indicado em pé de página para 
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Marta Machado ou Débora Rodrigues, ou por escrito através dos seguintes endereços de correio eletrónico: 
mmachadofassociados.pt ou drodrigues@mfassociados.pt. 

Atentamente, 
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debora_r95@hotmail.com

De: Secretariado DSGCC <dsgcc@imt-ip.pt>

Enviado: 12 de janeiro de 2022 11:02

Para: drodrigues@mfassociados.pt

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação

Anexos: estradas_existentes (1).zip; Atributos_Estradas (2).xlsx; _A3

+-+EIA+Central+fotovoltaica+de+Ourique.pdf

Importância: Alta

REF - S/22/1434 

 

Ex.mos Senhores, 

 

Em resposta à solicitação formulada através da V/ mensagem de 17/11/2021, registada no IMT,I.P.  com a Refª: 

E/21/9296 em 23/11/2021,  junto enviamos um ficheiro PDF com as estradas existentes na área de estudo e sua 

envolvente. Enviamos ainda um ficheiro ZIP com a shapefile das estradas existentes, constantes da nossa base de 

dados na zona anteriormente referida, assim como um ficheiro XLS com a explicação dos atributos da rede 

rodoviária. 

 

No que se refere às zonas de servidão non aedificandi das estradas (da Rede Rodoviária Nacional e das estradas 

desclassificadas ainda sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A.), são aplicáveis as estabelecidas no artigo 

32º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei nº 34/2015, de 27 de abril. 

 

Mais se informa que a Infraestruturas de Portugal, S.A., na sua qualidade de Administração Rodoviária, tem 

competência para autorizar obras de diversas naturezas em zona de servidão non aedificandi, ao abrigo do EERRN 

(designadamente n.°2 do artigo 58º), pelo que deverá ser consultada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 
Avenida Elias Garcia n.º 103, 1050 - 098 Lisboa  

Telf.  210 488 488 Fax. 21 797 37 77 
  

 
 
 Pense bem: tem mesmo que imprimir este e-mail? Há cada vez menos árvores... 

“A correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos 

particulares, idêntico tratamento.” - Art.º 26.º do DL 135/99, de 22.04 

 



 

  

 

 

 
Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal 
T +351 212 879 000 · F +351 212 951 997 
ip@infraestruturasdeportugal.pt · www.infraestruturasdeportugal.pt 

NIPC 503 933 813 

Capital Social 8.826.750.000,00€ 
8.651.135.000 ,00
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação nº 17 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
  
Rua do Alportel,104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt  

 

Remetido para correio eletrónico: 

 mmachadofassociados.pt; 

drodrigues@mfassociados.pt 

 Para 

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. 

Estrada de Polima, 673 - Moradia, 1.º andar 

Parque Industrial Meramar - Abóboda,  

2785-543 São Domingos de Rana 

 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE 
NOSSA 
REFERÊNCIA 

SAÍDA DATA 

email 2021-05-24 . 008-3010108 007- 3012330 2021-05-25 

      

Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 

Exmos Senhores, 

Acusamos a receção do presente pedido de informação que iremos avaliar. 

Verificamos que a área em estudo interfere com A2, integrada na Concessão Brisa que é uma 

Concessão do Estado, tutelada pelo Instituto de Mobilidade e Transportes, IP (IMT), pelo que 

se sugere que seja solicitado parecer ao IMT, entidade responsável pela gestão deste 

Contrato de Concessão. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional 

 

 

Luís Pinelo

(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DRP/01/2019) 

(JB/MR) 

Assinado de forma digital por 
LUÍS ANTÓNIO SERRANO PINELO 
Dados: 2021.05.26 10:45:32 
+01'00'
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Estrada da Portela, Bairro do Zambujal 

Apartado 7586 – Alfragide, 2610-999 AMADORA, Portugal 

Tel: +351 210 924 600/1  

Fax: +351 217 163 806 online:217163806@fax.ptprime.pt 

www.lneg.pt 

 

 
 
Exma. Senhora 
Engª Debora Rodrigues 
Matos, Fonseca & Associados, Lda. 
Estrada de Polima 673 – Moradia, 1º andar Parque 
Industrial Meramar - Abóboda 
2785-543 –São Domingos de Rana 
  
 

 

Sua referência 
Email 

Sua comunicação de 
2021 05 24 

Nossa referência 
Ofício LNEG nº 00831 

  Data 
2021 06 23 

 
 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique 

- Envio de Informação 

 

 

Na sequência do email de V. Exa.  de 24 de maio de 2021, relativo ao assunto em epígrafe, 
junto se envia a respetiva Informação desta Instituição.  

Tratando-se de disponibilização de Informação foi aplicado o custo de 98,40€ com o IVA 
incluído comunicado a V.Exa. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 

O Vogal do Conselho Diretivo 
 
 
 

Machado Leite 
 
 
Anexo: O mencionado 

Mário Rui Machado 

Leite

Digitally signed by Mário Rui Machado Leite 

DN: c=PT, o=Laboratório Nacional de Energia 

e Geologia IP, cn=Mário Rui Machado Leite 

Date: 2021.06.23 19:51:05 +01'00'
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS, LDA.  

Email da Eng. Débora Rodrigues de 24 de maio de 2021  

 
Assunto: Central Fotovoltaica de Ourique – Pedido de Informação 

 

Nome do Responsável(is) Técnico(s) I Unidade de Investigação  

Doutor Pedro Ferreira e Dr.ª Judite Fernandes/ Unidade de Geologia, 
  Hidrogeologia e Geologia Costeira 

 
Doutor Jorge Carvalho, Eng.º Augusto Filipe e Mestre Sara Santos/ 

Unidade de Recursos Minerais e Geofísica 
 

Junho I 2021 

Mário Rui Machado Leite
Digitally signed by Mário Rui Machado Leite 

DN: c=PT, o=Laboratório Nacional de Energia e Geologia IP, 

cn=Mário Rui Machado Leite 

Date: 2021.06.23 19:50:18 +01'00'
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INFORMAÇÃO 
 
 
Em resposta à solicitação da empresa Matos, Fonseca & Associados, Lda. de informação e 
eventuais condicionantes a ter em conta na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental 
referente ao Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, o LNEG emite a seguinte 
informação: 
 
GEOLOGIA 

No enquadramento geológico deverá ser efetuada a caracterização de todas as Unidades 
intersetadas, deverão ser identificadas as litologias aflorantes, sua caracterização sumária e 
mencionados os sistemas de falhas, fracturação, o estado de alteração das rochas, etc.…, de 
forma a definir a situação de referência.  
O enquadramento geológico deverá ter como base a cartografia geológica da área geográfica de 
interesse. 
A área do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique, insere-se, a uma escala regional, na 
Folha 7 da Carta Geológica de Portugal, na escala 1/200 000, disponível para aquisição nos 
formatos Geodatabase, Shapefile ou JPEG no site do LNEG (https://www.lneg.pt/product-
category/cartografia/cartografia-digital). A acompanhar esta carta geológica encontra-se também 
disponível a respetiva notícia explicativa que deverá ser igualmente ser consultada. A cartografia 
das folhas 45-B e 45-D à escala 1/ 50 000 não se encontram publicadas. No entanto, 
relativamente à cartografia geológica de detalhe da área geográfica de interesse, que abarca as 
folhas nos 547 e 555, o LNEG dispõe de cartografia não publicada (Cartografia Geológica inédita) 
na escala 1/25 000, a qual poderá ser adquirida em formato raster. Para mais informações sobre 
cartografia geológica e outros produtos do LNEG pode consultar o respetivo geoPortal do LNEG 
em https://www.lneg.pt/product-category/cartografia/cartografia-digital/.  

Na eventual persecução deste projeto, com a realização do respetivo EIA, solicita-se que o 
Descritor Geologia e Geomorfologia (Situação de Referência) contenha toda a informação 
organizada segundo o seguinte índice: 

 1. Situação de Referência / Descritor Geologia (Introdução /Notas gerais) 
 1.1. Geomorfologia 

1.1.1. Geomorfologia Regional 
1.1.2. Geomorfologia Local 

 1.2. Geologia  
1.2.1. Geologia Regional 
1.2.2. Geologia Local 

 1.3. Recursos Minerais 
 1.4. Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 
 1.5. Tectónica / Neotectónica. Sismicidade 
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Para a redação do EIA, no que respeita à situação de referência, é importante a consulta das 
notícias explicativas das cartas geológicas que contêm a área sob estudo, bem como e se 
necessário, as das cartas envolventes. A geologia local deverá identificar as litologias aflorantes, 
suas caracterizações sumárias e, sempre que possível, acompanhadas de um registo fotográfico 
das diferentes fácies litológicas aflorantes. Atitudes das camadas, fracturações, estado de 
alteração das rochas, existência de falhas, etc.…, deverão ser referidas na situação de referência, 
pelo que é conveniente a realização de trabalho de campo. 

A geomorfologia relaciona as formas de relevo com as litologias e com a tectónica da região, 
devendo efetuar-se tais relações para a área em estudo. Deverão ser apresentados elementos 
sobre as bacias hidrográficas e suas relações com os elementos geológicos. A descrição da 
geomorfologia local deverá ser realizada com a apresentação de um modelo digital de terreno, 
com diferentes classes de altitudes associadas a cores distintas, para melhor observação e 
descrição da morfologia do terreno. Igualmente se sugere que a carta de declives (para avaliação 
da estabilidade das vertentes) com resolução adequada à área de implantação do projeto, tal 
como referido para o modelo digital do terreno. Esta avaliação da estabilidade das vertentes 
deverá também ter em consideração o grau de alteração das rochas à superfície, bem como a 
sua fracturação e diaclasamento; estas características têm importância acrescida na estabilidade 
das vertentes com o incremento da inclinação das mesmas. 

Neste capítulo sugere-se a leitura das referências:  
Feio, M. (1952). Evolução do Relevo do Baixo Alentejo e Algarve. Estudo de Geomorfologia. Centro de Estudos Geográficos,189 

p. 

Pereira, D. et al. (2014). Unidades Geomorfológicas de Portugal Continental, Revista Brasileira de Geomorfologia, São Paulo, 
v.15, n.4, (Out-Dez) p.567-584 

 

Para o Património Geológico poderá ser consultado: a base de dados online do LNEG “Inventário 
de Sítios com Interesse Geológico – GEOSSÍTIOS” (https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossitios/#!/  
que disponibiliza toda a informação relativa ao Património Geológico existente na base de dados 
do LNEG e o Inventário de Geossítios de Relevância Nacional no site da Associação ProGeo 
(http://geossitios.progeo.pt/geosites.php?menuID=3 ), para verificação da existência de 
geossitios inventariados na área em estudo.  
Aconselha-se, ainda, a consulta de outras bases de dados de Geossítios como a do ICNF - 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e outras aí referidas  
http://www.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico.  
Em complemento das referidas bases de dados, devem igualmente ser consultadas os websites 
das autarquias abrangidas pela área de estudo, bem como ONG’s locais de ambiente, que por 
vezes descrevem os valores naturais/geológicos das respetivas regiões. 

Relativamente à tectónica e sismicidade, deve ser abordada a estrutura, bem como os aspetos 
de tectónica, em especial os de neotectónica, e sua relação com a sismicidade, para o que deverá 
ser consultada bibliografia específica: 
Capítulo relativo a este tema na Notícia Explicativa da Folha 7 da Carta Geológica de Portugal, na escala 1/200 000; 
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Norma em vigor “NP EN 1998-1:2010 Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 1: regras gerais, 
ações sísmicas e regras para edifícios, Anexo nacional – zonamento sísmico em Portugal Continental”; 

Cabral J. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, Dep. Geol. Fac. Ciênc. de Lisboa, 
Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. Serviços Geológicos de Portugal); 

Cabral J. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000.  Notícia Explicativa. Serviços 
Geológicos de Portugal; 

Cabral J. (2012), Neotectonics of mainland Portugal: state of the art and future perspectives, Journal of Iberian Geology 38 (1): 
71-84. 

Catálogo sísmico que pode ser obtido no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

HIDROGEOLOGIA 

A área do Projeto insere-se, do ponto de vista hidrogeológico e a pequena escala, no Maciço 
antigo. 
De S para N encontram-se os grauvaques e pelitos da Formação de Mértola (amarelo na figura 
1), a que se segue o Complexo Vulcano-sedimentar da Faixa Piritosa com xistos (mostarda na 
figura 1), tufos ácidos rióliticos e quartzo-queratofíricos e felsitos (rosa na figura 1) e espilitos e 
diabases indiferenciados (verde na figura 1), de média a fraca aptidão hidrogeológica. 

 

 

Figura 1. Localização de pontos de água inventariados na área do projeto (in ERHSA-CCDR Alentejo, ARH 
Alentejo e LNEG): furos de abastecimento público (círculo a rosa) e furos com outros usos (círculos a azul), 
sobre um extrato da Folha 7 da Carta Geológica de Portugal à escala 1/200000. As sondagens, a vermelho, 
contêm informação geológica em profundidade (in geoportal.lneg.pt). 

Existem captações públicas e privadas (Figura 1): - os círculos a rosa correspondem a captações 
públicas da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6); - os círculos a azul correspondem a 
captações privadas com diversos usos, nomeadamente abastecimento local, agricultura, 
abeberamento de gado e indústria. As captações de abastecimento público devem ter perímetros 
de proteção definidos, pelo que se sugere a solicitação de informação hidrogeológica adicional 
ao Município de Ourique, bem como à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, 
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enquanto entidade responsável pelo licenciamento de captações de água subterrânea. Em 
relação aos furos particulares deverá, ainda, ser pedida informação adicional à CCDR Alentejo, 
uma vez que muitos deles foram identificados e inventariados no âmbito do Projeto ERHSA 
(Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo).  

Para um enquadramento genérico e uma avaliação dos recursos hídricos subterrâneos sugere-
se a consulta de: 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6); 

Relatório Técnico do ERHSA – Estudo dos Recursos hídricos Subterrâneos do Alentejo, publicado pela CCDR Alentejo. 

Os dados existentes no arquivo técnico do LNEG de relatórios de prospeção e pesquisa de águas 
subterrâneas podem ser visualizados no geoportal do LNEG em https://geoportal.lneg.pt/mapa/#  
devendo para tal ser adicionados os temas “Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos” e 
“Sondabase”. A base já tem disponível alguns dos dados que constam nos relatórios técnicos, 
podendo os mesmos ser requisitados e consultados gratuitamente no LNEG, ou comprados em 
formato digital. Os dados do arquivo de campo ainda não se encontram acessíveis ao público, 
mas a localização dos pontos de água inventariados é visível ativando o sub-tema “Inventário de 
Campo (raster)” com um nível de zoom a partir de 1:72. 

Não se conhecem ocorrências de águas termais, minerais naturais e de nascente nas áreas do 
projeto, contudo a informação sobre perímetros de proteção das “Águas Minerais Naturais” e das 
“Águas de Nascente”, nomeadamente daquelas que se encontrarem concessionadas, deverá ser 
obtida junto da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Quanto aos recursos geotérmicos, e no que respeita às áreas de prospeção e pesquisa 
eventualmente existentes, também deverá ser obtida informação junto da DGEG. 
 

RECURSOS MINERAIS 

A área de estudo para ampliação desta central situa-se dentro da Faixa Piritosa Ibérica, 
conhecida pela sua elevada potencialidade em cobre (Cu), chumbo (Pb), zinco (Zn) e metais 
associados, que têm sido alvo de intensa atividade de prospeção e pesquisa ao longo desde 
há muitos anos e onde se encontram algumas das mais importantes minas nacionais de 
minérios metálicos, nomeadamente Neves-Corvo e Aljustrel. 
Na envolvente da área onde se desenvolverá o projeto conhecem-se 3 ocorrências minerais 
de manganês que, no entanto, não deverão ser afetados (ver mapa anexo). É também 
conhecida a ocorrência de rochas vulcânicas félsicas (riólitos), sendo que nas proximidades 
imediatas da área do projeto são alvo de exploração para agregados. 

A localização das ocorrências de manganês, bem como das antigas concessões mineiras, 
poderão ser consultadas no “Visualizador de mapas” do geoPortal do LNEG através do 
endereço https://geoportal.lneg.pt/mapa/# e em “Temas-Listagem de temas” selecionando 
“SIORMINP – Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses” e “Carta de Concessões 
Mineiras (1836-1992)”. 
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A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões 
mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou 
concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve 
ser solicitada à DGEG.  

O estudo a desenvolver (EIA) deverá incluir um capítulo que caraterize adequadamente as 
potencialidades em recursos minerais que possam ser encontrados dentro da área do projeto, a 
fim de avaliar eventuais afetações e necessidade de propor medidas de minimização. Particular 
atenção deverá ser dada à possibilidade de virem a ser afetadas estruturas geológicas ricas em 
cobre, chumbo e zinco. 
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Enviado: 14 de julho de 2021 12:50 
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Para: Fernando Moreira Seixo <fms@efokus.pt>; Pedro Araujo <P.Araujo@q-cells.com>; tfc@efokus.pt 

<tfc@efokus.pt> 

Assunto: Acordo 13_Incognit5_SOQ 150kV_137MVA // Disponibilização de elementos  
  

Caros Fernando Moreira Seixo, Tomás Falcão e Cunha, e Pedro Araújo, 
  
Na sequência do mail abaixo e da nossas reuniões sobre o tema, e de modo a Incognitworld 5 poder avançar 
com os seus projetos, envia-se os seguintes elementos, realizando-se de igual modo resumo da informação 
trocada entre o Promotor e a REN: 
  
Nota: face à dimensão dos elementos a enviar, junta-se link do wetransfer para download dos elementos 
descritos abaixo:    https://we.tl/t-V4ZxQY6MI4  
  

 REN envia localização geográfica das Linhas da RNT (dwg georeferenciado das Linhas) junto à SE de Ourique: 

- done 14-07-2021 em dwg.  

o todas as linhas que saem/chegam da SOQ (150kV) – linhas existentes e previstas no curto prazo; 

o (outras linhas futuras que possam interferir na implantação prevista para a CF) 

 REN envia implantação em dwg georreferenciado da SOQ – done 14-07-2021 

  
NOTA: realça-se que as novas linhas que a interligam a SOQ estão ainda em fase de licenciamento 
ambiental e eletrotécnico, pelo que poderão ser alvo de alterações, quer na sua localização e 
disposição, quer no formato das opções técnicas consideradas. Assim sendo, até que esteja aprovada 
a implantação das infraestruturas (linhas), devem ser consideradas como apenas indicativas.  Mais se 
informa que esta informação é sensível, pelo que deve ser tido um cuidado especial na sua utilização. 

 
  

 REN dá indicação dos n.º dos Paineis na SOQ – 150kV a considerar para a ligação da CF - done 09-07-2021- 

deve ser considerado o Painel P106 

De acordo com o já dialogado a Vossa CF ligar-se-á ao painel P106 existente e que terá que ser 
remodelado para a Vossa ligação. Neste painel, atualmente está ligada a linha Ferreira do Alentejo – 
Ourique (LFA.OQ) a 150kVm, que será desmontada parcialmente, logo que esteja concluído do eixo 
a 400kV/150kV entre a F.Alentejo-Ourique-Tavira. 
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Desta forma, a Vossa linha entre a CF e a SOQ, deverá intercetar a parte final da linha existente 
(junto à SOQ) que em princípio não será desmontada, mas que terá que ser alvo de remodelação a 
expensas Vossas. O tipo de remodelação será ainda avaliado e numa fase mais avançada do Vosso 
projeto da linha, dialogado e acordado entre nós a forma de o remodelar/executar os trabalhos. 

                 
Nas pictures abaixo, coloca-se a traçado da parte final da linha LFA.OQ (a ser alvo de remodelação), 

e onde a Vossa linha terá que ligar.  
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Junta-se 2 dwg com a implantação georreferenciada da SOQ e das linhas de 150kV, bem como o 

traçado final a remodelar da LFA.OQ. 

 
  

 REN disponibiliza Perfis das linhas ; - a disponibilizar quando os mesmos vierem a ser necessários (a solicitar 

pelo promotor) 

  
 REN envia lista de empresas/fornecedores qualificados; - done 14-07-2021 

 
  

 REN envia esquema unifilar da SOQ; - done 14-07-2021 
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 REN envia especificações técnicas de Projeto, Ambiente e Gestão de Servidão de linhas; - done 14-07-2021 

  
  ET’s no âmbito do projeto eletrotécnico de linhas MAT – 400kV:  - done 14-07-2021 

 
  

  ET’s no âmbito de Ambiente:  - done 14-07-2021 

 
  

  ET’s no âmbito das Servidões:  - done 14-07-2021 
Especificações Técnicas:  
o    ET-0015 (Levantamento Cadastral); 
o    ET-0017 (Gestão de Vegetação das Faixas de Servidão); 
o    ET-0021 (Relatório e Documentação Final);   
o    ET-0018 (Avaliação, Cálculo e Negociação de Indemnizações);  
o    ET-0020 (Plano de Gestão da Vegetação da Faixa de Servidão);  

  

 
  

 Acordo de Indemnização de estabelecimento de Servidões - modelo para Promotores externos; - done 14-

07-2021 

Mais informamos e realçamos a Vossa atenção de que está vedado o uso de informação de natureza 
confidencial e de acesso restrito à REN e aos seus prestadores de serviços, no âmbito de contratos 
em curso, na qual se incluem, por exemplo, documentos técnicos como as bases de avaliação, 
impressos ou modelos de impressos, marcas, nomes e referências de uso exclusivo da REN. 

 
  

 REN envia minuta de contrato de transferência de propriedade de uma linha MAT construída pelo promotor, 

mas que depois fará parte integrante da RNT; - a disponibilizar numa fase mais avançado do 

projeto/construção da linha/CF 

  
 Promotor envia implantação da CF (file kmz do Google Earth); - done 21-04-2021 

  
 Promotor envia esquiço de traçado de linha MAT entre a CF e a SE da RNT (file kmz do Google Earth); - done 

21-04-2021  -- (é necessário o promotor realizar update do traçado da linha de 150kV) 
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 REN envia contacto direto da REN PRO. - done 14-07-2021 

Eng. Reis Rodrigues 
reisrodrigues@ren.pt 
+351 210013519 
+351 968573647 
  

 A REN disponibiliza as Especificações Técnicas Disjuntor(es), TI’s, TT’s e Descarregadores de sobretensões (à 

chegada da linha) a instalar na Vossa subestação (nível de MAT), uma vez que os mesmos deverão estar em 

conformidade com as ET’s REN. - done 14-07-2021 

 
  

 Promotor envia pedido de proposta de orçamento para Projeto e Construção de Painel de 150kV na SOQ; - a 

avaliar em conjunto Promotor / REN qual a data mais oportuna para essa formalização 

  
 REN envia Proposta Técnico-Comercial para projeto e construção de painel de linha na subestação da RNT; - 

depende do item anterior. 

  
 REN envia cronograma do pagamento do painel (cronograma típico); - depende do item anterior e depende 

da definição do processo de construção do referido painel de linha; 

  
 REN envia, após adjudicação do painel de linha por parte do promotor os seguintes elementos adicionais: - a 

disponibilizar numa fase mais avançado do processo;  

o Requisitos técnicos aplicados à CF (com a proposta de orçamento) 

o Especificação Técnica (ET) de SCADA  (será necessário assinar NDA dedicado a disponibilização desta 

ET, face a informação muito sensível contida na mesma); 

o ET de correntes e defeito; 

o ET sistema de proteção; 

o ET de telecontagem; 

o ET de telecomunicações;  

  
  
NOTA: realça-se que toda a documentação que está a ser disponibilizada é a para uso restrito dos fins 

a que se destina (i.e., para o centro electroprodutor do Promotor), não podendo ser transmitida ou 

passada a 3ª entidade, sem expresso consentimento por parte da REN. 
  
Se necessitarem de algum esclarecimento adicional, não hesitem em contactar-nos. 
  
1 abraço, 
bruno 
  
Cumprimentos, Best regards, Bien cordialement, , Cordiali saluti, ?? ???????? , ????? , 
  
Bruno Marçalo Nunes 
Planeamento de Redes 
Network Planning 

 
REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
Av. Estados Unidos da América, 55 
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1749-061 Lisboa – Portugal 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 210 013 454 | Tlm.: (+351) 962 077 795 |  Fax:(+351) 210 013 216  
bruno.nunes@ren.pt 
  
  

From: tfc@efokus.pt <tfc@efokus.pt>  
Sent: 21 de abril de 2021 13:10 
To: Bruno Marçalo Nunes <bruno.nunes@ren.pt> 
Cc: fms@efokus.pt 
Subject: [WARNING: UNSCANNABLE EXTRACTION FAILED]Incognitworld, Lda - IW Ourique (137 
MVA) | Corredores de Linhas em estudo para E.I.A. 
  

E-MAIL EXTERNO: Não carregue em links e anexos a não ser que conheça o remetente. 

Caro Eng.º Bruno Nunes, boa tarde. 
  
Enviamos em anexo os corredores das linhas que estamos a considerar no âmbito do Estudo de Impacto 
Ambiental para o projecto de Ourique (Incognitworld). Se possível gostávamos de receber o seu feedback e 
análise sobre os mesmos. 
  
Muito obrigado. 
  
Um abraço, 
  
___________________________ 
      Tomás Falcão e Cunha         
Business Development Manager 

  
  tfc@efokus.pt 
  
  Mob: +351 91 649 87 16 
  
AVISO 
Esta mensagem (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este e-mail. Se 
recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e elimine-a imediatamente. Obrigado. Cabe ao destinatário da mensagem assegurar a verificação de virus e outras medidas 
adequadas, de forma a certificar-se que esta mensagem (incluindo quaisquer anexos) não afecta os seus sistemas ou informação. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é imputável 
à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário resulte expressamente do seu texto. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada 
deste e-mail e de quaisquer ficheiros nele contidos. O correio electrónico não garante a confidencialidade dos conteúdos das mensagens. Caso o destinatário deste e-mail tenha qualquer 
objecção à utilização deste meio deverá contactar de imediato o remetente. 
DISCLAMER 
This e-mail (including any attachments) may contain information for exclusive use of its recipient. if you are not the intended recipient you must not use, distribute or copy this e-mail. If you have 
received this e-mail in error please notify the sender and delete it immediately. thank You. It is your responsability to carry out appropriate virus and other checks to ensure that this message and 
any attachments do not affect your systems / data. Unless otherwise stated, all views and opinions here contained are solely the expression of the sender. Any unauthorised direct or indirect use, 
dissemination, distribution or copying of this message and any attachments is strictly prohibited. Please note that the confidentiality of e-mail messages cannot be guaranteed. If the recipient of this 
message objects to the use of internet e-mail, please notify the sender. 
  
  
Siga-nos no Twitter em @REN_PT 
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
Follow us on Twitter @REN_PT 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 210 013 500 e elimine-o imediatamente. 
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 and delete it immediately. 
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BIFACIAL ENERGY YIELD GAIN OF UP TO 20 %

Bifacial Q.ANTUM solar cells make efficient use of light shining 

on the module rear-side for radically improved LCOE.

LOW ELECTRICITY GENERATION COSTS

Q.ANTUM DUO Z combines cutting edge cell separation and innovative  

wiring with Q.ANTUM Technology for higher yield per surface area, lower 

BOS costs, higher power classes, and an efficiency rate of up to 21.5 %.

INNOVATIVE ALL-WEATHER TECHNOLOGY

Optimal yields, whatever the weather with 

excellent low-light and temperature behavior.

ENDURING HIGH PERFORMANCE

Long-term yield security with Anti LID and Anti PID Technology1, 

Hot-Spot Protect and Traceable Quality Tra.Q™.

FRAME FOR VERSATILE MOUNTING OPTIONS 

High-tech aluminum alloy frame protects from damage, enables use  

of a wide range of mounting structures and is certified regarding IEC  

for high snow (5400 Pa) and wind loads (2400 Pa).

A RELIABLE INVESTMENT

Double glass module design enables extended lifetime with 12-year 

product warranty and improved 30-year performance warranty2.

1 APT test conditions according to IEC/TS 62804-1:2015 method B (−1500 V, 168 h) including post treatment  
 according to IEC 61215-1-1 Ed. 2.0 (CD)
2 See data sheet on rear for further information

THE IDEAL SOLUTION FOR:

Ground-mounted 

solar power plants

Q.PEAK DUO XL-G11.3 / BFG
570-585
BIFACIAL DOUBLE GLASS MODULE

WITH EXCELLENT RELIABILITY

AND ADDITIONAL YIELD



1134 mm

35 mm

1092 mm

Label

4 × Grounding holes,
Ø 4.5 mm

DETAIL A
16 mm

8.5 mm
21 mm

DETAIL B
10 mm

7 mm
22 mm

1090 mm

1400 mm

2416 mm

400 mm

790 mm

4 × Mounting slots (DETAIL A)

8 × Mounting slots system Tracker (DETAIL B)

4 × Drainage holes
(2.8 × 6 mm)  

Frame

4 × Drainage holes
3 × 6 mm  

≥ 750 mm

≥ 350 mm

508 mm
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Q CELLS

Industry standard for tiered warranties*

Industry standard for linear warranties*

*Standard terms of guarantee for the 10 PV companies
with the highest production capacity in 2014 (as at: September 2014)
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IRRADIANCE [W/m²]

 200  400  600 800  1000

110

100

90

80

1200

α [% / K] +0.04 β [% / K] −0.27

γ [% / K] −0.34 NMOT [°C] 42 ± 3

[V] 1500 Class II

[A] 25 C

[Pa] 3600 / 1600 −40 °C - +85 °C

[Pa] 5400 / 2400

570 575 580 585

BSTC* BSTC* BSTC* BSTC*

[W] 570 623.5 575 629.0 580 634.4 585 639.9

[A] 13.50 14.77 13.52 14.80 13.55 14.83 13.57 14.86

[V] 53.50 53.69 53.53 53.72 53.56 53.75 53.59 53.78

[A] 12.83 14.03 12.87 14.09 12.92 14.14 12.97 14.19

[V] 44.44 44.43 44.66 44.65 44.88 44.87 45.10 45.09

[%] ≥ 20.8 ≥ 22.8 ≥ 21.0 ≥ 23.0 ≥ 21.2 ≥ 23.2 ≥ 21.4 ≥ 23.4

[W] 429.1 432.9 436.6 440.4

[A] 10.87 10.89 10.91 10.93

[V] 50.60 50.63 50.66 50.68

[A] 10.09 10.14 10.18 10.22

[V] 42.51 42.71 42.89 43.08

Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.q-cells.com

Note: Installation instructions must be followed. See the installation and operating manual or contact our technical service department for further information on approved installation and use of this product. 

Q CELLS PERFORMANCE WARRANTY PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE

At least 98 % of nominal power dur-
ing first year. Thereafter max. 0.45 % 
degradation per year. At least 94 % 
of nominal power up to 10 years. At 
least 85 % of nominal power up to 
30 years.

All data within measurement toler-

ances. Full warranties in accordance 

with the warranty terms of the 

Q CELLS sales organisation of your 

respective country.
Typical module performance under low irradiance conditions in 

comparison to STC conditions (25 °C, 1000 W/m2).
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PROPERTIES FOR SYSTEM DESIGN

Maximum System Voltage VSYS PV module classification

Maximum Reverse Current IR Fire Rating

Max. Design Load, Push / Pull Permitted Module Temperature on Continuous Duty

Max. Test Load, Push / Pull

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

POWER CLASS

MINIMUM PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS, STC1 AND BSTC1 (POWER TOLERANCE +5 W / −0 W)

M
in

im
u

m

Power at MPP1 PMPP

Short Circuit Current1 ISC

Open Circuit Voltage1 VOC

Current at MPP IMPP

Voltage at MPP VMPP

Efficiency1 η
Bifaciality of PMPP and ISC 70 % ± 5 % • Bifaciality given for rear side irradiation on top of STC (front side) • According to IEC 60904-1-2

1 Measurement tolerances PMPP ± 3 %; ISC, VOC ± 5 % at STC: 1000 W/m²; *at BSTC: 1000 W/m² + φ × 135 W/m², φ = 70 % ± 5 %, 25 ± 2 °C, AM 1.5 according to IEC 60904-3

MINIMUM PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CONDITIONS, NMOT2

M
in

im
u

m

Power at MPP PMPP

Short Circuit Current ISC

Open Circuit Voltage VOC

Current at MPP IMPP

Voltage at MPP V
MPP

2800 W/m², NMOT, spectrum AM 1.5

MECHANICAL SPECIFICATION

Format 2416 mm × 1134 mm × 35 mm (including frame)

Weight 34.4 kg

Front Cover 2 mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology

Back Cover 2 mm semi-tempered glass

Frame Anodised aluminium

Cell 6 × 26 monocrystalline Q.ANTUM solar half cells

Junction box 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm

Protection class IP67, with bypass diodes

Cable 4 mm² Solar cable; (+) ≥ 750 mm, (−) ≥ 350 mm

Connector Stäubli MC4-Evo2, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68

TEMPERATURE COEFFICIENTS

Temperature Coefficient of ISC Temperature Coefficient of VOC

Temperature Coefficient of PMPP Nominal Module Operating Temperature

QUALIFICATIONS AND CERTIFICATES

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016.

This data sheet complies with

DIN EN 50380.
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Gamesa Electric  
PV 3X series 
PV Inverters AEP & UEP
 
Maximum energy and versatility  
for utility-scale projects
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Gamesa Electric PV 3X series 

High-power PV Inverter family

UEP variant 
Ultra Energy 
Production

CoolBrid  

Advanced liquid and  

air cooling system

Compact design.  

Up to 473 kVA/m3 

(11.18 kVA/ft3)

Heat exchangers

Field-proven and 

reliable CCU

Compact design which allows 

2-inverter solution of up to 

9400 kVA in a standard 40 ft 

skid, achieving overall cost 

reduction by using less  

PV station units per project

Design with best-in-class 

component that guarentees 

less probability of failure and 

therefore less operation cost 

(materials and workforce)

Market leading inverter 

efficiency of 99.5%Better LCoE

Smart liquid/air CoolBrid 

cooling system that allows 

critical components to work  

at temperature level far  

below the limit, guaranteeing 

product life span

Tier I supliers for critical 

components (power 

semiconductors, capacitors, 

inductances and control 

cards) with best-in-class 

MTBF values

“Easy to support” concept, 

with heavy components in 

removable trays, reducing 

maintenance and repair time 

(MTTR)

Reliability

An extensive list of grid-codes 

compliance, including the 

most demanding ones, such 

as Germany, Mexico, Jordan, 

South Africa and more

Full operating range reactive 

power supply for both day 

and night operation through 

the so-called Statcom mode

Non-characteristic harmonics 

cancellation over distorted 

and unbalanced grids  

(weak grids)

Grid compliance

High DC/AC ratio (up to 

200%) to be prepared for 
bifacial modules, achieving 

higher production values

Enhanced MPPT algorithm 

that provides outstanding 

MPPT efficiency values at 
static and dynamic states

More yield even in challenging 

sites: operating up to 55ºC 
(up to 3.6% more energy 
production) and 2000 m  

(6561 ft) without derating

Higher yield

Compact  
and modular  

design

AEP variant  
Advanced 

Energy  
Production

Outdoor  
solution



Different product configurations 
available to optimize performance  
in demanding environments, IEC and 
UL certifications as well as different 
voltage levels to fit customers’ needs.

AEP Configurations  
Up to 4400 kVA at 1500 V

UEP Configurations  
Up to 4700 kVA at 1500 V
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*  With derating from 25ºC / 77ºF
**  Up to 4000 m (13123 ft) with derating, as optional

Main Standards

IEC 62109-1 IEC 62920 IEEE519 Rule 21

IEC 62109-2 EN 50530 PO12.2 Rule 14

IEC 61000-6-2 IEC 62116 UL 1741-SA PRC 024

IEC 61727 IEC 61683 CSA C22.2 NEC

EN 55011 IEC 60529 UL62109-1

PV 3800 AEP PV 4000 AEP PV 4200 AEP PV 4400 AEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 2 x 2362 A 

Max. DC Current @40ºC [104ºF] 2 x 2100 A 

Max. DC Current @55ºC [131ºF] 2 x 2100 A 

Max. DC Current @60ºC [140ºF] 2 x 1050 A
Maximum Short-circuit Current, I

sc
 PV Up to 9000 A

DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports max 24 fuse +/- monitored

max 36 fuse + monitored

Fuse Dimensions 125 A to 500 A
Max. Wire Cross Section per DC Input 2 x 400 mm2 - 800 AWG

MPPT 1

Energy Production from 0.5% Pn approx.

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 3837 kVA 4029 kVA 4221 kVA 4412 kVA

Nominal AC Power @40ºC [104ºF] 3409 kVA 3579 kVA 3750 kVA 3920 kVA

Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 3409 kVA 3579 kVA 3750 kVA 3920 kVA

Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 1704 kVA 1789 kVA 1875 kVA 1959 kVA
Maximum Output AC Current 3692 A

Nominal AC Voltage 600 Vrms 630 Vrms 660 Vrms 690 Vrms

Max. Wire Cross Section per AC Output Phase 6 x 400 mm2

AC Power Frequency 50 / 60 Hz
THD of AC Current < 1%
Reactive Power Range Any

Efficiency

Max. Efficiency 99.50%
Euro Efficiency 99.32%
CEC Efficiency 99.01% 99.02% 99.14% 99.04%
Stand-by Power Consumption < 200 W

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 
AC Input Motorized air circuit breaker
Overvoltage Protections AC Type 1 + 2 SPD

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature* -20°C / +60°C  (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 4% - 100% (without condensation)
Max. Altitude (Whithout Derating)** 2000 m (6561ft)
Dimensions (Width x Height x Depth) 4325 x 2250 x 1022 mm / 170.3 x 88.5 x 40.2 in
Weight 3945 Kg (8697 lb)
Protection IP55 class 1 / NEMA3R
Cooling Liquid & forced air



Main Standards

IEC 62109-1 IEC 62920 IEEE519 Rule 21

IEC 62109-2 EN 50530 PO12.2 Rule 14

IEC 61000-6-2 IEC 62116 UL 1741-SA PRC 024

IEC 61727 IEC 61683 CSA C22.2 NEC

EN 55011 IEC 60529 UL62109-1

PV 4100 UEP PV 4300 UEP PV 4500 UEP PV 4700 UEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 2 x 2500 A 
Max. DC Current @40ºC [104ºF] 2 x 2220 A 

Max. DC Current @55ºC [131ºF] 2 x 2220 A 

Max. DC Current @60ºC [140ºF] 2 x 1110 A

Maximum Short-circuit Current, I
sc

 PV Up to 9000 A

DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports max 24 fuse +/- monitored

max 36 fuse + monitored

Fuse Dimensions 125 A to 500 A
Max. Wire Cross Section per DC Input 2 x 400 mm2 - 800 AWG

MPPT 1

Energy Production from 0.5% Pn approx.

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 4095 kVA 4299 kVA 4504 kVA 4709 kVA

Nominal AC Power @40ºC [104ºF] 3637 kVA 3819 kVA 4001 kVA 4183 kVA

Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 3637 kVA 3819 kVA 4001 kVA 4183 kVA

Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 1819 kVA 1910 kVA 2001 kVA 2091 kVA

Maximum Output AC Current 3940 A

Nominal AC Voltage 600 Vrms 630 Vrms 660 Vrms 690 Vrms

Max. Wire Cross Section per AC Output Phase 6 x 400 mm2

AC Power Frequency 50 / 60 Hz
THD of AC Current < 1%
Reactive Power Range Any

Efficiency

Max. Efficiency 99.45%
Euro Efficiency 99.29%
CEC Efficiency 99.02% 99.07% 99.11% 99.14%
Stand-by Power Consumption < 200 W

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 
AC Input Motorized air circuit breaker
Overvoltage Protections AC Type 1 + 2 SPD

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature* -20°C / +60°C (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 4% - 100% (without condensation)
Max. Altitude (Whithout Derating)** 2000 m (6561ft)
Dimensions (Width x Height x Depth) 4325 x 2250 x 1022 mm / 170.3 x 88.5 x 40.2 in
Weight 4045 Kg (8918 lb)
Protection IP55 class 1 / NEMA3R
Cooling  Liquid & forced air



Shaping new energy

Worldwide 

presence

Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada

Chile
China
Croatia
Denmark
Egypt

France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary

India
Ireland
Italy
Japan
Korea

Mexico
Morocco
Netherlands
Norway
Philippines

Poland
Singapore
South Africa
Sri Lanka
Sweden

Thailand
Turkey
UK
USA

Gamesa Electric
Calle del Mar Mediterráneo, 14-16 
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel: +34 91 655 70 34

gamesaelectric@gamesacorp.com 
www.gamesaelectric.com

In order to minimize the environmental impact, this 
document has been printed on paper made from 50% 
pure cellulose fiber (ECF), 40% selected pre-consumer 
recycled fiber, and 10% post-consumer deinked recycled 
fiber inks based exclusively on vegetable oils with a 
minimum volatile organic compound (VOC) content. 
Varnish based predominantly on natural and renewable 
raw materials.

The present document, its content, its annexes and/or 
amendments has been drawn up by Siemens Gamesa 
Renewable Energy for information purposes only and 
could be modified without prior notice. All the content of 
the Document is protected by intellectual and industrial 
property rights owned by Siemens Gamesa Renewable 
Energy The addressee shall not reproduce any of the 
information, neither totally nor partially.

Printed date: January 2021

+2.7 gw
SOLAR ENERGY

+100 gw
WIND POWER

+90
COUNTRIES



Gamesa Electric  
PV 3X series 
PV Stations AEP & UEP 
 
Larger MV solution  
for LCoE reduction
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2 x PV 3X series PV inverter

Auxiliary services cabinet

Gamesa Electric PV 3X series 

PV Station AEP (Advanced Energy Production) 

PV Station UEP (Ultra Energy Production)

Compact design that 

achieves a high power  

density obtaining overall  

cost reduction by using less 

PV station units per project

Design with best-in-class 

components that guarentees 

less probability of failure and 

therefore less operation cost 

(materials and workforce)

Market leading inverter 

efficiency of 99.5%Better LCoE

Less units needed per  

project, which results  

in lower equipment cost

Reduced costs of  

transportation, offloading  
and site preparation

Solution delivered  

preassembled, configured  
and tested, reducing on-site  

labour cost

CAPEX reduction

Fully assembled and tested 

MV solution

Quick installation on field, 
reducing installation time  

and costs

Easy to support and mantain
Plug & play

Wide range of configurations 
with outputs from 3800  

to 9400 kVA and IEC & UL 
certifications

Bidirectional inverter that 

allows PV Station to be 

configured as part of a  
Battery Energy Storage 

System (BESS) in DC and  

AC coupling topologies

Customization at PV station 

subsystems, such as MV 

transformer, auxiliaries’ 

system and DC input 

configuration, according to 
customer necessities

Flexibility



MV switchgear

Transformer Standard 40 ft skid

The Gamesa Electric PV 3X series  
PV Stations combine maximum power  

with large flexibility for best LCoE.



IEC version

1 inverter

UL version

1 inverter

PVS 3800 AEP PVS 4000 AEP PVS 4200 AEP PVS 4400 AEP

Number of inverters 1 x PV 3800 AEP 1 x PV 4000 AEP 1 x PV 4200 AEP 1 x PV 4400 AEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 2 x 2362 A 

Max. DC Current @40ºC [104ºF] 2 x 2100 A

Max. DC Current @55ºC [131ºF] 2 x 2100 A

Max. DC Current @60ºC [140ºF] 2 x 1050 A
DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports Max 24 fuse +/- monitored

Max 36 fuse + monitored
MPPT 1

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 3837 kVA 4029 kVA 4221 kVA 4412 kVA
Nominal AC Power @40ºC [122ºF] 3409 kVA 3579 kVA 3750 kVA 3920 kVA
Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 3409 kVA 3579 kVA 3750 kVA 3920 kVA
Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 1704 kVA 1789 kVA 1875 kVA 1959 kVA
Nominal AC Voltage 13.8 - 34.5 kV rms
AC Power Frequency 50 / 60 Hz
Reactive Power Range Any

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 

AC Input Circuit breaker

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Components PV Station

Inverter 1 x PV 3800 AEP 1 x PV 4000 AEP 1 x PV 4200 AEP 1 x PV 4400 AEP
Transformer* Dyn KNAN / ONAN

Switchgear* 0L1V / 1L1V / 2L1V up to 36 kV

Custom Auxiliary Transformer Optional

Others Auxilliary cabinet

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature** -20°C / +60°C  (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 100% (without condensation)
Max. Altitude (Without Derating)*** 2000 m (6561 ft)
Dimensions W x H x D (IEC / UL version) (1) 11800 x 2600 x 2100 mm  /  30 x 8,5 x 8,6 ft
Weight (IEC / UL version) (1) 19.000 kg / 35000 lbs
Protection IP54, NEMA3R
Cooling Liquid & forced air

Main Standards

IEC62109
UL 1741-SA
UL62109
NEC

Optionals

-40°C Low Temperature Kit
UPS for Supplying Trackers

Motorized MV Switchgear

High Corrosion Protection Kit
Seismic Reinforcement
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IEC version

2 inverters

PVS 7600 AEP PVS 8000 AEP PVS 8400 AEP PVS 8800 AEP

Number of inverters 2 x PV 3800 AEP 2 x PV 4000 AEP 2 x PV 4200 AEP 2 x PV 4400 AEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 4 x 2362 A 
Max. DC Current @40ºC [104ºF] 4 x 2100 A
Max. DC Current @55ºC [131ºF] 4 x 2100 A
Max. DC Current @60ºC [140ºF] 4 x 1050 A
DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports Max 2 x 24 fuse +/- monitored

Max 2 x 36 fuse + monitored
MPPT 2

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 7674 kVA 8058 kVA 8442 kVA 8824 kVA
Nominal AC Power @40ºC [122ºF] 6818 kVA 7158 kVA 7500 kVA 7840 kVA
Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 6818 kVA 7158 kVA 7500 kVA 7840 kVA
Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 3409 kVA 3579 kVA 3750 kVA 3920 kVA
Nominal AC Voltage 13.8 - 34.5 kV rms
AC Power Frequency 50 / 60 Hz
Reactive Power Range Any

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 

AC Input Circuit breaker

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Components PV Station

Inverter 2 x PV 3800 AEP 2 x PV 4000 AEP 2 x PV 4200 AEP 2 x PV 4400 AEP
Transformer* Dynyn KNAN / ONAN

Switchgear* 0L1V / 1L1V / 2L1V up to 36 kV

Custom Auxiliary Transformer Optional

Others Auxilliary cabinet

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature** -20°C / +60°C  (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 100% (without condensation)
Max. Altitude (Without Derating)*** 2000 m (6561 ft)
Dimensions W x H x D (IEC / UL version) (1) 11800 x 2600 x 2100 mm

Weight (IEC / UL version) (1) 25.500 kg
Protection IP54
Cooling Liquid & forced air

Main Standards

IEC62109
UL 1741-SA
UL62109
NEC

Optionals

-40°C Low Temperature Kit
UPS for Supplying Trackers

Motorized MV Switchgear

High Corrosion Protection Kit
Seismic Reinforcement

(1) UL variant only available for 1-inverter based configuration
* UL version: Padmounted Dyn (without external switchgear)

** With derating from 25ºC / 77ºF
*** Up to 4000 m (13123 ft) with derating, as optional
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IEC version

1 inverter

UL version

1 inverter

PVS 4100 UEP PVS 4300 UEP PVS 4500 UEP PVS 4700 UEP

Number of inverters 1 x PV 4100 UEP 1 x PV 4300 UEP 1 x PV 4500 UEP 1 x PV 4700 UEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 2 x 2500 A 
Max. DC Current @40ºC [104ºF] 2 x 2220 A

Max. DC Current @55ºC [131ºF] 2 x 2220 A

Max. DC Current @60ºC [140ºF] 2 x 1110 A

DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports Max 24 fuse +/- monitored

Max 36 fuse + monitored
MPPT 1

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 4095 kVA 4299 kVA 4504 kVA 4709 kVA
Nominal AC Power @40ºC [122ºF] 3637 kVA 3819 kVA 4001 kVA 4183 kVA
Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 3637 kVA 3819 kVA 4001 kVA 4183 kVA
Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 1819 kVA 1910 kVA 2001 kVA 2091 kVA
Nominal AC Voltage 13.8 - 34.5 kV rms
AC Power Frequency 50 / 60 Hz
Reactive Power Range Any

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 

AC Input Circuit breaker

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Components PV Station

Inverter 1 x PV 4100 UEP 1 x PV 4300 UEP 1 x PV 4500 UEP 1 x PV 4700 UEP
Transformer* Dyn KNAN / ONAN

Switchgear* 0L1V / 1L1V / 2L1V up to 36 kV

Custom Auxiliary Transformer Optional

Others Auxilliary cabinet

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature** -20°C / +60°C  (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 100% (without condensation)
Max. Altitude (Without Derating)*** 2000 m (6561 ft)
Dimensions W x H x D (IEC / UL version) (1) 11800 x 2600 x 2100 mm  /  30 x 8.5 x 8.6 ft
Weight (IEC / UL version) (1) 19500 kg / 36000 lbs
Protection IP54, NEMA3R
Cooling Liquid & forced air

Main Standards

IEC62109
UL 1741-SA
UL62109
NEC

Optionals

-40°C Low Temperature Kit
UPS for Supplying Trackers

Motorized MV Switchgear

High Corrosion Protection Kit
Seismic Reinforcement
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IEC version

2 inverters

(1) UL variant only available for 1-inverter based configuration
* UL version: Padmounted Dyn (without external switchgear)

** With derating from 25ºC / 77ºF
*** Up to 4000 m (13123 ft) with derating, as optional

PVS 8200 UEP PVS 8600 UEP PVS 9000 UEP PVS 9400 UEP

Number of inverters 2 x PV 4100 UEP 2 x PV 4300 UEP 2 x PV 4500 UEP 2 x PV 4700 UEP

DC Input

Ratio DC / AC Up to 200%
Max. DC Current @25ºC [77ºF] 4 x 2500 A 
Max. DC Current @40ºC [104ºF] 4 x 2220 A
Max. DC Current @55ºC [131ºF] 4 x 2220 A
Max. DC Current @60ºC [140ºF] 4 x 1110 A
DC Voltage Range 835 - 1500 V 875 - 1500 V 915 - 1500 V 955 - 1500 V
DC Voltage Range MPPT 835 - 1300 V 875 - 1300 V 915 - 1300 V 955 - 1300 V
Nr of DC Ports Max 2 x 24 fuse +/- monitored

Max 2 x 36 fuse + monitored
MPPT 2

AC Output

Nominal AC Power @25ºC [77ºF] 8190 kVA 8598 kVA 9008 kVA 9418 kVA
Nominal AC Power @40ºC [122ºF] 7274 kVA 7638 kVA 8002 kVA 8366 kVA

Nominal AC Power @55ºC [131ºF] 7274 kVA 7638 kVA 8002 kVA 8366 kVA

Nominal AC Power @60ºC [140ºF] 3638 kVA 3820 kVA 4002 kVA 4182 kVA
Nominal AC Voltage 13.8 - 34.5 kV rms
AC Power Frequency 50 / 60 Hz
Reactive Power Range Any

Protective Devices

DC Input Fuse and motorized load disconnector 

AC Input Circuit breaker

Overvoltage Protections DC Type 1 + 2 SPD

Components PV Station

Inverter 2 x PV 4100 UEP 2 x PV 4300 UEP 2 x PV 4500 UEP 2 x PV 4700 UEP
Transformer* Dynyn KNAN / ONAN

Switchgear* 0L1V / 1L1V / 2L1V up to 36 kV

Custom Auxiliary Transformer Optional

Others Auxilliary cabinet

Communications

Control Modbus TCP / IP (Profinet, CAN upon request)
Monitoring Modbus TCP / IP

Other Features

LVRT Yes

HVRT Yes

Working Ambient Temperature** -20°C / +60°C  (-4ºF / +140ºF). Option -40ºC (-40ºF)
Relative Humidity 100% (without condensation)
Max. Altitude (Without Derating)*** 2000 m (6561 ft)
Dimensions W x H x D (IEC / UL version) (1) 11800 x 2600 x 2100 mm

Weight (IEC / UL version) (1) 26500 kg
Protection IP54
Cooling Liquid & forced air

Main Standards

IEC62109
UL 1741-SA
UL62109
NEC

Optionals

-40°C Low Temperature Kit
UPS for Supplying Trackers

Motorized MV Switchgear

High Corrosion Protection Kit
Seismic Reinforcement
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ANEXO 2 

LINHA ELÉTRICA 30 kV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







Designação
H

(m)
Peso
(kg)

he
(m)

Fpvp
(daN)

14MM10/4500 - 14AM10/4500 450014 4870 2

14MM10/5000 - 14AM10/5000 500014 4900 2

16MM10/4500 - 16AM10/4500 450016 5920 2

16MM10/5000 - 16AM10/5000 500016 5970 2

FICHA TÉCNICA POSTE - TIPO M10

SOCIEDADE  PORTUGUESA

S.A.

R

MM10/4500     AM10/4500     MM10/5000     AM10/5000

h
(m)

Ah
(mm)

Bh
(mm)

0,00
0,25
0,50
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00

466
473
480
494
508
522
550
578
634
690
746
802
858
914
970

1026
1082
1138
1194
1250
1306
1362
1418
1474

310
315
320
330
340
350
370
390
430
470
510
550
590
630
670
710
750
790
830
870
910
950
990

1030

       Jorramento

Ah = 28 x h + 466 mm

Bh = 20 x h + 310 mm

QUALIDADE QUE DESAFIA O TEMPO

Utilização prevista: apoio de linhas aéreas

Resistência à torção MM10/4500,  MM10/5000 Tr = 2500 daN.m
Resistência à torção AM10/4500,  AM10/5000 Tr = 3000 daN.m.Classe de resistência à compressão do betão: C30/37
Tensão de cedência do aço fsyk = 500 MPa
Tensão de rotura do aço fsuk = 550 MPa
Fatores de segurança: 
- Betão     = 1,50
- Aço     = 1,15

Restantes características de acordo com o MANUAL PARA POSTES CAVAN

Norma de produto: EN 12843:2004

Certificado de conformidade:  1029-CPD-PT08/02381

Identificação do produtor:

SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, SA.
Sede: Av. Visconde de Valmor, 76 - 1º
1050-242 LISBOA

Centro de produção:

                         
OVAR 02     Rua da Pardala
                    S. João
                    3880 - 128  OVAR

CÓDIGO EDIÇÃO - DATA PÁGINA

FT  017 01 - 25/06/2013 1 / 1

c
s

08

V. REAL 04     Abambres Gare
                        5000-262 VILA REAL

FARO 03     Zona Industrial
                    Bom João
                    8000-232 FARO

SETÚBAL 05     Vale de Mulatas
                           2911-801 SETÚBAL

18MM10/4500 - 18AM10/4500 450018 7050 2

18MM10/5000 - 18AM10/5000 500018 7110 2

20MM10/4500 - 20AM10/4500 450020 8280 2

20MM10/5000 - 20AM10/5000 500020 8340 2

22MM10/4500 - 22AM10/4500 450022 9590 2,5

22MM10/5000 - 22AM10/5000 500022 9660 2,5

CARACTERÍSTICAS DO POSTE

Fpvp = ação permitida no sentido principal

TLT: Terminal de terra

he

h

Ah Bh

H

TLT1

Fpvp

TLT3

TLT2

24MM10/4500 - 24AM10/4500 450024 11040 2,5

24MM10/5000 - 24AM10/5000 500024 11140 2,5

26MM10/4500 - 26AM10/4500 450026 12600 2,5

26MM10/5000 - 26AM10/5000 500026 12690 2,5

28MM10/4500 - 28AM10/4500 450028 14240 2,5

28MM10/5000 - 28AM10/5000 500028 14350 2,5

30MM10/4500 - 30AM10/4500 450030 15980 2,5

30MM10/5000 - 30AM10/5000 500030 16110 2,5

32MM10/4500 - 32AM10/4500 450032 17750 2,5

32MM10/5000 - 32AM10/5000 500032 17880 2,5

34MM10/4500 - 34AM10/4500 450034 19600 2,5

34MM10/5000 - 34AM10/5000 500034 19730 2,5

36MM10/4500 - 36AM10/4500 450036 21510 2,5

36MM10/5000 - 36AM10/5000 500036 21670 2,5









LINHA CSF OURIQUE - OURIQUE, A 150kV

N.º ht [m] hu [m] Meridiano Perpendicular

P1 14 13,15 190,00 0,00 -8619,49 -217111,76 167,00

P2 14 13,55 190,00 190,00 -8429,49 -217111,76 161,00

P3 14 13,55 105,00 380,00 -8244,05 -217070,35 162,00

P4 18 16,75 61,44 485,00 -8148,95 -217025,85 167,00

P5 18 17,15 133,12 640,85 -8005,93 -216963,94 178,00

P6 14 13,15 133,11 773,96 -7987,52 -216832,10 183,00

P7 14 13,15 - 907,10 -7969,12 -216700,26 177,00

Apoio
Vão Topográfico 

[m]

Distância à 

origem 

[m]

Coordenadas ETRS89

Cota  [m]

03/03/2022 1/1
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ANEXO 2 

LINHA ELÉTRICA 150 kV 



LINHA CSF OURIQUE - OURIQUE, A 150kV

Opção A

Projeto Prévio

Elementos Gerais da Linha

N.º Tipo ht [m] hu [m] Peso [kg] Área ocup. [m2] Meridiano Perpendicular

Portico Portico 150 - - - - - - 80.28 0.00 -7018.89 -217066.95 196.41 AP20 A

P1 TR2-29 33.14 29.04 9760 50 DRE052 -6.30 275.75 80.28 -7018.68 -217147.23 201.29 AD20 A

P2 TR2-35 39.10 35.00 11960 65 DRE060 -6.63 425.94 356.03 -6990.72 -217421.56 214.85 AD20 A

P3 T1-35 39.10 35.00 9880 64 DRE027 - 308.70 781.97 -6903.69 -217838.51 203.91 SS20 S

P4 T1-35 39.10 35.00 9880 64 DRE027 - 374.05 1090.66 -6840.62 -218140.70 195.08 SD20 S

P5 T1-35 39.10 35.00 9880 64 DRE027 - 395.49 1464.71 -6764.20 -218506.85 186.78 SD20 S

P6 T1-35 39.10 35.00 9880 64 DRE027 - 436.36 1860.19 -6683.40 -218894.00 181.05 SS20 S

P7 T1-35 39.10 35.00 9880 64 DRE027 - 356.31 2296.56 -6594.25 -219321.16 178.49 SS20 S

P8 TR2-29 33.14 29.04 9760 50 DRE052 -15.49 269.93 2652.87 -6521.45 -219669.95 188.62 AD20 A

P9 T1-29 33.14 29.04 7700 50 DRE027 - 280.02 2922.80 -6404.25 -219913.11 192.79 SD20 S

P10 TR2-23 27.18 23.08 7660 38 DRE045 -22.94 365.53 3202.81 -6282.67 -220165.35 200.12 AD20 A

P11 T1-29 33.14 29.04 7700 50 DRE027 - 306.79 3568.35 -6018.06 -220417.54 208.56 SS20 S

P12 TR2-23 27.18 23.08 7660 38 DRE045 -37.25 223.57 3875.14 -5795.97 -220629.19 208.97 AD20 A

P13 TR2-29 33.14 29.04 9760 50 DRE052 35.19 274.09 4098.70 -5575.87 -220668.40 208.00 AD20 A

P14 TR2-35 39.10 35.00 11960 65 DRE060 12.77 312.63 4372.79 -5371.46 -220850.99 209.87 AD20 A

P15* T1-29 33.14 29.04 7700 50 DRE027 - 344.96 4685.42 -5184.47 -221101.53 214.87 SS20 S

P16* TR2-23 27.18 23.08 7660 38 DRE045 24.94 361.37 5030.38 -4978.14 -221377.99 217.87 AD20 A

P17* TR2-23 27.18 23.08 7660 38 DRE045 30.64 303.90 5391.75 -4888.96 -221728.18 228.97 AD20 A

P18* TR2-23 27.18 23.08 7660 38 DRE045 5.47 66.64 5695.65 -4958.81 -222023.94 227.76 AD20 A

Portico Portico 150 - - - - - - - 5762.28 -4979.64 -222087.24 229.81 AP20 A

*Apoios existentes

Tipo 

Fixação CG

Apoio
Tipo de 

Fundação
Ângulo [grd]

Vão Topográfico 

[m]

Distância à 

origem 

[m]

Coordenadas ETRS89
Cota  [m] Tipo Fixação CC

11/03/2022 1/1
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RESUMO 
 

O presente Relatório apresenta os Estudos Hidrológicos e Hidráulicos (EHH) elaborados para o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da Central Fotovoltaica (CFV) de Ourique.  

Apresentam-se os resultados das atividades desenvolvidas no âmbito dos estudos hidrológicos e hidráulicos, 

incluindo: 

 Visita técnica à área de implantação da central fotovoltaica e território envolvente; 

 Caracterização de eventos de precipitação extrema; 

 Caracterização de eventos de escoamento superficial extremos nas bacias hidrográficas incluídas no 

perímetro da central fotovoltaica; 

 Avaliação das condições de escoamento superficial de referência, nomeadamente na transição entre 

as parcelas da central fotovoltaica e o território a jusante; 

 Avaliação do risco de erosão superficial; 

 Elaboração de matriz de risco hidrológico-hidráulico; 

 Elaboração de recomendações para a realização do projeto. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório apresenta os Estudos Hidrológicos e Hidráulicos (EHH) elaborados para o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da Central Fotovoltaica (CFV) de Ourique a submeter à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA).  

A CFV de Ourique situa-se na freguesia de Ourique do concelho de Ourique, distrito de Beja, sendo 

constituída por 2 sectores distintos, Sector Nascente e Poente, com uma área total aproximada de 480 ha 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Área de Estudo da CFV de Ourique. Localização e Identificação dos Setores. 
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2 DADOS BASE 

Para a realização dos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos diversos dados base foram utilizados, 

nomeadamente: 

 Levantamento topográfico da área de estudo à escala 1:2 000 realizado a 20 de abril de 2021 pelo 

promotor da CFV; 

 Cartas Militares folhas n.º 547 e 555, Escala 1:25000 edição 3 de 2010 do Centro de Informação 

Geoespacial do Exército (CIGeoE); 

 Modelo Digital de Superfície (MDS) global de acesso livre ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 

da JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ALOS World 3D (AW3D), com uma resolução de 30 m 

e uma precisão altimétrica e planimétrica de 5 m (RMSE)1 obtido a partir de imagens de satélite 

adquiridas entre 2006 e 2011 (disponíveis em acesso livre); 

 Ortofotomapas da área de estudo realizados a 20 de abril de 2021 pelo promotor da CFV; 

 Imagens de satélite do Google Earth Pro (disponíveis em acesso livre); 

 Elementos obtidos na visita técnica efectuada pela MHYD a 14 de janeiro de 2022; 

 Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2020 – CAOP 2020 da Direcção-Geral do Território 

(DGT); 

 Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental, versão de 2018 – COS 2018 da DGT; 

 Carta dos Solos de Portugal Continental2; 

 Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal da Direcção-Geral dos 

Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos3; 

 Curvas IDF (Intensidade- Duração- Frequência) de Precipitação do Regulamento Geral dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (D.R. n° 23/95 de 23 

de agosto) determinados em Matos & Silva 19864; 

 
1 T. Tadono, H. Ishida, F. Oda, S. Naito, K. Minakawa, H. Iwamoto. 2014. Precise Global DEM Generation by ALOS PRISM. 
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol.II-4, pp.71-76. 

Takaku, J., Tadono, T., Tsutsui K. 2014. Generation of High-Resolution Global DSM from ALOS PRISM. ISPRS Annals of 
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XL-4, pp. 243-248. 
2 Lencastre, A., Franco, F.M. 1984. Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. Lisboa. Portugal 
3 Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal. 1981. Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos. Ministério da Habitação e Obras Públicas. Lisboa. Portugal. 
4 Matos, M.R., Silva, M.H. 1986. Estudos de Precipitação com aplicação no projecto de sistemas de drenagem pluvial. 
Curvas de intensidade-duração-frequência da precipitação em Portugal. ITH 24. Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). 
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 Curvas IDF (Intensidade- Duração- Frequência) de Precipitação determinadas em Brandão et al. 

20015; 

 CFV Ourique Layout Geral R2 de Dezembro de 2021. 

 

  

 
5 Brandão, C., Rodrigues, R., Costa, J.P. 2001. Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal 
Continental. Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos (DSRH), Instituto da Água (INAG), Lisboa, Portugal. 
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3 VISITA TÉCNICA 

Realizou-se uma visita técnica à área em estudo para avaliação das condições de referência do local e das 

linhas de água e bacias hidrográficas localizadas na área de implementação do projeto. A visita técnica 

realizou-se no dia 14 de janeiro de 2022. 

Com exceção do Barranco de Almoleias e do Barranco de Pales, que à data da visita técnica apresentavam 

escoamento superficial, as restantes linhas de água da área em estudo não apresentavam qualquer 

escoamento àquela data, tendo no geral reduzida dimensão e seção, e vegetação no seu leito, não 

apresentando sinais de erosão superficial. 

Na Figura 2 são indicadas as localizações das fotografias obtidas na visita técnica, apresentadas de seguida. 

 

 
Figura 2 –Localização das fotografias obtidas na visita técnica 
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Fotografia 1 e Fotografia 2 – LA 2-2 (Afluente do B.co de Pales MD). Esquerda (Fotografia 1): Vista para 

jusante. Direita (Fotografia 2): Vista para montante  

  
Fotografia 3 – Processos erosivos gerados por escoamento superficial (sulcos) em troço de caminho de terra 

batida 
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Fotografia 4 – LA 2 (B.co de Pales) na seção 2.3. Vista para montante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – LA 2 (B.co de Pales). Vista para montante. 
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Fotografia 6 – LA 2 (B.co de Pales). Vista para montante. 

 

 

Fotografia 7 – Afluente da MD da LA 2 (B.co de Pales). Vista para montante. Vedação colocada na linha de 

água 
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Fotografia 8 – LA 2 (B.co de Pales). Vista para montante. 

 

 

Fotografia 9 – Vista do terreno no local proposto para instalação da subestação. 
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Fotografia 10 e Fotografia 11 – LA 2 (B.co de Pales). Esquerda (Fotografia 10): Vista para montante. Direita 

(Fotografia 11): Vista para jusante 

 

Fotografia 12 – LA 2-2 (Afluente do B.co de Pales MD). Vista para montante. 
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Fotografia 13 – LA 1 (B.co de Almoleias). Vista de passagem sob viaduto da A2. 

 

 

Fotografia 14 – LA 1-3 (Afluente de B.co de Almoleias ME). Vista para montante. 
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Fotografia 15 – LA 1 (B.co de Almoleias). Vista para jusante. 

 

 

Fotografia 16 – LA 3-2 (Afluente do B.co do Monte MD). Vista para montante. 
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Fotografia 17 – LA 3-2 (Afluente do B.co do Monte MD). Vista para jusante. 

 

 

Fotografia 18 – LA 3-2 (Afluente do B.co do Monte MD). Vista de passagem hidráulica (PH) em tubo de PVC 

sob o caminho. 
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Fotografia 19 – LA 3-2 (Afluente do B.co do Monte MD). Vista para montante da PH. 

 

 
Fotografia 20 – LA 3-2 (Afluente do B.co do Monte MD). Vista para jusante da PH. 
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Fotografia 21 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para montante. 

 

 

Fotografia 22 – LA 3 (B.co do Monte). Vista de PH em manilha de betão sob o caminho. 
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Fotografia 23 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para jusante. 

 

 

Fotografia 24 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para montante. 
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Fotografia 25 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para jusante. 

 

 

Fotografia 26 – LA 3 (B.co do Monte). PH sob o caminho com vedação a montante da PH onde é possível 

observar detritos depositados pela água. 
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Fotografia 27 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para jusante. 

 

 
Fotografia 28 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para jusante da área de implantação do projeto, é possível ver 

vedação e paletes a obstruir a LA. 
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Fotografia 29 – LA 3 (B.co do Monte). Vista para montante. 

 

 
Fotografia 30 – LA 3-1 (Afluente do B.co do Monte ME). Vista para montante. 
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Fotografia 31 – LA 4. Vista para montante. 

 

 
Fotografia 32 – LA 4. Vista para jusante. 
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Fotografia 33 – LA 4. Vista para montante. 

 

 
Fotografia 34 – LA 4. PH em betão sob o caminho. 
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Fotografia 35 – LA 4. Vista para jusante da área de implantação do projeto. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA E BACIAS HIDROGRÁFICAS 

4.1 Metodologia 

Para a identificação das linhas de água (LA) utilizaram-se as Cartas Militares, o levantamento topográfico 

efectuado e o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal. As principais linhas 

de água existentes na área em estudo são o Barranco das Almoleias (Classificação Decimal 622 88 03, a que, 

para simplificação, se convencionou, no presente estudo, dar a numeração de LA 1), o Barranco de Pales 

(afluente do Barranco das Almoleias, Classificação Decimal 622 88 03 01, que tem a designação de Barranco 

de Pala no Índice Hidrográfico, a que, para simplificação, se convencionou, no presente estudo, dar a 

numeração de LA 2), o Barranco do Monte (Classificação Decimal 622 88 01, a que, para simplificação, se 

convencionou, no presente estudo, dar a numeração de LA 3) e um afluente do rio Sado (sem designação ou 

classificação decimal, dada a sua reduzida extensão e dimensão da sua bacia hidrográfica, a que, para 

simplificação, se convencionou, no presente estudo, dar a numeração de LA 4). As linhas de água da bacia 

hidrográfica do Sado, onde se situa a área em estudo, caracterizam-se por um regime de escoamento com 

variação sazonal e interanual significativa, apresentando largos períodos com caudais reduzidos ou mesmo 

nulos, devido essencialmente às elevadas temperaturas e fraca precipitação estivais. Conforme já referido 

anteriormente, com exceção do Barranco de Almoleias e do Barranco de Pales, que à data da visita técnica 

apresentavam escoamento, as linhas de água da área em estudo são linhas de escoamento preferencial, 

vulgarmente designados de arroios, com regime de escoamento torrencial, intermitente, temporário e 

efémero. 

Para a delimitação das bacias hidrográficas (BH) criou-se um modelo digital do terreno (MDT), tendo-se 

utilizado na área exterior à área de estudo o MDS AW3D, com a resolução de 30 m e na área de estudo a 

informação do levantamento topográfico efetuado à escala 1:2 000 (pontos cotados e curvas de nível com 

equidistância de 2 m). As bacias hidrográficas das secções de interesse foram obtidas automaticamente com 

recurso à ferramenta GRASS do software QGIS versão 3.16.7 - Hannover. O traçado automático foi corrigido 

manualmente nas áreas mais complexas com o apoio das curvas de nível das Cartas Militares à escala 1:25 

000 e do levantamento topográfico realizado. Definiram-se bacias hidrográficas nas secções de confluência 

das linhas de água e as secções das linhas de água localizadas na transição entre as parcelas da central 

fotovoltaica e o território a jusante. O código numérico das secções identifica a LA a que se refere, sendo o 

primeiro algarismo à esquerda correspondente ao número convencionado para a LA. No caso da existência 

de afluentes, as secções são numeradas com 3 algarismos, sendo o algarismo intermédio indicativo da 

numeração do afluente da LA. Os afluentes são classificados de jusante para montante, atribuindo-se os 

números pares aos que se desenvolvem na margem direita (MD) da linha de água e números ímpares aos 
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situados na margem esquerda (ME). No código numérico das secções o algarismo à direita é sequencial de 

jusante para montante, indicando a posição da secção na LA ou afluente. A numeração das BHs é definida 

pela secção a que dizem respeito.  

As linhas de água, secções de cálculo e bacias hidrográficas, abrangidas pela área de estudo da CFV de 

Ourique são apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3 –Bacias Hidrográficas e Linhas de água abrangidas pela área de estudo da CFV de Ourique
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4.2 Características fisiográficas das linhas de água e bacias hidrográficas 
As características fisiográficas das linhas de água e das bacias hidrográficas foram feitas com base no MDT 

desenvolvido (Figura 4) através das ferramentas do software QGIS. 

 

 
Figura 4 –DTM utilizado na determinação das caraterísticas fisiográficas das LA e BH 

 

As características fisiográficas das linhas de água da área em estudo apresentam-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características fisiográficas das linhas de água da área em estudo 

Lin
ha

 d
e 

Ág
ua

 

Designação 

Cl
as

sif
ica

çã
o 

De
cim

al
 

Características fisiográficas 

Co
m

pr
im

en
to

 to
ta

l (
km

) 

Co
m

p.
 ce

nt
ro

 g
ra

vi
da

de
 (k

m
) Cotas (m) 

De
cli

ve
 m

éd
io

 (%
) 

Co
m

pr
im

en
to

 e
qu

iv
al

en
te

 (k
m

)  

Cotas (m) 

De
cli

ve
 e

qu
iv

al
en

te
 (m

/m
) 

M
ín

im
a 

M
áx

im
a 

M
in

im
a 

M
áx

im
a 

- e
qu

iv
al

en
te

 

1.1 Barranco das Almoleias S1.1 622 88 03 9.05 4.44 167.2 256.1 4.3 7.69 167.2 235.0 0.0088 
1.2 Barranco das Almoleias S1.2 622 88 03 8.10 4.23 176.4 256.1 4.3 6.88 176.4 236.2 0.0087 
1.3 Barranco das Almoleias S1.3 622 88 03 7.57 3.93 179.7 256.1 4.3 6.43 179.7 237.0 0.0089 

1-1.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-1.1 - 1.04 0.61 176.4 204.9 3.5 0.88 176.4 205.1 0.0325 
1-2.1 Afluente do B.co das Almoleias MD S1-2.1 - 1.56 0.84 179.6 217.7 6.6 1.32 179.6 208.9 0.0222 
1-3.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-3.1 - 1.55 0.69 179.7 222.7 3.3 1.32 179.7 204.0 0.0184 
2.1 Barranco de Pales S2.1 622 88 03 01 4.20 2.20 155.4 237.0 3.9 3.57 155.4 200.8 0.0127 
2.2 Barranco de Pales S2.2 622 88 03 01 4.20 1.99 155.4 237.0 3.9 3.57 155.4 200.8 0.0127 
2.3 Barranco de Pales S2.3 622 88 03 01 2.48 1.41 173.2 237.0 4.7 2.11 173.2 211.6 0.0182 
2.4 Barranco de Pales S2.4 622 88 03 01 2.09 1.12 176.8 237.0 5.1 1.78 176.8 215.0 0.0215 

2-1.1 Afluente do B.co de Pales ME S2-1.1 - 1.04 0.62 176.6 218.5 4.9 0.89 176.6 203.9 0.0308 
2-2.1 Afluente do B.co de Pales MD S2-2.1 - 2.11 0.82 155.6 204.9 7.4 1.79 155.6 193.8 0.0213 
3.1 Barranco do Monte S3.1 622 88 01 3.82 2.41 145.8 215.0 4.2 3.25 145.8 193.3 0.0146 
3.2 Barranco do Monte S3.2 622 88 01 3.82 2.31 145.8 215.0 4.2 3.25 145.8 193.3 0.0146 
3.3 Barranco do Monte S3.3 622 88 01 2.92 1.51 152.2 215.0 5.1 2.48 152.2 197.8 0.0184 
3.4 Barranco do Monte S3.4 622 88 01 2.63 1.40 156.0 215.0 5.4 2.24 156.0 199.5 0.0194 

3-1.1 Afluente do B.co do Monte ME S3-1.1 - 1.04 0.52 145.8 172.1 3.0 0.88 145.8 165.7 0.0226 
3-2.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-2.1 - 1.29 0.45 152.0 194.8 7.1 1.10 152.0 184.0 0.0291 
3-4.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-4.1 - 1.36 0.55 156.0 202.0 4.8 1.15 156.0 190.3 0.0297 
4.1 - - 1.59 0.84 148.9 180.2 2.9 1.35 148.9 170.0 0.0156 

            
As características fisiográficas das bacias hidrográficas da área em estudo apresentam-se na Tabela 2. 

Para a determinação dos números de escoamento consideraram-se os elementos recolhidos na visita técnica 

efectuada, o tipo hidrológico do solo, o tipo de solo e o uso e ocupação do solo das áreas das bacias 

hidrográficas. Nos casos em que a natureza do solo e as condições de cobertura são heterogéneas o número 

de escoamento da bacia hidrográfica resultou da média ponderada dos números de escoamento 

correspondentes às várias zonas homogéneas em que se pôde subdividir a bacia, de acordo com o 

procedimento definido em Lencastre &Franco 19846. Determinou-se inicialmente os valores dos números de 

escoamento correspondentes a condições médias de humedecimento do solo, AMC II. Na determinação de 

eventos extremos de escoamento superficial (caudais de cheia) considera-se o solo como bem humedecido, 

 
6 Lencastre, A., Franco, F.M. 1984. Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. Lisboa. Portugal 
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tendo assim os números de escoamento considerados serem corrigidos para condições de solo bem 

humedecido, AMC III. 

 

Tabela 2 - Características fisiográficas das bacias hidrográficas da área em estudo 

Ba
cia
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gr
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ica

 

Designação 

Características fisiográficas 
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 d
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K f
 (-

) 

M
éd

ia
 

M
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a 

M
áx
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1.1 Barranco das Almoleias S1.1 20.79 12.14 229.7 167.2 259.7 62.5 5.3 1.68 0.15 91.3 
1.2 Barranco das Almoleias S1.2 19.40 11.16 231.8 176.4 259.7 55.4 5.3 1.64 0.17 91.1 
1.3 Barranco das Almoleias S1.3 18.66 9.98 231.9 179.7 259.7 52.2 5.1 1.67 0.17 90.8 

1-1.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-1.1 2.40 0.26 192.8 176.4 204.9 16.4 3.7 1.33 0.24 93.8 
1-2.1 Afluente do B.co das Almoleias MD S1-2.1 3.98 0.59 203.9 179.6 227.1 24.3 6.1 1.47 0.24 93.8 
1-3.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-3.1 3.48 0.47 198.9 179.7 222.7 19.2 4.3 1.44 0.19 93.8 
2.1 Barranco de Pales S2.1 10.72 4.07 206.7 155.4 251.7 51.3 6.6 1.50 0.23 91.7 
2.2 Barranco de Pales S2.2 10.64 3.40 204.9 155.4 251.7 49.5 6.6 1.63 0.19 91.3 
2.3 Barranco de Pales S2.3 7.26 2.29 213.8 173.2 251.7 40.6 7.1 1.35 0.37 90.5 
2.4 Barranco de Pales S2.4 5.76 1.49 216.5 176.8 251.7 39.7 7.6 1.33 0.34 89.6 

2-1.1 Afluente do B.co de Pales ME S2-1.1 2.69 0.36 198.3 176.6 220.4 21.7 6.0 1.26 0.33 91.7 
2-2.1 Afluente do B.co de Pales MD S2-2.1 4.90 0.66 189.3 155.6 206.5 33.7 4.3 1.70 0.15 93.7 
3.1 Barranco do Monte S3.1 10.34 3.35 186.4 145.8 223.2 40.6 5.5 1.59 0.23 90.0 
3.2 Barranco do Monte S3.2 9.57 2.97 188.7 145.8 223.2 42.9 5.6 1.57 0.20 90.2 
3.3 Barranco do Monte S3.3 7.48 1.95 192.0 152.2 223.2 39.8 6.2 1.51 0.23 90.6 
3.4 Barranco do Monte S3.4 6.53 1.49 194.0 156.0 223.2 38.0 6.0 1.51 0.21 90.3 

3-1.1 Afluente do B.co do Monte ME S3-1.1 2.79 0.38 161.1 145.8 172.1 15.3 3.8 1.27 0.35 88.8 
3-2.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-2.1 3.73 0.57 179.4 152.0 196.0 27.4 6.2 1.39 0.34 89.8 
3-4.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-4.1 3.39 0.36 185.7 156.0 207.6 29.7 6.3 1.60 0.19 92.2 
4.1 - 4.18 0.73 165.3 148.9 180.2 16.4 3.7 1.38 0.29 88.8 

            
 

4.3 Tempo de concentração 

O tempo de concentração (tc) duma bacia hidrográfica define-se como sendo o tempo necessário para que 

uma gota de água caída no ponto hidraulicamente mais afastado da bacia chegue à secção em estudo. 

A estimativa do tempo de concentração foi efetuada pela aplicação de várias fórmulas empíricas7, 

designadamente: a do Soil Conservation Service (SCS); de Kirpich; de Kirpich modificada por Chow, de Temez, 

 
7 Lencastre, A., Franco, F.M. 1984. Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. Lisboa. Portugal 
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de Ven Te Chow e do U.S. Corps of Engineers. Para a estimativa dos tempos de concentração de todas as 

bacias hidrográficas foram utilizadas as várias formulações empíricas, para que pudessem ser analisados e 

comparados os resultados. O valor adotado para os cálculos foi a média dos valores obtidos excluindo os 

valores extremos (máximo e mínimo). 

Na Tabela 3 apresenta-se o tempo de concentração das bacias hidrográficas da área em estudo, em horas, 

determinado por vários métodos, com indicação do valor adotado para os cálculos. 

 

Tabela 3 – Tempos de concentração das bacias hidrográficas da área em estudo 
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1.1 Barranco das Almoleias S1.1 - 2.14 2.09 1.64 1.73 1.49 1.82 1.82 1.38  
1.2 Barranco das Almoleias S1.2 - 1.97 1.92 1.51 1.61 1.40 1.68 1.68 1.34  
1.3 Barranco das Almoleias S1.3 - 1.85 1.80 1.43 1.53 1.32 1.59 1.58 1.33  

1-1.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-1.1 0.44 0.27 0.27 0.25 0.31 0.25 0.28 0.28 1.03  
1-2.1 Afluente do B.co das Almoleias MD S1-2.1 0.47 0.39 0.38 0.36 0.42 0.34 0.39 0.38 1.14  
1-3.1 Afluente do B.co das Almoleias ME S1-3.1 0.56 0.37 0.36 0.37 0.40 0.31 0.38 0.38 1.14  
2.1 Barranco de Pales S2.1 1.10 0.91 0.89 0.85 0.85 0.75 0.88 0.88 1.33  
2.2 Barranco de Pales S2.2 1.12 0.91 0.89 0.85 0.85 0.72 0.88 0.88 1.33  
2.3 Barranco de Pales S2.3 0.73 0.55 0.54 0.53 0.56 0.49 0.55 0.55 1.25  
2.4 Barranco de Pales S2.4 0.64 0.46 0.45 0.45 0.48 0.41 0.46 0.47 1.24  

2-1.1 Afluente do B.co de Pales ME S2-1.1 0.38 0.24 0.23 0.25 0.28 0.24 0.25 0.25 1.16  
2-2.1 Afluente do B.co de Pales MD S2-2.1 0.71 0.50 0.49 0.46 0.52 0.38 0.49 0.50 1.17  
3.1 Barranco do Monte S3.1 1.20 0.87 0.85 0.77 0.82 0.76 0.83 0.83 1.28  
3.2 Barranco do Monte S3.2 1.18 0.87 0.85 0.77 0.82 0.75 0.83 0.83 1.28  
3.3 Barranco do Monte S3.3 0.89 0.66 0.65 0.60 0.65 0.55 0.64 0.63 1.29  
3.4 Barranco do Monte S3.4 0.84 0.60 0.59 0.55 0.60 0.51 0.59 0.58 1.26  

3-1.1 Afluente do B.co do Monte ME S3-1.1 0.53 0.28 0.28 0.26 0.32 0.24 0.29 0.28 1.03  
3-2.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-2.1 0.48 0.30 0.29 0.30 0.34 0.24 0.31 0.30 1.20  
3-4.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-4.1 0.45 0.31 0.30 0.31 0.35 0.26 0.32 0.32 1.18  
4.1 - 0.76 0.43 0.42 0.39 0.46 0.36 0.43 0.43 1.03  

(1) A fórmula do SCS aplica-se apenas às áreas inferiores a 8,1 km2          
(2) Após serem eliminados os extremos inferiores e superiores, tc foi calculado adotando a média dos restantes 
(3) Calculada utilizando o comprimento total da LA    

 

 
Chow, V. T., Maidment, D. R. e Mays, L. W. 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill. Nova Iorque. Estados Unidos da 
América. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO EXTREMA 

Para a caracterização dos eventos de precipitação extrema utilizaram-se as curvas de Intensidade-Duração-

Frequência de Matos & Silva8 (LNEC) e de Brandão et al.9(INAG). 

A área de estudo localiza-se na região pluviométrica A definida em Matos & Silva, 1986, utilizando-se para a 

caracterização dos eventos de precipitação extrema nesta região as curvas IDF de Lisboa.  

Relativamente ao estudo de Brandão et al. 2001 a estação udográfica mais próxima da área em estudo é a 

estação de Relíquias (27G/01), situada a cerca de 20 Km, tendo sido as curvas IDF determinadas para este 

posto udográfica as utilizadas no presente estudo. 

Na Tabela 4 apresentam-se para cada bacia hidrográfica as precipitações com duração igual ao tempo de 

concentração da bacia para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, determinadas por aplicação 

das curvas IDF definidas nos estudos anteriores. 

 

Tabela 4 – Precipitação com duração igual ao tempo de concentração da bacia para os períodos de retorno 

de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos 

Ba
cia

s h
id

ro
gr

áf
ica

s 

Designação 

Precipitação com duração = tc (mm) 
Período de retorno - T (anos) 

2 5 10 20 50 100 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

 
1.1 Barranco das 

Almoleias S1.1 24.60 23.65 33.75 35.78 40.23 44.01 46.30 51.74 54.39 61.91 61.33 69.46  

1.2 Barranco das 
Almoleias S1.2 23.78 23.01 32.59 34.89 38.80 42.94 44.62 50.50 52.36 60.45 58.96 67.84  

1.3 Barranco das 
Almoleias S1.3 23.17 22.53 31.73 34.21 37.74 42.13 43.37 49.57 50.85 59.35 57.21 66.62  

1-1.1 
Afluente do B.co 
das Almoleias ME 
S1-1.1 

11.14 11.68 14.87 17.27 17.29 20.96 19.50 24.58 22.31 29.17 24.42 32.62  

1-2.1 
Afluente do B.co 
das Almoleias MD 
S1-2.1 

12.68 13.67 17.00 20.54 19.85 25.08 22.45 29.53 25.81 35.17 28.38 39.42  

1-3.1 
Afluente do B.co 
das Almoleias ME 
S1-3.1 

12.68 13.67 17.00 20.54 19.85 25.08 22.45 29.53 25.81 35.17 28.38 39.42  

2.1 Barranco de Pales 
S2.1 18.09 18.44 24.55 28.42 28.98 35.16 33.10 41.52 38.49 49.85 42.90 56.06  

 
8 Matos, M.R., Silva, M.H. 1986. Estudos de Precipitação com aplicação no projecto de sistemas de drenagem pluvial. 
Curvas de intensidade-duração-frequência da precipitação em Portugal. ITH 24. Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). 
9 Brandão, C., Rodrigues, R., Costa, J.P. 2001. Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal 
Continental. Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos (DSRH), Instituto da Água (INAG), Lisboa, Portugal. 
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s 

Designação 

Precipitação com duração = tc (mm) 
Período de retorno - T (anos) 

2 5 10 20 50 100 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

LNEC 
19861 

INAG 
20012 

 
2.2 Barranco de Pales 

S2.2 18.09 18.44 24.55 28.42 28.98 35.16 33.10 41.52 38.49 49.85 42.90 56.06  

2.3 Barranco de Pales 
S2.3 14.83 15.71 19.98 24.49 23.45 30.41 26.64 36.01 30.77 43.34 34.04 48.80  

2.4 Barranco de Pales 
S2.4 13.87 15.26 18.66 23.18 21.84 28.41 24.77 33.56 28.55 40.07 31.51 44.98  

2-1.1 Afluente do B.co 
de Pales ME S2-1.1 10.62 11.01 14.15 16.19 16.43 19.61 18.50 22.96 21.14 27.21 23.09 30.41  

2-2.1 Afluente do B.co 
de Pales MD S2-2.1 14.24 15.76 19.17 24.00 22.46 29.46 25.49 34.83 29.41 41.62 32.48 46.74  

3.1 Barranco do Monte 
S3.1 17.65 18.08 23.93 27.90 28.23 34.53 32.21 40.79 37.43 48.99 41.68 55.10  

3.2 Barranco do Monte 
S3.2 17.65 18.08 23.93 27.90 28.23 34.53 32.21 40.79 37.43 48.99 41.68 55.10  

3.3 Barranco do Monte 
S3.3 15.70 16.45 21.21 25.56 24.93 31.71 28.36 37.52 32.83 45.13 36.39 50.80  

3.4 Barranco do Monte 
S3.4 15.16 15.99 20.46 24.90 24.02 30.91 27.30 36.59 31.56 44.03 34.94 49.57  

3-1.1 
Afluente do B.co 
do Monte ME S3-
1.1 

11.14 11.68 14.87 17.27 17.29 20.96 19.50 24.58 22.31 29.17 24.42 32.62  

3-2.1 
Afluente do B.co 
do Monte MD S3-
2.1 

11.47 12.10 15.33 17.96 17.84 21.83 20.13 25.62 23.06 30.43 25.26 34.05  

3-4.1 
Afluente do B.co 
do Monte MD S3-
4.1 

11.79 12.51 15.76 18.63 18.37 22.67 20.74 26.63 23.78 31.66 26.08 35.44  

4.1 - 13.36 14.58 17.94 22.03 20.98 26.97 23.77 31.81 27.37 37.94 30.16 42.56  

(1)  Matos, M.R. Silva, M.H. 1986. Estudos de Precipitação com aplicação no projecto de sistemas de drenagem pluvial. Curvas de 
intensidade-duração-frequência da precipitação em Portugal. ITH 24. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

 

(2)  Brandão, C., Rodrigues, R., Costa, J.P. 2001. Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal Continental. 
Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos (DSRH), Instituto da Água (INAG), Lisboa, Portugal. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DE CAUDAIS DE CHEIA 

Para a determinação dos caudais de ponta de cheia recorreu-se à aplicação do método do Soil Conservation 

Service com a adaptação proposta por Correia F.N.10. A estimativa dos caudais de ponta de cheia de todas as 

bacias hidrográficas foi realizada utilizando as precipitações estimadas no capítulo anterior, para que 

pudessem ser analisados e comparados os resultados. O valor adotado foi o mais gravoso dos valores obtidos. 

Na Tabela 5 e na Tabela 6 apresentam-se para cada bacia hidrográfica os caudais de ponta de cheia para os 

períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, bem como a indicação do caudal de ponta adotado e do 

caudal de ponta específico. 

 

Tabela 5 – Caudal de ponta de cheia para os períodos de retorno de 2, 5 e 10 anos 
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1.1 Barranco das Almoleias S1.1 18.35 17.00 18.3 1.51 29.64 31.98 32.0 2.64 38.10 42.84 42.8 3.53  
1.2 Barranco das Almoleias S1.2 17.11 16.00 17.1 1.53 27.75 30.38 30.4 2.72 35.73 40.84 40.8 3.66  
1.3 Barranco das Almoleias S1.3 15.26 14.36 15.3 1.53 24.90 27.56 27.6 2.76 32.13 37.21 37.2 3.73  

1-1.1 Afluente do B.co das Almoleias ME  
S1-1.1 0.94 1.11 1.1 4.27 1.49 1.98 2.0 7.63 1.88 2.64 2.6 10.16  

1-2.1 Afluente do B.co das Almoleias MD 
S1-2.1 1.92 2.25 2.3 3.85 3.02 4.21 4.2 7.19 3.81 5.60 5.6 9.56  

1-3.1 Afluente do B.co das Almoleias ME  
S1-3.1 1.53 1.80 1.8 3.85 2.41 3.36 3.4 7.19 3.04 4.46 4.5 9.55  

2.1 Barranco de Pales S2.1 8.22 8.36 8.4 2.06 13.29 16.36 16.4 4.02 17.04 22.24 22.2 5.47  
2.2 Barranco de Pales S2.2 6.66 6.76 6.8 1.99 10.83 13.35 13.3 3.92 13.92 18.21 18.2 5.35  
2.3 Barranco de Pales S2.3 4.92 5.32 5.3 2.33 8.13 10.99 11.0 4.80 10.46 15.27 15.3 6.67  
2.4 Barranco de Pales S2.4 3.13 3.45 3.4 2.32 5.22 7.96 8.0 5.35 6.77 10.92 10.9 7.34  

2-1.1 Afluente do B.co de Pales ME S2-1.1 1.10 1.24 1.2 3.44 1.78 2.40 2.4 6.66 2.28 3.25 3.3 9.01  
2-2.1 Afluente do B.co de Pales MD S2-2.1 1.95 2.37 2.4 3.59 3.07 4.45 4.5 6.73 3.88 5.92 5.9 8.96  
3.1 Barranco do Monte S3.1 6.05 6.18 6.2 1.84 10.02 12.54 12.5 3.74 12.98 17.31 17.3 5.17  

 
10 Correia, F. N. 1983. Proposta de um método para a determinação de caudais de cheia em pequenas bacias naturais e 
urbanas. ITH 6, LNEC. Lisboa. Portugal. 

Correia, F.N. 1983. Métodos de análise e determinação de caudais de cheia. Tese apresentada a concurso para 
investigador auxiliar do LNEC. Lisboa. Portugal. 

Lencastre, A., Franco, F.M. 1984. Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
Lisboa. Portugal 
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3.2 Barranco do Monte S3.2 5.42 5.54 5.5 1.87 8.97 11.22 11.2 3.78 11.61 15.47 15.5 5.21  
3.3 Barranco do Monte S3.3 4.02 4.26 4.3 2.19 6.61 8.72 8.7 4.48 8.56 12.07 12.1 6.20  
3.4 Barranco do Monte S3.4 3.09 3.30 3.3 2.22 5.10 6.82 6.8 4.58 6.59 9.50 9.5 6.38  

3-1.1 Afluente do B.co do Monte ME S3-1.1 0.87 1.03 1.0 2.70 1.47 2.09 2.1 5.48 1.91 2.88 2.9 7.56  
3-2.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-2.1 1.40 1.64 1.6 2.87 2.32 3.30 3.3 5.76 3.01 4.53 4.5 7.89  
3-4.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-4.1 1.06 1.23 1.2 3.46 1.71 2.37 2.4 6.64 2.18 3.20 3.2 8.96  
4.1 - 1.48 1.86 1.9 2.54 2.50 3.80 3.8 5.20 3.25 5.25 5.2 7.17  

(1)  Matos, M.R. Silva, M.H. 1986. Estudos de Precipitação com aplicação no projecto de sistemas de drenagem pluvial. Curvas de 
intensidade-duração-frequência da precipitação em Portugal. ITH 24. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

 

(2)  Brandão, C., Rodrigues, R., Costa, J.P. 2001. Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal Continental. 
Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos (DSRH), Instituto da Água (INAG), Lisboa, Portugal. 

 

 
Tabela 6 – Caudal de ponta de cheia para os períodos de retorno de 20, 50 e 100 anos 
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1.1 Barranco das Almoleias S1.1 46.28 53.37 53.4 4.40 57.47 67.54 67.5 5.56 67.28 78.25 78.3 6.45  
1.2 Barranco das Almoleias S1.2 43.46 51.01 51.0 4.57 54.00 64.72 64.7 5.80 63.23 75.10 75.1 6.73  
1.3 Barranco das Almoleias S1.3 39.14 46.61 46.6 4.67 48.71 59.32 59.3 5.95 57.08 68.94 68.9 6.91  

1-1.1 Afluente do B.co das Almoleias ME 
S1-1.1 2.25 3.31 3.3 12.73 2.74 4.18 4.2 16.09 3.12 4.86 4.9 18.67  

1-2.1 Afluente do B.co das Almoleias MD 
S1-2.1 4.56 7.01 7.0 11.96 5.56 8.84 8.8 15.08 6.35 10.25 10.2 17.49  

1-3.1 Afluente do B.co das Almoleias ME 
S1-3.1 3.63 5.58 5.6 11.96 4.43 7.04 7.0 15.08 5.06 8.17 8.2 17.49  

2.1 Barranco de Pales S2.1 20.65 28.01 28.0 6.89 25.54 35.83 35.8 8.81 29.67 54.24 54.2 13.34  
2.2 Barranco de Pales S2.2 16.90 22.99 23.0 6.75 20.96 29.48 29.5 8.66 24.38 34.42 34.4 10.11  
2.3 Barranco de Pales S2.3 12.74 19.54 19.5 8.54 15.83 25.38 25.4 11.09 18.47 29.87 29.9 13.05  
2.4 Barranco de Pales S2.4 8.28 13.99 14.0 9.40 10.34 18.03 18.0 12.12 12.02 21.17 21.2 14.23  

2-1.1 Afluente do B.co de Pales ME S2-1.1 2.76 4.13 4.1 11.45 3.40 5.30 5.3 14.68 3.90 6.20 6.2 17.18  
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2-2.1 Afluente do B.co de Pales MD S2-2.1 4.64 7.41 7.4 11.22 5.67 9.34 9.3 14.13 6.50 10.82 10.8 16.37  
3.1 Barranco do Monte S3.1 15.87 22.04 22.0 6.58 19.80 28.49 28.5 8.50 23.19 43.10 43.1 12.86  
3.2 Barranco do Monte S3.2 14.17 19.68 19.7 6.62 17.67 25.41 25.4 8.55 20.69 29.80 29.8 10.03  
3.3 Barranco do Monte S3.3 10.39 15.40 15.4 7.91 12.96 19.95 20.0 10.24 15.09 23.44 23.4 12.04  
3.4 Barranco do Monte S3.4 8.04 12.16 12.2 8.17 9.98 15.80 15.8 10.62 11.66 18.60 18.6 12.50  

3-1.1 Afluente do B.co do Monte ME S3-
1.1 2.34 3.70 3.7 9.72 2.92 4.81 4.8 12.63 3.39 5.68 5.7 14.91  

3-2.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-
2.1 3.67 6.59 6.6 11.49 4.56 7.50 7.5 13.07 5.28 8.83 8.8 15.38  

3-4.1 Afluente do B.co do Monte MD S3-
4.1 2.63 4.05 4.0 11.34 3.23 5.16 5.2 14.46 3.71 6.03 6.0 16.88  

4.1 - 3.99 6.75 6.7 9.22 5.00 8.71 8.7 11.90 5.82 10.26 10.3 14.02  
(1)  Matos, M.R. Silva, M.H. 1986. Estudos de Precipitação com aplicação no projecto de sistemas de drenagem pluvial. Curvas de 
intensidade-duração-frequência da precipitação em Portugal. ITH 24. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

 

(2)  Brandão, C., Rodrigues, R., Costa, J.P. 2001. Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal Continental. 
Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos (DSRH), Instituto da Água (INAG), Lisboa, Portugal. 

 

 

6.1 Condições de referência na transição para o território a jusante 

Tal como já referido, as linhas de água da área em estudo são linhas de escoamento preferencial, 

vulgarmente designados de arroios, com um regime de escoamento torrencial, intermitente, temporário e 

efémero, caracterizando-se por um regime de escoamento com variação sazonal e interanual significativa, 

apresentando largos períodos com caudais reduzidos ou mesmo nulos, devido essencialmente às elevadas 

temperaturas e fraca precipitação estivais. No entanto, se os fenómenos de seca, ou de forte redução do 

caudal dos afluentes e subafluentes do Sado são uma realidade, as cheias também se verificam com alguma 

regularidade, associadas à ocorrência de precipitações muito intensas (frontais ou orográficas) num curto 

período de tempo e, à natureza impermeável do solo, fazendo com que alguns dos afluentes do Sado se 

comportem como verdadeiras torrentes. Refira-se que as LA existentes na área em estudo são tributários de 

braços de água da albufeira da barragem de Monte da Rocha, localizada no rio Sado, situando-se a distâncias 

entre 400 e 2000 m dos mesmos. 

De salientar que a área em estudo não foi identificada como “zona com riscos significativos de inundações” 

no relatório de “Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação para Portugal Continental” 

(APA, 2014). 
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7 AVALIAÇÃO DO RISCO DE EROSÃO SUPERFICIAL 

As bacias hidrográficas da área de implantação do projeto apresentam declives médios entre 3.7 e 7.1%, não 

apresentando vestígios de erosão superficial. O único processo erosivo detetado gerado por escoamento 

superficial (sulcos) ocorreu num troço de caminho de terra batida (Fotografia 3) com inclinação superior a 

10%. 

Assim, a área de implantação do projeto apresenta um grau de erosão hídrica não significativo a pouco 

significativo, classificando-se o risco de erosão como baixo a ligeiro. 
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8 MATRIZ DE RISCO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO 

Com a implementação do projeto existem ações suscetíveis de afetar (em termos qualitativos e 

quantitativos) os recursos hídricos. A identificação e avaliação preliminar de impactes nos recursos hídricos 

superficiais visa analisar a compatibilidade da proposta de implantação da CFV de Ourique com a preservação 

dos recursos hídricos superficiais na área em estudo. 

Nas fases de construção e exploração as principais ações suscetíveis de afetar (em termos qualitativos e 

quantitativos) os recursos hídricos são: 

• Na fase de construção: i) instalação e funcionamento do estaleiro; ii) preparação do 

terreno/movimentação de terras, incluindo a desmatação e a mobilização de solos para a 

implantação dos painéis solares, subestação e ligação à rede elétrica; iii) circulação de maquinaria 

em geral.  

• Na fase de exploração: alteração da morfologia do terreno e das condições de uso do solo que 

poderão conduzir à/ao: 

o reconfiguração natural ou induzida da rede de drenagem, com possível alteração dos 

processos de conversão de precipitação em escoamento superficial e impacto direto na 

geração e amplitude das cheias; 

o aumento da área impermeabilizada, com o plausível aumento do caudal de ponta de cheia; 

o aumento da vulnerabilidade do terreno à ação erosiva direta da precipitação ou indireta do 

escoamento de drenagem dos painéis solares, com o plausível aumento da erosão dos solos, 

carreamento de material sólido para as linhas de água e eventual deposição em locais 

desfavoráveis à manutenção das boas condições de drenagem de cheias. 

A Tabela 7 apresenta a matriz de avaliação preliminar de risco hidrológico-hidráulico com a indicação dos 

potenciais riscos decorrentes da implementação do projeto, seus impactos e medidas de mitigação. 
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Tabela 7 - Matriz de avaliação preliminar de risco hidrológico-hidráulico 

Fase Acção Risco Impactes 

Construção 

Movimentação de 
máquinas, instalação e 
funcionamento de 
estaleiro 

Risco de contaminação hídrica caso: i) 
ocorram derrames acidentais de 
substâncias como óleos, lubrificantes, 
combustíveis ou outros produtos nocivos; 
ii) haja deposição temporária de resíduos 
no solo ou próximo de linhas de água 

Riscos mitigáveis se adotadas medidas 
de boa gestão dos estaleiros e frentes 
de obra, pelo que se considera que 
estes impactes serão na sua 
generalidade negativos, temporários, 
locais e de reduzida significância. 
Recomenda-se, contudo, a 
confirmação da significância deste 
impacte em fase subsequente do 
desenvolvimento do projeto, tendo 
em conta as soluções construtivas a 
adotar. 

Risco de obstrução do curso de água, com 
diminuição da capacidade de escoamento 
caso haja deposição temporária de 
resíduos ou outros materiais nas linhas de 
água ou próximo das mesmas 

Desmatação e mobilização 
de solos através de ações 
de escavação e aterro 

Estas ações, em conjunto com o trânsito 
de máquinas, contribuem para que os 
solos se apresentem, temporariamente, 
mais soltos e desagregados, facilitando o 
risco de arrastamento de materiais para 
as linhas de água mais próximas. 

Estes impactes serão temporários, 
localizados e reversíveis após a fase de 
construção, pelo que se classificam, de 
um modo geral, como negativos, de 
magnitude reduzida e pouco 
significativos. Recomenda-se, 
contudo, a confirmação da 
significância. deste impacte em fase 
subsequente do desenvolvimento do 
projeto, tendo em conta as soluções 
construtivas a adotar.  

Circulação de maquinaria e 
veículos afetos à obra 

Risco de maior compactação do solo nos 
locais intervencionados, situação que 
durante o período de maiores 
precipitações poderá contribuir para 
aumentar, temporariamente, o 
escoamento superficial. 

Impacte, negativo e direto, 
considerado pouco significativo. 
Recomenda-se, contudo, a 
confirmação da significância deste 
impacte em fase subsequente do 
desenvolvimento do projeto, tendo 
em conta as soluções construtivas a 
adotar. 

Exploração 

Alteração da morfologia 
do terreno e das condições 
de uso do solo (e.g, rede 
hídrica, % de área 
impermeabilizada, 
vulnerabilidade à ação 
erosiva) com implantação 
dos painéis solares, 
acessos e subestação 

Aumento do escoamento superficial, bem 
como aumento dos caudais de ponta de 
cheia. 
 
Aumento da vulnerabilidade do terreno à 
ação erosiva direta da precipitação ou 
indireta do escoamento de drenagem dos 
painéis solares, com o plausível aumento 
da erosão dos solos, carreamento de 
material sólido para as linhas de água e 
eventual deposição em locais 
desfavoráveis à manutenção das boas 
condições de drenagem de cheias. 

Estes riscos conduzem a impactes que 
se preveem ser de âmbito local, 
permanentes, reversíveis, de 
magnitude média, e com significância 
tendencialmente baixa, dadas as 
pequenas áreas de bacias drenantes, 
mas dependentes das soluções 
construtivas a adotar, 
nomeadamente: i) a manutenção o 
mais possível da rede hídrica e da 
permeabilidade natural do terreno, ii) 
a consideração de pavimentos 
permeáveis e semipermeáveis. 
Recomenda-se, contudo, a 
confirmação da significância deste 
impacte em fase subsequente do 
desenvolvimento do projeto, tendo 
em conta as soluções construtivas a 
adotar. 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente Relatório apresentou os Estudos Hidrológicos e Hidráulicos (EHH) elaborados para o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da Central Fotovoltaica (CFV) de Ourique a submeter à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA). Procedeu-se à caracterização das linhas de água e bacias hidrográficas da área de 

implementação do projeto, tendo-se estimado os caudais de ponta de cheia para diferentes períodos de 

retorno (2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos) e elaborado uma matriz de avaliação preliminar do risco-hidrológico-

hidráulico de implementação do projeto. 

Indicam-se de seguida algumas recomendações a respeitar na implementação do projeto: 

 As áreas de domínio público hídrico (DPH) e as linhas de escoamento preferencial deverão ser 

preservadas, e manter-se as suas características morfológicas; 

 Deverá procurar-se a manutenção o mais possível da permeabilidade natural do terreno, bem como 

a consideração de pavimentos permeáveis e semipermeáveis, devendo ser criadas condições para 

facilitar a regeneração da vegetação natural de modo a promover a interceção e a infiltração natural; 

 Deverá proceder-se à limpeza das LA obstruídas por vegetação e/ou vedações; 

 As infraestruturas a instalar deverão ser implantadas tendo em consideração o nível de água atingido 

para uma cheia com período de retorno de 100 anos; 

 As infraestruturas a instalar no Setor Poente deverão ser implantadas tendo em consideração o risco 

e os níveis de inundação atingidos por ruptura das charcas localizadas no troço de montante do 

Barranco de Almoleias; 

 As PHs existentes devem ser limpas e mantidas em adequadas condições de funcionamento. 

Recomenda-se que a sua capacidade seja aferida em fase subsequente do projeto; 

 As PHs a construir deverão ser dimensionadas seguindo as recomendações de Alves et al. 200811, 

nomeadamente; 

o Caudal de dimensionamento, caudal de ponta de cheia com período de retorno igual ou 

superior a 5 anos; 

o Folga entre o nível de água e a cota da estrada/caminho maior que 0.4 m; 

o Diâmetro mínimo de 800 mm. 

 

 

 
11 Alves et al. 2008. Orientações para a Elaboração de Projectos de Drenagem dos Blocos de Rega do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva 
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ANEXO 4 
FLORA E HABITATS-INVENTÁRIO FLORÍSTICO 

  



Data de inventário 

Especie \ Local Exóticas Endémicas Família Ruderais Secos A/B/V/P Lenhosas

E
c

o
lo

g
ia Ou_1                

Vegetação ribeirinha 

(juncal) 

Ou_2     

Montado 

Agrostis stolonifera POACEAE V Hig 0,50

Alisma plantago-aquatica ALISMATACEAE V Hel 0,10

Avena barbata  ssp. barbata POACEAE A Ter 0,20

Bellardia trixago OROBANCHACEAE Ter 0,20

Briza maxima POACEAE X A Ter 0,20

Bromus diandrus POACEAE X A Ter 40,00

Bromus hordeaceus POACEAE x A Ter 0,30

Carlina racemosa ASTERACEAE x A Ter 2,00

Chamaemelum fuscatum ASTERACEAE A Hig 0,30 0,50

Cistus ladanifer CISTACEAE X P X Ter 10,00

Cistus salviifolius CISTACEAE P X Ter 0,50

Cynara algarbiensis EI ASTERACEAE V Ter 0,20

Cynodon dactylon POACEAE V Ter 5,00

Echium plantagineum BORAGINACEAE B Ter 1,00 0,20

Eleocharis palustris CYPERACEAE V Hel 1,00

Galactites tomentosa ASTERACEAE X A Ter 0,30

Geranium rotundifolium GERANIACEAE X A Ter 0,30

Glyceria fluitans ssp. declinata POACEAE V Hid 1,00

Gynandriris sisyrinchium IRIDACEAE X V Ter 0,30

Juncus inflexus JUNCACEAE V Hig 0,30

Lythrum junceum LYTHRACEAE V Hig 0,30

Medicago arabica FABACEAE A Ter 3,00

Mentha pulegium LAMIACEAE V Hig 0,30

Paspalum distichum Sim POACEAE V Hig 10,00

Phalaris coerulescens POACEAE V Hig 0,20

Plantago lagopus ssp. lagopus PLANTAGINACEAE X V Ter 0,50

Pulicaria paludosa ASTERACEAE V Hig 0,30

Quercus rotundifolia FAGACEAE P X Ter 20,00

Ranunculus peltatus ssp. saniculifolius RANUNCULACEAE V Hid 10,00

Raphanus raphanistrum BRASSICACEAE X A Ter 0,20

Rorippa nasturtium-aquaticum BRASSICACEAE V Hid 0,20

Rumex bucephalophorus POLYGONACEAE A Ter 1,00

Rumex crispus POLYGONACEAE V Hig 0,20

Scirpoides holoschoenus CYPERACEAE V Hel 2,00

Silene gallica CARYOPHYLLACEAE A Ter 0,20

Spergularia purpurea CARYOPHYLLACEAE X A Ter 0,20

Stachys arvensis LAMIACEAE A Ter 0,20

Thapsia villosa APIACEAE X V Ter 0,20

07/04/2021



Acrónimo significado

A anual

B bianual

V vivaz

P perene

Hig higrófito

Hid hidrófito

Hel helófito

EI Endémica Península Ibérica
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ANEXO 5 
LEVANTAMENTO DE AZINHEIRAS/SOBREIROS  



Espécies protegidas – Critérios de classificação do PAP 

Levantamento de espécies protegidas – metodologia e critérios de classificação 

 

1. Legislação 

1.1. Decreto-Lei n.º 169/2001 

• Povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto: 

o Formação vegetal onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras, 

associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os 

seguintes valores mínimos: 

▪ 50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, 

que não atingem 30 cm de perímetro à altura do peito; 

▪ 30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do 

peito das árvores das espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 

cm;  

▪ 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do 

peito das árvores das espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 

cm;  

▪ 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do 

peito das árvores das espécies em causa é superior a 130 cm; 

1.2. Actualização: Decreto-Lei nº 155/2004 

• Povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto: 

o Formação vegetal com área superior a 0,50 hectares e, no caso de estruturas, 

com largura superior a 20 m, onde se verifica presença de sobreiros ou 

azinheiras associadas ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade 

satisfaz os seguintes valores mínimos: 

▪ PAP / DAP 1: 50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura 

superior a 1 m, que não atingem 30 cm de perímetro à altura do peito; 

▪ PAP / DAP 2: 30 árvores por hectare, quando o valor médio do 

perímetro à altura do peito das árvores das espécies em causa se situa 

entre 30 cm e 79 cm;  

▪ PAP / DAP 3: 20 árvores por hectare, quando o valor médio do 

perímetro à altura do peito das árvores das espécies em causa se situa 

entre 80 cm e 129 cm;  



Espécies protegidas – Critérios de classificação do PAP 

▪ PAP / DAP 4: 10 árvores por hectare, quando o valor médio do 

perímetro à altura do peito das árvores das espécies em causa é 

superior a 130 cm. 

 

2. Levantamento campo - Considerações: 

 

O campo DAP representa o diâmetro à altura do peito (1.3 m), definido segundo as seguintes 

classes: 

• Escalão DAP (Diâmetro à altura do Peito): 

o 1 – Abaixo dos 10 cm;  

o 2 – Entre os 10 e os 25 cm;  

o 3 – Entre os 26 cm e os 40 cm; 

o 4 – Acima de 40 cm. 

 

 

Quanto ao perímetro à altura do peito, os valores são semelhantes, mas em vez de classificar o 

diâmetro é classificada a circunferência: 

• Escalão PAP (Perímetro Altura do Peito): 

o 1 - Escalão 1: > 30 cm; 

o 2 - Escalão 2: 30 cm a 79 cm; 

o 3 - Escalão 3: 80 cm a 129 cm; 

o 4 - Escalão 4: < 130 cm. 

 

A equivalência entre perímetro e diâmetro é obtida através da equação Perímetro = 2 x Pi x r 

(aproximação). 

 

Limite classes DAP 2 x Pi x R Limites classes PAP 

10 31.41592654 30 

25 78.53981634 80 

40 125.6637061 130 

 

 



Espécie X Y Altura (m) Classe de DAP Vigor

Azinheira -7978,643862 -216099,0131 14 4 Saudavel

Azinheira -7992,423137 -216134,4102 14 4 Saudavel

Azinheira -8037,260664 -216130,3929 14 4 Saudavel

Azinheira -8027,795112 -216062,8193 10 4 Saudavel

Sobreiro -8030,870708 -216064,3175 7 2 Saudavel

Sobreiro -8025,520384 -216064,1755 8 3 Saudavel

Sobreiro -8059,827549 -216113,5929 10 4 Saudavel

Sobreiro -8077,385963 -216113,8406 14 4 Saudavel

Sobreiro -8068,823884 -216093,9215 10 4 Saudavel

Sobreiro -8056,850374 -216091,8138 12 4 Saudavel

Sobreiro -8065,5867 -216078,3241 8 3 Saudavel

Azinheira -7989,020849 -216253,5384 14 4 Saudavel

Azinheira -7959,475863 -216268,8146 12 4 Saudavel

Azinheira -7975,036511 -216281,4569 14 4 Saudavel

Azinheira -8016,402692 -216354,7121 12 4 Saudavel

Azinheira -7971,295723 -216417,7195 12 4 Saudavel

Azinheira -7944,963514 -216485,4189 14 4 Saudavel

Azinheira -8023,109959 -216534,2962 15 4 Saudavel

Azinheira -8066,325903 -216350,8662 7 3 Saudavel

Azinheira -8065,364223 -216364,9964 12 4 Morta ou doente

Azinheira -8062,766615 -216368,7667 12 4 Morta ou doente

Azinheira -8063,82509 -216453,7479 5 2 Saudavel

Azinheira -8063,949369 -216459,9294 7 3 Saudavel

Azinheira -8063,629263 -216465,1105 5 1 Saudavel

Azinheira -8062,746819 -216469,5857 5 1 Saudavel

Azinheira -8062,159968 -216486,9898 6 2 Saudavel

Azinheira -8062,066064 -216495,5639 12 4 Saudavel

Azinheira -8067,948431 -216498,7815 10 4 Morta ou doente

Azinheira -8067,125336 -216503,4921 14 4 Saudavel

Azinheira -8065,799739 -216508,2327 6 1 Saudavel

Azinheira -8067,046432 -216513,5006 8 2 Morta ou doente

Azinheira -8067,821192 -216519,8287 8 2 Saudavel

Azinheira -8068,538154 -216527,5109 14 4 Saudavel

Azinheira -8065,052526 -216530,1048 5 1 Saudavel

Azinheira -8024,033864 -216542,0371 11 4 Saudavel

Azinheira -8065,296338 -216567,8717 5 1 Saudavel

Azinheira -8026,567823 -216576,1926 12 4 Saudavel

Azinheira -8029,410404 -216583,4686 12 4 Saudavel

Azinheira -8017,6162 -216568,1722 3 1 Saudavel

Azinheira -7999,114591 -216565,1301 5 1 Saudavel

Azinheira -8006,961062 -216551,8479 8 4 Saudavel

Azinheira -8001,297773 -216545,2428 4 1 Saudavel

Azinheira -8002,517713 -216544,922 3 1 Saudavel

Azinheira -8005,40441 -216539,5316 3 1 Saudavel

Azinheira -8004,253839 -216539,5583 6 3 Saudavel

Azinheira -7993,468563 -216549,9453 4 1 Saudavel

Azinheira -8002,000034 -216542,0578 2 1 Saudavel

Azinheira -8007,109854 -216533,4432 2 1 Saudavel

Azinheira -7905,930691 -216591,5581 2 1 Saudavel

Azinheira -7918,520242 -216699,0477 3 1 Saudavel

Azinheira -7914,00232 -216696,194 3 1 Saudavel

Azinheira -7927,177178 -216720,5917 12 4 Morta ou doente

Azinheira -7939,413336 -216719,5599 3 1 Saudavel

Azinheira -7940,482369 -216719,9851 3 1 Saudavel

Azinheira -7948,173276 -216718,8778 3 1 Saudavel

Azinheira -7943,03219 -216716,2533 3 1 Saudavel

Azinheira -7953,172983 -216756,8841 2 1 Saudavel

Azinheira -7964,187155 -216764,0891 2 1 Saudavel



Azinheira -7943,089353 -216772,9332 12 4 Saudavel

Azinheira -7929,959005 -216806,0019 12 4 Saudavel

Azinheira -7896,623025 -216785,1332 14 4 Saudavel

Azinheira -7875,565376 -216867,873 14 4 Saudavel

Azinheira -7852,274198 -216840,577 12 4 Saudavel

Azinheira -7893,418686 -216741,9811 10 3 Saudavel

Azinheira -7858,62401 -216741,1017 12 4 Saudavel

Azinheira -7846,19806 -216792,6584 10 3 Saudavel

Azinheira -7844,363619 -216790,9528 10 3 Saudavel

Azinheira -7848,471217 -216758,3028 7 2 Saudavel

Azinheira -7842,20952 -216763,9313 9 3 Saudavel

Azinheira -7838,165181 -216769,8226 6 3 Saudavel

Azinheira -7851,852952 -216768,4221 5 1 Saudavel

Azinheira -7849,923737 -216772,091 5 1 Saudavel

Azinheira -7842,783321 -216777,3 5 1 Saudavel

Azinheira -7838,340021 -216769,4782 5 1 Saudavel

Azinheira -7831,981873 -216782,3326 3 1 Saudavel

Azinheira -7831,461692 -216777,1883 8 4 Saudavel

Azinheira -7834,214397 -216780,5124 3 1 Saudavel

Azinheira -7827,547919 -216779,7119 3 1 Saudavel

Azinheira -7840,910137 -216796,4609 2 1 Saudavel

Azinheira -7839,459996 -216794,7549 3 1 Saudavel

Azinheira -7809,285904 -216803,5853 12 4 Saudavel

Azinheira -7811,36877 -216786,6567 2 1 Saudavel

Azinheira -7797,316992 -216807,3646 3 1 Saudavel

Azinheira -7800,534111 -216818,9051 5 1 Saudavel

Azinheira -7800,210984 -216832,463 7 3 Saudavel

Azinheira -7790,039683 -216835,4338 12 4 Saudavel

Azinheira -7786,200446 -216868,8347 3 1 Saudavel

Azinheira -7791,242142 -216875,4084 2 1 Saudavel

Azinheira -7790,717153 -216875,0204 3 1 Saudavel

Azinheira -7795,464474 -216885,4502 3 1 Saudavel

Azinheira -7799,525989 -216886,7139 2 1 Saudavel

Azinheira -7788,495642 -216885,7509 3 1 Saudavel

Azinheira -7765,189196 -216876,4419 3 1 Saudavel

Azinheira -7764,853283 -216883,9674 2 1 Saudavel

Azinheira -7768,466256 -216903,2115 14 4 Saudavel

Azinheira -7795,162143 -216935,9802 14 4 Saudavel

Azinheira -7763,143038 -216932,4778 14 4 Saudavel

Azinheira -7757,114188 -216965,8957 14 4 Saudavel

Azinheira -7749,993612 -216970,0826 14 4 Saudavel

Azinheira -7741,424975 -216974,8007 12 4 Saudavel

Azinheira -7669,048187 -217029,535 14 4 Saudavel

Azinheira -7666,397578 -216944,785 14 4 Saudavel

Azinheira -7579,235647 -217027,675 12 4 Saudavel

Azinheira -7531,156418 -216983,5911 12 4 Saudavel

Azinheira -7502,570659 -217082,3238 14 4 Saudavel

Azinheira -7533,807856 -217103,1673 15 4 Saudavel

Azinheira -7369,601345 -217119,4773 15 4 Saudavel

Azinheira -7351,840006 -217159,3237 13 4 Saudavel

Azinheira -7378,661416 -217168,0725 10 4 Saudavel

Azinheira -7318,169208 -217094,1764 13 4 Saudavel

Azinheira -7290,250664 -217148,3093 12 4 Saudavel

Azinheira -7436,305707 -217164,1644 14 4 Saudavel

Azinheira -7245,191191 -217243,0245 14 4 Saudavel

Azinheira -7234,044051 -217240,9735 12 4 Saudavel

Azinheira -7200,977647 -217258,0182 6 2 Saudavel

Azinheira -7175,648029 -217231,0446 12 4 Saudavel

Sobreiro -7205,253311 -217177,6166 14 4 Saudavel



Azinheira -7379,696744 -216904,098 14 4 Saudavel

Azinheira -7379,589854 -216883,7271 12 4 Saudavel

Azinheira -7400,129255 -216876,8497 12 4 Saudavel

Azinheira -7335,726162 -216890,7724 12 4 Saudavel

Azinheira -7289,74482 -216910,1537 14 4 Saudavel

Azinheira -7317,53892 -216816,576 8 3 Saudavel

Azinheira -7310,963879 -216769,2464 15 4 Saudavel

Azinheira -6977,641614 -216820,5205 12 4 Saudavel

Azinheira -6963,329974 -216991,3606 14 4 Saudavel

Azinheira -6973,898682 -217044,0756 14 4 Saudavel

Azinheira -6927,339858 -217011,4089 10 4 Saudavel

Azinheira -6878,227781 -217036,2075 12 4 Saudavel

Azinheira -6822,019267 -217023,8606 14 4 Saudavel

Azinheira -6919,896005 -217088,9853 14 4 Saudavel

Azinheira -6861,78663 -217102,075 12 4 Saudavel

Azinheira -6944,181518 -217176,6038 10 4 Saudavel

Azinheira -6890,999218 -217213,8886 14 4 Saudavel

Azinheira -6856,165075 -217238,9407 12 4 Saudavel

Azinheira -6948,599931 -217122,4034 3 1 Saudavel

Azinheira -6919,392842 -217140,244 2 1 Saudavel

Azinheira -6845,562956 -217145,3044 2 1 Saudavel

Azinheira -6892,83505 -217111,1162 2 1 Saudavel

Azinheira -6840,685064 -217118,4821 2 1 Saudavel

Azinheira -6767,711117 -217021,5208 15 4 Saudavel

Azinheira -6775,224082 -216990,4867 12 4 Saudavel

Azinheira -6794,399321 -216977,4593 8 4 Saudavel

Azinheira -6727,537053 -217059,4113 13 4 Saudavel

Azinheira -6749,201935 -217043,6039 2 1 Saudavel

Azinheira -6753,27432 -217015,1313 2 1 Saudavel

Azinheira -6751,320109 -217012,6201 2 1 Saudavel

Azinheira -6747,560754 -217009,8184 3 1 Saudavel

Azinheira -6739,890169 -217005,0199 5 1 Saudavel

Azinheira -6730,124651 -217000,2885 5 1 Saudavel

Azinheira -6716,351591 -216987,8632 5 1 Saudavel

Azinheira -6713,755773 -216987,8597 2 1 Saudavel

Azinheira -6711,332946 -216988,0681 2 1 Saudavel

Azinheira -6704,348869 -216981,6896 2 1 Saudavel

Azinheira -6700,185081 -216978,4194 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6701,063511 -216988,1708 2 1 Saudavel

Azinheira -6702,256408 -216996,7583 2 1 Saudavel

Azinheira -6719,458108 -217004,3395 3 1 Saudavel

Azinheira -6719,870937 -217011,0608 3 1 Saudavel

Azinheira -6717,067052 -217019,7659 2 1 Saudavel

Azinheira -6709,598105 -217016,7852 2 1 Saudavel

Azinheira -6710,151006 -217012,5105 3 1 Saudavel

Azinheira -6708,15682 -217010,7029 3 1 Saudavel

Azinheira -6704,970574 -217003,5155 2 1 Saudavel

Azinheira -6703,534794 -217011,8121 3 1 Saudavel

Azinheira -6696,326908 -217011,0755 2 1 Saudavel

Azinheira -6692,932452 -217005,9027 2 1 Saudavel

Azinheira -6691,724024 -216996,6359 2 1 Saudavel

Azinheira -6703,096843 -217017,5774 2 1 Saudavel

Azinheira -6699,866343 -217023,225 3 1 Saudavel

Azinheira -6703,257613 -217022,2855 2 1 Saudavel

Azinheira -6665,297221 -217009,6521 15 4 Saudavel

Azinheira -6690,859365 -217019,8859 3 1 Saudavel

Azinheira -6680,000811 -217035,1505 3 1 Saudavel

Azinheira -6684,086937 -217034,2614 3 1 Saudavel

Azinheira -6682,678032 -217036,5756 3 1 Saudavel



Azinheira -6687,591737 -217051,672 12 4 Saudavel

Azinheira -6738,896887 -216993,6618 3 1 Saudavel

Azinheira -6736,923325 -216980,3878 2 1 Saudavel

Azinheira -6732,164281 -216972,3903 2 1 Saudavel

Azinheira -6730,636898 -216962,3735 3 1 Saudavel

Azinheira -6733,929909 -216962,0745 3 1 Saudavel

Azinheira -6736,608468 -216972,7241 3 1 Saudavel

Azinheira -6741,889254 -216979,3393 3 1 Saudavel

Azinheira -6748,651764 -216986,455 3 1 Saudavel

Azinheira -6744,047465 -216982,2555 3 1 Saudavel

Azinheira -6754,208509 -216987,6292 2 1 Saudavel

Azinheira -6760,190846 -216972,2975 2 1 Saudavel

Azinheira -6765,059191 -216973,763 2 1 Saudavel

Azinheira -6765,591489 -216970,2087 2 1 Saudavel

Azinheira -6764,221282 -216970,2076 3 1 Saudavel

Azinheira -6768,833376 -216968,8519 2 1 Saudavel

Azinheira -6769,944835 -216961,9096 3 1 Saudavel

Azinheira -6772,290634 -216958,0985 2 1 Saudavel

Azinheira -6778,489304 -216962,5486 2 1 Saudavel

Azinheira -6781,975785 -216965,9254 2 1 Saudavel

Azinheira -6789,525625 -216965,4386 2 1 Saudavel

Azinheira -6831,062503 -216948,9036 12 4 Saudavel

Azinheira -6787,08137 -216958,8744 2 1 Saudavel

Azinheira -6788,209807 -216955,4438 3 1 Saudavel

Azinheira -6786,931045 -216954,0586 2 1 Saudavel

Azinheira -6779,870298 -216952,061 3 1 Saudavel

Azinheira -6770,065158 -216955,9526 3 1 Saudavel

Azinheira -6780,4239 -216944,3944 3 1 Saudavel

Azinheira -6783,12312 -216943,633 3 1 Saudavel

Azinheira -6787,983265 -216938,3558 4 1 Saudavel

Azinheira -6782,183492 -216936,4726 2 1 Saudavel

Azinheira -6780,233104 -216932,1622 2 1 Saudavel

Azinheira -6775,361331 -216934,0153 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,083291 -216934,8794 2 1 Saudavel

Azinheira -6775,847733 -216940,085 3 1 Saudavel

Azinheira -6775,277867 -216940,8291 3 1 Saudavel

Azinheira -6774,305896 -216935,0784 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,057715 -216931,6484 2 1 Saudavel

Azinheira -6771,598244 -216939,5336 2 1 Saudavel

Azinheira -6782,181215 -216928,3325 2 1 Saudavel

Azinheira -6799,121886 -216932,5624 3 1 Saudavel

Azinheira -6783,707238 -216929,1104 3 1 Saudavel

Azinheira -6766,171928 -216946,9846 2 1 Saudavel

Azinheira -6766,849108 -216943,6281 2 1 Saudavel

Azinheira -6822,921513 -216899,3368 10 4 Saudavel

Azinheira -6790,609313 -216898,2153 12 4 Saudavel

Azinheira -6797,9394 -216860,735 12 4 Saudavel

Azinheira -6825,950119 -216843,8736 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6753,205719 -216925,0051 15 4 Saudavel

Azinheira -6741,225218 -216915,3887 13 4 Saudavel

Azinheira -6760,868966 -216897,0328 12 4 Saudavel

Azinheira -6757,501791 -216900,5681 12 4 Saudavel

Azinheira -6748,957652 -216899,6919 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6742,331657 -216894,6635 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6749,838874 -216856,6238 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6732,416128 -216843,3616 15 4 Saudavel

Azinheira -6731,139859 -216873,3596 13 4 Saudavel

Azinheira -6793,196913 -216922,2833 2 1 Saudavel

Azinheira -6802,602416 -216926,7541 2 1 Saudavel



Azinheira -6801,84251 -216921,5714 3 1 Saudavel

Azinheira -6806,126379 -216916,7742 2 1 Saudavel

Azinheira -6807,440247 -216911,5487 2 1 Saudavel

Azinheira -6809,49526 -216910,1364 2 1 Saudavel

Azinheira -6801,584052 -216912,8699 2 1 Saudavel

Azinheira -6803,310996 -216909,2324 2 1 Saudavel

Azinheira -6803,115843 -216908,8774 2 1 Saudavel

Azinheira -6808,783577 -216898,2109 2 1 Saudavel

Azinheira -6814,926514 -216892,8505 2 1 Saudavel

Azinheira -6821,729575 -216883,9545 2 1 Saudavel

Azinheira -6814,802798 -216876,6469 2 1 Saudavel

Azinheira -6798,595871 -216876,4273 2 1 Saudavel

Azinheira -6795,913026 -216871,3439 2 1 Saudavel

Azinheira -6803,460054 -216818,3172 3 1 Saudavel

Azinheira -6809,244959 -216818,3025 2 1 Saudavel

Azinheira -6822,448735 -216817,3914 3 1 Saudavel

Azinheira -6826,613286 -216813,3945 2 1 Saudavel

Azinheira -6851,934918 -216808,2031 2 1 Saudavel

Azinheira -6850,65517 -216797,8422 2 1 Saudavel

Azinheira -6843,434034 -216788,0749 2 1 Saudavel

Azinheira -6824,644807 -216798,9218 2 1 Saudavel

Azinheira -6832,225709 -216782,6677 2 1 Saudavel

Azinheira -6813,804893 -216782,6949 2 1 Saudavel

Azinheira -6817,530764 -216779,2357 2 1 Saudavel

Azinheira -6821,580722 -216779,2617 3 1 Saudavel

Azinheira -6835,484627 -216755,5826 8 4 Saudavel

Azinheira -6842,814117 -216753,457 11 4 Saudavel

Azinheira -6836,261413 -216765,4729 2 1 Saudavel

Azinheira -6849,647577 -216759,1916 2 1 Saudavel

Azinheira -6864,95436 -216751,8785 2 1 Saudavel

Azinheira -6866,494518 -216755,4391 2 1 Saudavel

Azinheira -6887,998085 -216734,8151 3 1 Saudavel

Azinheira -6893,235367 -216740,6982 2 1 Saudavel

Azinheira -6895,655742 -216736,31 2 1 Saudavel

Azinheira -6898,551309 -216734,5708 2 1 Saudavel

Azinheira -6873,498419 -216717,312 12 4 Saudavel

Azinheira -6807,19615 -216686,1341 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6703,720621 -216708,797 8 4 Morta ou doente

Azinheira -6693,939455 -216713,2794 8 4 Saudavel

Azinheira -6686,43269 -216715,5227 10 4 Saudavel

Azinheira -6698,289148 -216718,4274 6 3 Saudavel

Azinheira -6695,54097 -216719,6954 8 4 Saudavel

Azinheira -6775,640581 -216741,4726 2 1 Saudavel

Azinheira -7340,949839 -216681,3496 14 4 Saudavel

Azinheira -7384,910468 -216651,7262 14 4 Saudavel

Azinheira -7403,911819 -216677,496 10 4 Saudavel

Azinheira -7390,596052 -216695,759 10 4 Saudavel

Azinheira -7417,234772 -216601,4779 12 4 Saudavel

Azinheira -7428,953426 -216615,391 5 1 Saudavel

Azinheira -7501,000642 -216558,0713 2 1 Saudavel

Azinheira -7474,656771 -216552,3256 14 4 Saudavel

Azinheira -7526,97297 -216545,3311 15 4 Saudavel

Azinheira -7506,909648 -216587,12 14 4 Saudavel

Azinheira -7499,709308 -216503,2616 12 4 Saudavel

Azinheira -7495,018965 -216481,4829 12 4 Saudavel

Azinheira -7515,954121 -216488,4109 12 4 Saudavel

Azinheira -7378,322563 -216325,6355 14 4 Saudavel

Azinheira -7577,656214 -216305,2032 15 4 Saudavel

Azinheira -7560,020435 -216220,8863 12 4 Saudavel



Azinheira -8008,940199 -215761,9888 2 1 Saudavel

Azinheira -8000,406167 -215800,9676 2 1 Saudavel

Azinheira -8095,914683 -215686,848 10 3 Saudavel

Azinheira -8081,198278 -215509,0854 7 2 Saudavel

Azinheira -8083,506176 -215511,585 7 2 Saudavel

Azinheira -8080,847801 -215513,383 5 1 Saudavel

Azinheira -8083,451241 -215515,8528 5 1 Saudavel

Azinheira -8081,442486 -215517,0026 5 1 Saudavel

Azinheira -8071,024883 -215170,6821 3 1 Saudavel

Azinheira -8071,232522 -215171,4471 3 1 Saudavel

Azinheira -8034,822946 -215114,0321 2 1 Saudavel

Sobreiro -8127,38467 -215107,4076 4 1 Saudavel

Sobreiro -8140,233104 -215099,0364 7 3 Saudavel

Sobreiro -8130,504776 -215094,4253 3 1 Saudavel

Sobreiro -8130,59408 -215095,0727 3 1 Saudavel

Sobreiro -8131,095944 -215094,4835 3 1 Saudavel

Sobreiro -8149,682308 -215000,5498 3 1 Saudavel

Azinheira -8003,959445 -215106,3804 3 1 Saudavel

Azinheira -7945,284154 -215190,7883 2 1 Saudavel

Azinheira -7933,635014 -215217,2588 6 1 Saudavel

Azinheira -7932,283897 -215226,0602 5 1 Saudavel

Azinheira -7893,111602 -215245,9349 2 1 Saudavel

Azinheira -7897,580653 -215252,288 4 1 Saudavel

Azinheira -7935,434858 -215244,8054 7 2 Saudavel

Azinheira -7921,699363 -215253,2361 4 2 Saudavel

Azinheira -7899,021541 -215275,4791 15 4 Saudavel

Azinheira -7911,085026 -215249,3907 3 1 Saudavel

Azinheira -7905,506987 -215257,8136 2 1 Saudavel

Azinheira -7886,363086 -215266,691 2 1 Saudavel

Azinheira -7875,514631 -215265,2886 5 1 Saudavel

Azinheira -7883,896478 -215283,5579 3 1 Saudavel

Azinheira -7875,152865 -215288,8346 3 1 Saudavel

Azinheira -7872,092575 -215303,0533 3 1 Saudavel

Azinheira -7887,572079 -215294,6798 3 1 Saudavel

Azinheira -7884,087815 -215298,215 3 1 Saudavel

Azinheira -7885,782729 -215308,8973 3 1 Saudavel

Azinheira -7883,447781 -215308,8995 3 1 Saudavel

Azinheira -7887,32351 -215312,928 3 1 Saudavel

Azinheira -7875,444875 -215316,0886 5 1 Saudavel

Azinheira -7867,934847 -215313,2408 3 1 Saudavel

Azinheira -7888,161438 -215323,7583 4 1 Saudavel

Azinheira -7852,506421 -215313,2261 3 1 Saudavel

Azinheira -7845,406694 -215306,6989 3 1 Saudavel

Azinheira -7847,708503 -215302,9294 3 1 Saudavel

Azinheira -7826,50007 -215316,6355 15 4 Saudavel

Azinheira -7862,930263 -215334,2308 4 1 Saudavel

Azinheira -7856,069342 -215330,2051 4 1 Saudavel

Azinheira -7853,417837 -215339,214 3 1 Saudavel

Azinheira -7851,704965 -215340,6872 3 1 Saudavel

Azinheira -7850,642949 -215342,8073 3 1 Saudavel

Azinheira -7803,504677 -215378,583 3 1 Saudavel

Azinheira -7803,886825 -215376,3752 3 1 Saudavel

Azinheira -7810,079998 -215361,8886 2 1 Saudavel

Azinheira -7841,856889 -215365,7141 2 1 Saudavel

Azinheira -7787,9141 -215363,4695 2 1 Saudavel

Azinheira -7758,803385 -215366,0869 5 1 Saudavel

Azinheira -7768,341467 -215356,8656 3 1 Saudavel

Azinheira -7773,714148 -215349,8556 12 4 Saudavel

Azinheira -7765,544855 -215337,4134 11 4 Saudavel



Azinheira -7751,046978 -215352,673 12 4 Saudavel

Azinheira -7742,425022 -215361,7757 12 4 Saudavel

Azinheira -7739,183882 -215340,9995 12 4 Saudavel

Azinheira -7772,125014 -215388,5902 12 4 Saudavel

Azinheira -7747,215855 -215396,119 12 4 Saudavel

Azinheira -7761,631291 -215418,8274 3 1 Saudavel

Azinheira -7760,215364 -215421,8014 2 1 Saudavel

Azinheira -7756,03523 -215408,3546 2 1 Saudavel

Azinheira -7749,743033 -215411,9513 3 1 Saudavel

Azinheira -7748,94959 -215416,8379 3 1 Saudavel

Azinheira -7748,242384 -215419,1343 3 1 Saudavel

Azinheira -7739,402338 -215416,3759 2 1 Saudavel

Azinheira -7733,761092 -215420,7372 2 1 Saudavel

Azinheira -7732,428173 -215417,6775 3 1 Saudavel

Azinheira -7725,241022 -215412,4746 3 1 Saudavel

Azinheira -7722,353224 -215421,8369 2 1 Saudavel

Azinheira -7727,863051 -215403,3775 2 1 Saudavel

Azinheira -7728,926566 -215402,8173 2 1 Saudavel

Azinheira -7737,292272 -215435,5974 3 1 Saudavel

Azinheira -7734,391656 -215431,2735 3 1 Saudavel

Azinheira -7735,985155 -215428,5348 2 1 Saudavel

Azinheira -7730,287624 -215435,9277 3 1 Saudavel

Azinheira -7730,145794 -215442,2853 2 1 Saudavel

Azinheira -7731,413951 -215439,3114 2 1 Saudavel

Azinheira -7716,39471 -215434,6163 10 4 Saudavel

Azinheira -7694,74545 -215419,9201 12 4 Saudavel

Azinheira -7691,561812 -215365,5906 12 4 Saudavel

Azinheira -7694,823838 -215377,184 12 4 Saudavel

Azinheira -7700,625161 -215449,3768 3 1 Saudavel

Azinheira -7699,643555 -215442,6965 2 1 Saudavel

Azinheira -7701,557743 -215435,1893 3 1 Saudavel

Azinheira -7704,807173 -215433,2437 2 1 Saudavel

Azinheira -7743,811436 -215453,3687 2 1 Saudavel

Azinheira -7706,403659 -215465,3534 8 4 Morta ou doente

Azinheira -7705,906468 -215471,0049 6 3 Saudavel

Azinheira -7701,820698 -215463,5917 6 3 Saudavel

Azinheira -7696,325867 -215466,5401 8 3 Saudavel

Azinheira -7711,048595 -215533,4568 2 1 Saudavel

Azinheira -7725,742691 -215537,9463 3 1 Saudavel

Azinheira -7732,94848 -215562,9283 3 1 Saudavel

Azinheira -7714,475306 -215563,0339 3 1 Saudavel

Azinheira -7707,854628 -215563,1872 3 1 Saudavel

Azinheira -7694,498005 -215566,6728 2 1 Saudavel

Azinheira -7717,100961 -215620,9855 5 2 Saudavel

Azinheira -7690,951557 -215630,5757 2 1 Saudavel

Azinheira -7685,471546 -215649,5654 3 1 Saudavel

Azinheira -7677,298362 -215601,3317 3 1 Saudavel

Azinheira -7672,527498 -215620,0852 3 1 Saudavel

Azinheira -7667,000671 -215620,5318 3 1 Saudavel

Azinheira -7692,260414 -215607,7931 2 1 Saudavel

Azinheira -7646,553151 -215659,1674 12 4 Saudavel

Azinheira -7637,62391 -215656,0851 2 1 Saudavel

Azinheira -7624,447835 -215727,2383 2 1 Saudavel

Azinheira -7575,403596 -215944,2128 4 1 Saudavel

Azinheira -7573,606149 -215885,905 5 1 Saudavel

Azinheira -7603,725866 -215725,1382 3 1 Saudavel

Azinheira -7601,044021 -215733,7353 2 1 Saudavel

Azinheira -7597,563647 -215741,8328 2 1 Saudavel

Azinheira -7590,524873 -215737,4831 3 1 Saudavel



Azinheira -7584,410971 -215742,463 3 1 Saudavel

Azinheira -7581,639859 -215750,4421 2 1 Saudavel

Azinheira -7579,985861 -215751,7976 3 1 Saudavel

Azinheira -7578,511452 -215755,5959 3 1 Saudavel

Azinheira -7564,884747 -215755,0492 5 1 Saudavel

Azinheira -7565,06517 -215758,4045 2 1 Saudavel

Azinheira -7560,572152 -215758,1731 3 1 Saudavel

Azinheira -7562,593064 -215770,1508 3 1 Saudavel

Azinheira -7565,047534 -215771,4142 3 1 Saudavel

Azinheira -7580,597965 -215774,6083 2 1 Saudavel

Azinheira -7584,948828 -215780,962 2 1 Saudavel

Azinheira -7586,68036 -215767,4797 2 1 Saudavel

Azinheira -7583,514762 -215796,5044 2 1 Saudavel

Azinheira -7585,566438 -215809,7478 3 1 Saudavel

Azinheira -7579,997822 -215829,2089 2 1 Saudavel

Azinheira -7561,517877 -215822,5737 12 4 Saudavel

Azinheira -7618,561524 -215850,6897 2 1 Saudavel

Azinheira -7633,117843 -215833,4867 2 1 Saudavel

Azinheira -7541,567027 -215791,2153 8 4 Saudavel

Azinheira -7514,898291 -215783,1159 12 4 Saudavel

Azinheira -7517,930335 -215801,9214 12 4 Saudavel

Azinheira -7512,624374 -215817,85 8 4 Saudavel

Azinheira -7544,191212 -215816,4673 2 1 Saudavel

Azinheira -7485,101705 -215813,4011 3 1 Saudavel

Azinheira -7547,630345 -215892,4926 4 1 Saudavel

Azinheira -7544,940451 -215892,4068 4 1 Saudavel

Azinheira -7526,965676 -215888,8322 3 1 Saudavel

Azinheira -7530,845583 -215897,3352 4 1 Saudavel

Azinheira -7516,267607 -215891,1084 4 1 Saudavel

Azinheira -7519,051698 -215897,2576 7 2 Saudavel

Azinheira -7507,499393 -215902,8018 7 2 Saudavel

Azinheira -7495,229011 -215898,8098 7 2 Saudavel

Azinheira -7476,553426 -215904,7136 4 1 Saudavel

Azinheira -7490,246245 -215912,7074 5 2 Saudavel

Azinheira -7499,645328 -215912,1396 5 2 Saudavel

Azinheira -7510,257859 -215913,2779 7 2 Saudavel

Azinheira -7538,491299 -215918,8447 6 2 Saudavel

Azinheira -7480,623776 -215862,4718 5 1 Saudavel

Azinheira -7446,994867 -215871,8328 12 4 Saudavel

Azinheira -7466,366707 -215916,8204 4 1 Saudavel

Azinheira -7469,355389 -215920,4381 4 1 Saudavel

Azinheira -7470,825383 -215944,3376 6 1 Saudavel

Azinheira -7473,835074 -215971,1497 6 2 Saudavel

Azinheira -7478,753039 -215983,5372 4 1 Saudavel

Azinheira -7464,676916 -215976,7211 4 1 Saudavel

Azinheira -7440,107763 -215937,4188 4 1 Saudavel

Azinheira -7444,075881 -215945,4802 4 1 Saudavel

Azinheira -7432,418976 -215966,3009 14 4 Saudavel

Azinheira -7419,506277 -216004,1361 7 2 Saudavel

Azinheira -7452,176138 -216045,0504 3 1 Saudavel

Azinheira -7411,082321 -216037,4049 4 1 Saudavel

Azinheira -7364,267232 -216044,4229 10 4 Saudavel

Azinheira -7345,298646 -216053,7117 12 4 Saudavel

Azinheira -7155,155845 -216235,9942 12 4 Saudavel

Azinheira -7173,504896 -216193,3558 7 4 Saudavel

Azinheira -7177,605524 -216183,9918 14 4 Saudavel

Azinheira -7244,716968 -216230,7649 8 4 Saudavel

Azinheira -7218,033049 -216172,7711 12 4 Saudavel

Azinheira -7238,330829 -216161,8918 6 2 Saudavel



Azinheira -7117,612438 -216198,6142 12 4 Saudavel

Azinheira -7054,236 -216197,609 12 4 Saudavel

Azinheira -7057,209452 -216148,9204 10 4 Saudavel

Azinheira -7020,03428 -216195,9897 10 4 Saudavel

Azinheira -7032,603901 -216204,0149 4 1 Saudavel

Azinheira -7040,330251 -216217,2837 6 2 Saudavel

Azinheira -7035,015025 -216223,7346 3 1 Saudavel

Azinheira -7030,31019 -216218,0281 3 1 Saudavel

Azinheira -7034,87628 -216234,3609 5 1 Saudavel

Azinheira -7024,353535 -216234,9291 4 1 Saudavel

Azinheira -7028,691832 -216226,7424 7 3 Saudavel

Sobreiro -7029,906281 -216229,6849 6 3 Saudavel

Azinheira -7014,14484 -216222,4277 5 1 Saudavel

Azinheira -7015,766265 -216217,3046 6 1 Saudavel

Azinheira -7019,524532 -216222,2466 5 1 Saudavel

Azinheira -7022,745799 -216221,3902 7 2 Saudavel

Azinheira -7020,73337 -216218,5955 7 2 Saudavel

Azinheira -7026,258653 -216215,8239 7 2 Saudavel

Azinheira -7022,561181 -216212,8541 6 2 Saudavel

Azinheira -7013,333805 -216207,2103 3 1 Saudavel

Azinheira -7014,134463 -216210,212 3 1 Saudavel

Azinheira -6999,910903 -216168,9557 8 4 Saudavel

Azinheira -7113,930006 -216144,5154 12 4 Saudavel

Azinheira -7106,38504 -216135,9857 12 4 Saudavel

Azinheira -7100,326018 -216102,3465 10 4 Saudavel

Azinheira -7178,459703 -216146,4905 12 4 Saudavel

Azinheira -7152,868342 -216120,4626 12 4 Saudavel

Azinheira -7163,202802 -216107,4728 10 4 Saudavel

Azinheira -7160,990557 -216078,805 10 4 Saudavel

Azinheira -7149,37582 -216012,8222 10 4 Saudavel

Azinheira -7199,404486 -216030,1452 12 4 Saudavel

Azinheira -7173,272839 -215960,2901 14 4 Saudavel

Azinheira -7201,563176 -215929,5064 8 4 Saudavel

Azinheira -7179,462784 -215872,3347 12 4 Saudavel

Azinheira -7201,300423 -215865,487 10 4 Saudavel

Azinheira -7140,548104 -215819,7697 12 4 Saudavel

Azinheira -7130,901425 -215807,3569 8 4 Saudavel

Azinheira -7071,732471 -215814,7957 12 4 Saudavel

Azinheira -7070,826442 -215792,2795 10 4 Saudavel

Azinheira -7073,859242 -215778,649 10 4 Saudavel

Azinheira -7014,657363 -215816,7282 8 4 Saudavel

Azinheira -6996,479771 -215852,3883 12 4 Saudavel

Azinheira -6977,725117 -215834,9791 12 4 Saudavel

Azinheira -6962,585619 -215828,2221 12 4 Saudavel

Azinheira -6980,016956 -215888,6946 14 4 Saudavel

Azinheira -6966,97133 -215876,4021 12 4 Saudavel

Azinheira -6935,432617 -215876,4581 11 4 Saudavel

Azinheira -6922,068501 -215871,9953 11 4 Saudavel

Azinheira -6934,581014 -215812,7339 12 4 Saudavel

Azinheira -6876,18304 -215858,8766 12 4 Saudavel

Azinheira -6886,962918 -215848,2124 10 4 Saudavel

Azinheira -6889,206298 -215844,5607 10 4 Saudavel

Azinheira -6858,401048 -215909,0179 14 4 Saudavel

Azinheira -6836,324039 -215948,5372 12 4 Saudavel

Azinheira -6828,261094 -215956,4618 12 4 Saudavel

Azinheira -6808,93293 -215924,4825 12 4 Saudavel

Azinheira -6797,096758 -215908,9803 8 4 Saudavel

Azinheira -6780,293154 -215891,4513 12 4 Saudavel

Azinheira -6791,007128 -215836,4005 12 4 Saudavel



Azinheira -6797,57255 -215804,7535 12 4 Saudavel

Azinheira -6788,420875 -215818,5362 6 4 Saudavel

Azinheira -6811,645009 -215808,1563 8 4 Saudavel

Azinheira -6821,827274 -215789,6633 8 4 Saudavel

Azinheira -6825,32959 -215771,4114 8 4 Saudavel

Azinheira -6825,258258 -215756,6357 9 4 Saudavel

Azinheira -6793,294873 -215778,8552 12 4 Saudavel

Azinheira -6795,734447 -215762,1642 8 4 Saudavel

Azinheira -6772,399289 -215781,1976 10 4 Saudavel

Azinheira -6755,426501 -215773,2644 10 4 Saudavel

Azinheira -6786,587137 -215745,2472 8 4 Saudavel

Azinheira -6783,401832 -215717,7293 8 4 Saudavel

Azinheira -6823,393044 -215717,1666 8 4 Saudavel

Azinheira -6850,988071 -215702,7801 8 4 Saudavel

Azinheira -6844,301757 -215695,2212 8 4 Saudavel

Azinheira -6684,949222 -215723,1077 8 4 Saudavel

Azinheira -6600,745678 -215805,3253 12 4 Saudavel

Azinheira -6590,928638 -215800,6237 10 4 Saudavel

Azinheira -6600,629187 -215844,4727 10 4 Saudavel

Azinheira -6590,456439 -215838,5646 3 1 Saudavel

Azinheira -6586,202173 -215841,217 3 1 Saudavel

Azinheira -6704,945108 -215886,9211 12 4 Saudavel

Azinheira -6674,793265 -215920,6478 12 4 Saudavel

Azinheira -6650,430456 -215912,4553 12 4 Saudavel

Azinheira -6643,003563 -215902,8657 10 4 Saudavel

Sobreiro -6536,822276 -216005,5591 10 4 Saudavel

Azinheira -6762,866927 -216015,8558 7 3 Saudavel

Azinheira -6755,30413 -216021,072 9 4 Saudavel

Azinheira -6774,351162 -216034,6258 11 4 Saudavel

Azinheira -6816,197524 -216095,2567 8 4 Saudavel

Azinheira -6816,677031 -216103,2037 7 3 Saudavel

Azinheira -6889,167686 -216187,9464 10 4 Morta ou doente

Azinheira -6925,410472 -216226,6236 12 4 Saudavel

Azinheira -6889,002914 -216238,4577 8 4 Saudavel

Azinheira -6886,776417 -216262,479 12 4 Saudavel

Azinheira -6964,367804 -216259,0288 8 4 Morta ou doente

Azinheira -7002,053247 -216290,1104 8 4 Saudavel

Azinheira -6873,525719 -216288,4523 7 4 Saudavel

Azinheira -6944,164294 -216277,2665 14 4 Morta ou doente

Sobreiro -6915,708176 -216289,1529 14 4 Morta ou doente

Sobreiro -6907,471308 -216301,4934 14 4 Morta ou doente

Azinheira -6991,792528 -216286,0275 9 4 Saudavel

Azinheira -6979,23892 -216297,0471 13 4 Saudavel

Azinheira -6975,54413 -216367,2548 12 4 Saudavel

Sobreiro -6962,459958 -216380,2471 7 4 Morta ou doente

Sobreiro -6929,691802 -216396,9943 12 4 Saudavel

Sobreiro -6949,927153 -216416,1991 8 4 Saudavel

Azinheira -7048,033705 -216376,8482 14 4 Saudavel

Azinheira -7037,017028 -216422,3952 12 4 Saudavel

Azinheira -7011,718199 -216428,0391 8 4 Saudavel

Sobreiro -7074,235747 -216425,0716 7 4 Saudavel

Azinheira -7117,037303 -216423,0037 6 3 Saudavel

Azinheira -6978,683685 -216444,5219 12 4 Saudavel

Azinheira -6995,164368 -216462,8762 10 4 Saudavel

Azinheira -7033,896204 -216471,8508 7 4 Saudavel

Azinheira -7020,572294 -216481,1052 7 4 Saudavel

Azinheira -6942,098907 -216633,3884 8 4 Saudavel

Azinheira -6953,764239 -216619,9848 4 2 Saudavel

Azinheira -6954,64849 -216616,9226 2 1 Saudavel



Azinheira -6957,304539 -216611,6512 2 1 Saudavel

Azinheira -6958,805103 -216603,2899 2 1 Saudavel

Azinheira -6951,641717 -216591,845 2 1 Saudavel

Azinheira -6959,259099 -216580,7704 2 1 Saudavel

Azinheira -6970,286315 -216581,968 2 1 Saudavel

Azinheira -6969,402496 -216585,5306 2 1 Saudavel

Azinheira -6975,570572 -216573,5152 2 1 Saudavel

Azinheira -6974,888932 -216571,4552 2 1 Saudavel

Azinheira -6968,739164 -216570,1357 2 1 Saudavel

Azinheira -6981,297184 -216563,8257 2 1 Saudavel

Azinheira -6957,871277 -216582,5966 2 1 Saudavel

Azinheira -6981,885339 -216560,2045 2 1 Saudavel

Azinheira -6934,100096 -216577,5535 2 1 Saudavel

Azinheira -6942,076919 -216572,0716 2 1 Saudavel

Azinheira -6973,276813 -216552,7054 2 1 Saudavel

Azinheira -6980,340016 -216550,5505 2 1 Saudavel

Azinheira -6950,208818 -216610,362 2 1 Saudavel

Azinheira -6950,827913 -216608,3597 2 1 Saudavel

Azinheira -6942,31035 -216603,5981 2 1 Saudavel

Azinheira -6943,902036 -216598,1216 2 1 Saudavel

Azinheira -6977,586103 -216529,436 2 1 Saudavel

Azinheira -6984,123749 -216515,5473 10 4 Saudavel

Azinheira -6989,381278 -216510,5092 2 1 Saudavel

Azinheira -7006,700593 -216506,7266 3 1 Saudavel

Azinheira -7007,932994 -216495,9519 3 1 Saudavel

Azinheira -6949,509189 -216530,7749 4 1 Saudavel

Azinheira -6938,933283 -216533,7684 3 1 Saudavel

Azinheira -6926,403191 -216538,4228 2 1 Saudavel

Azinheira -6924,854171 -216534,3318 2 1 Saudavel

Azinheira -6910,347867 -216545,9404 2 1 Saudavel

Azinheira -6903,230011 -216549,0763 3 1 Saudavel

Azinheira -6903,853057 -216555,0393 2 1 Saudavel

Sobreiro -6562,195358 -216057,3737 12 4 Saudavel

Azinheira -6386,591146 -216141,254 14 4 Saudavel

Azinheira -6433,847771 -216205,9749 10 4 Saudavel

Azinheira -6429,031038 -216207,8626 10 4 Saudavel

Azinheira -6314,171786 -215949,1886 10 4 Saudavel

Azinheira -6220,401466 -216013,8098 12 4 Saudavel

Azinheira -6486,204093 -216176,4986 8 4 Morta ou doente

Azinheira -6487,313379 -216196,3372 12 4 Saudavel

Azinheira -6473,005142 -216232,2008 8 4 Morta ou doente

Azinheira -6495,925051 -216208,8699 8 4 Saudavel

Azinheira -6500,076894 -216226,0275 8 4 Morta ou doente

Azinheira -6489,175916 -216271,9261 8 4 Morta ou doente

Azinheira -6361,439647 -216260,8399 10 3 Saudavel

Azinheira -6419,491259 -216332,1472 8 4 Saudavel

Azinheira -6411,787562 -216346,9006 8 3 Morta ou doente

Azinheira -6357,153801 -216299,6395 8 4 Saudavel

Azinheira -6359,671308 -216306,0251 8 4 Saudavel

Sobreiro -6373,929206 -216319,0247 6 3 Saudavel

Sobreiro -6373,138791 -216329,004 9 4 Saudavel

Azinheira -6363,494557 -216319,0327 10 3 Saudavel

Azinheira -6362,58784 -216331,5437 8 4 Saudavel

Azinheira -6359,606796 -216337,4037 10 4 Saudavel

Azinheira -6354,040369 -216325,5159 8 4 Saudavel

Azinheira -6347,035706 -216326,8753 7 4 Saudavel

Azinheira -6342,723798 -216331,8827 8 4 Saudavel

Azinheira -6335,252921 -216342,0438 8 4 Saudavel

Azinheira -6324,61094 -216341,5516 6 2 Saudavel



Azinheira -6317,484009 -216337,6715 8 4 Saudavel

Azinheira -6313,619958 -216348,5363 8 4 Saudavel

Azinheira -6345,161491 -216349,8073 8 4 Saudavel

Sobreiro -6275,365068 -216343,0021 8 4 Saudavel

Sobreiro -6277,145023 -216351,3605 10 4 Saudavel

Sobreiro -6258,870701 -216343,1618 12 4 Morta ou doente

Azinheira -6258,979592 -216330,8281 7 2 Saudavel

Azinheira -6260,632784 -216327,9716 7 2 Saudavel

Azinheira -6238,39254 -216352,3319 12 4 Saudavel

Sobreiro -6247,328226 -216324,5671 10 4 Saudavel

Sobreiro -6234,618679 -216326,1957 12 4 Saudavel

Sobreiro -6248,73024 -216302,2831 12 4 Saudavel

Azinheira -6243,700836 -216335,7849 3 1 Saudavel

Azinheira -6245,181394 -216339,1689 3 1 Saudavel

Azinheira -6229,574012 -216339,5633 3 1 Saudavel

Azinheira -6230,021099 -216344,4494 2 1 Saudavel

Azinheira -6233,946413 -216361,0112 3 1 Saudavel

Sobreiro -6239,421008 -216411,6391 5 3 Saudavel

Azinheira -6238,039559 -216416,4749 5 3 Saudavel

Azinheira -6237,274177 -216416,3523 3 1 Saudavel

Azinheira -6242,741659 -216435,5443 10 4 Saudavel

Azinheira -6192,305039 -216389,8703 2 1 Saudavel

Sobreiro -6175,394112 -216383,8757 12 4 Saudavel

Sobreiro -6175,59652 -216377,8412 3 1 Saudavel

Azinheira -6184,924972 -216361,0851 4 1 Saudavel

Azinheira -6189,210232 -216359,8162 3 1 Saudavel

Azinheira -6195,538178 -216373,5089 2 1 Morta ou doente

Azinheira -6196,636488 -216373,1829 2 1 Saudavel

Azinheira -6204,392102 -216360,9269 3 1 Saudavel

Sobreiro -6193,114721 -216355,0207 7 4 Saudavel

Azinheira -6199,181214 -216344,1457 2 1 Saudavel

Azinheira -6204,960026 -216341,159 2 1 Saudavel

Sobreiro -6174,37642 -216361,6709 3 1 Saudavel

Sobreiro -6162,927877 -216367,3911 2 1 Saudavel

Azinheira -6160,547294 -216364,9077 3 1 Saudavel

Azinheira -6158,580821 -216351,4193 2 1 Saudavel

Azinheira -6154,761913 -216348,4798 3 1 Saudavel

Azinheira -6146,933994 -216350,1494 2 1 Saudavel

Azinheira -6148,28936 -216346,7477 2 1 Saudavel

Azinheira -6146,279104 -216346,5138 2 1 Saudavel

Azinheira -6168,591916 -216329,9295 2 1 Saudavel

Azinheira -6182,312107 -216320,2341 2 1 Saudavel

Azinheira -6085,697151 -216248,0373 2 1 Saudavel

Azinheira -6013,203036 -216170,4376 3 1 Saudavel

Azinheira -6006,840149 -216157,0145 3 1 Saudavel

Azinheira -6004,378206 -216155,2526 3 1 Saudavel

Azinheira -5998,100941 -216148,0039 2 1 Saudavel

Azinheira -5998,479239 -216143,429 8 4 Saudavel

Azinheira -5997,619318 -216153,7314 2 1 Saudavel

Azinheira -5988,517586 -216137,1759 5 2 Saudavel

Azinheira -5967,387565 -216109,0418 5 2 Morta ou doente

Azinheira -5966,859851 -216074,1617 2 1 Saudavel

Azinheira -5968,838986 -216072,3354 2 1 Saudavel

Azinheira -5971,197407 -216063,6209 2 1 Saudavel

Azinheira -5967,900034 -216081,9318 2 1 Saudavel

Azinheira -5931,482333 -216055,8782 2 1 Saudavel

Azinheira -5989,70657 -215419,0083 3 1 Saudavel

Azinheira -5953,549563 -215324,3503 2 1 Saudavel

Azinheira -5952,635566 -215327,4707 2 1 Saudavel



Azinheira -5955,578035 -215309,2206 4 1 Saudavel

Azinheira -5958,176291 -215305,4809 4 1 Saudavel

Azinheira -5959,178251 -215301,3891 3 1 Morta ou doente

Azinheira -5974,238919 -215294,6963 3 1 Saudavel

Azinheira -5972,377039 -215283,6025 4 1 Saudavel

Azinheira -5975,186497 -215285,8373 3 1 Saudavel

Azinheira -5964,930641 -215286,0507 3 1 Saudavel

Azinheira -5980,09108 -215283,4203 2 1 Saudavel

Azinheira -5979,225148 -215282,78 2 1 Saudavel

Azinheira -5974,627632 -215277,5756 3 1 Saudavel

Azinheira -5968,788096 -215266,1224 3 1 Saudavel

Azinheira -5979,803474 -215253,6058 5 2 Saudavel

Azinheira -5985,521577 -215265,1101 4 1 Saudavel

Azinheira -5988,008619 -215264,1704 5 1 Saudavel

Azinheira -5987,721654 -215267,1785 3 1 Saudavel

Azinheira -5986,685723 -215258,5141 4 2 Saudavel

Azinheira -5979,580249 -215231,0611 5 2 Saudavel

Azinheira -5992,464556 -215228,138 3 1 Saudavel

Azinheira -5997,179183 -215253,0246 6 2 Saudavel

Azinheira -6005,135724 -215257,2664 6 2 Saudavel

Azinheira -6006,343412 -215251,6146 7 2 Saudavel

Azinheira -6000,015265 -215247,2927 5 1 Saudavel

Azinheira -5998,68107 -215241,5544 5 2 Saudavel

Azinheira -6002,019235 -215239,2563 4 1 Saudavel

Azinheira -6005,446258 -215237,223 4 1 Saudavel

Azinheira -6008,286659 -215241,3709 3 1 Saudavel

Azinheira -6017,091315 -215237,1851 2 1 Saudavel

Azinheira -6022,432089 -215225,0258 2 1 Saudavel

Azinheira -6036,737943 -215226,0455 2 1 Saudavel

Azinheira -6008,800905 -215216,9714 5 2 Saudavel

Azinheira -6009,036474 -215215,7645 4 1 Saudavel

Azinheira -6005,105146 -215215,2376 4 1 Saudavel

Azinheira -6012,31412 -215211,5534 2 1 Saudavel

Azinheira -6004,153104 -215206,6442 3 1 Saudavel

Azinheira -6009,971743 -215201,3128 3 1 Saudavel

Azinheira -6020,703092 -215204,8074 4 1 Saudavel

Azinheira -6022,227731 -215216,0096 2 1 Saudavel

Azinheira -6018,40449 -215214,0801 2 1 Saudavel

Azinheira -6376,789723 -215124,0148 2 1 Saudavel

Azinheira -6417,167028 -215167,5423 2 1 Saudavel

Azinheira -6417,335899 -215080,6307 2 1 Saudavel

Azinheira -6417,092156 -215071,2423 2 1 Saudavel

Azinheira -6564,452636 -215104,5605 3 1 Saudavel

Azinheira -6569,534295 -215102,1725 3 1 Saudavel

Azinheira -6560,813629 -215099,9427 2 1 Saudavel

Azinheira -6561,79549 -215108,1533 2 1 Saudavel

Azinheira -6565,471161 -215084,5463 3 1 Saudavel

Azinheira -6573,753684 -215093,3103 3 1 Saudavel

Azinheira -6572,396263 -215095,9897 3 1 Saudavel

Azinheira -6581,777524 -215111,2277 2 1 Saudavel

Azinheira -6597,306261 -215089,3183 3 1 Saudavel

Azinheira -6593,077566 -215086,4962 2 1 Saudavel

Azinheira -6614,842985 -215065,2882 5 1 Saudavel

Azinheira -6623,178394 -215066,2527 6 1 Saudavel

Azinheira -6619,72381 -215033,6456 4 1 Saudavel

Azinheira -6670,93536 -215023,9509 5 1 Saudavel

Azinheira -6699,985711 -215020,8666 5 2 Saudavel

Azinheira -6710,238565 -215017,3853 7 2 Saudavel

Azinheira -6688,821609 -215169,8011 2 1 Saudavel



Azinheira -6738,693067 -215225,7377 2 1 Saudavel

Azinheira -6651,723043 -215278,9625 2 1 Saudavel

Azinheira -6685,177561 -215338,783 2 1 Saudavel

Azinheira -6595,912772 -215379,7246 2 1 Saudavel

Azinheira -6657,62347 -215424,857 2 1 Saudavel

Azinheira -6623,289115 -215425,2349 2 1 Saudavel

Azinheira -6638,393305 -215426,1057 2 1 Saudavel

Azinheira -6637,600954 -215433,1702 2 1 Saudavel

Azinheira -6648,15674 -215438,1652 2 1 Saudavel

Azinheira -6616,265233 -215438,4852 2 1 Saudavel

Azinheira -6642,934976 -215450,3252 3 1 Saudavel

Azinheira -6460,987633 -215418,2408 2 1 Saudavel

Azinheira -6426,029336 -215427,5982 2 1 Saudavel

Azinheira -6355,595134 -215388,5663 2 1 Saudavel

Azinheira -6455,283282 -215456,1546 2 1 Saudavel

Azinheira -6414,691169 -215480,586 2 1 Saudavel

Azinheira -6469,350237 -215528,9016 3 1 Saudavel

Azinheira -6482,331575 -215536,2497 2 1 Saudavel

Azinheira -6487,420186 -215542,3383 3 1 Saudavel

Azinheira -6474,546043 -215558,6249 4 1 Saudavel

Azinheira -6475,081905 -215563,5104 4 1 Saudavel

Azinheira -6469,021732 -215562,3084 4 1 Saudavel

Azinheira -6468,694619 -215559,7774 4 1 Saudavel

Azinheira -6462,69944 -215566,0808 2 1 Saudavel

Azinheira -6460,724474 -215572,9403 3 1 Saudavel

Azinheira -6453,600742 -215572,3866 2 1 Saudavel

Azinheira -6436,796053 -215589,5593 2 1 Saudavel

Azinheira -6429,244408 -215570,9045 2 1 Saudavel

Azinheira -6719,455595 -215467,24 2 1 Saudavel

Azinheira -6725,664852 -215459,0393 2 1 Saudavel

Azinheira -6811,067646 -215430,8214 3 1 Saudavel

Azinheira -6811,39923 -215448,5669 2 1 Saudavel

Azinheira -6825,012079 -215448,2049 2 1 Saudavel

Azinheira -6831,825454 -215439,3799 2 1 Saudavel

Azinheira -6818,462212 -215412,1259 2 1 Saudavel

Azinheira -6814,541039 -215407,8749 2 1 Saudavel

Azinheira -6814,197414 -215391,0122 2 1 Saudavel

Azinheira -6817,512691 -215387,4822 2 1 Saudavel

Azinheira -6816,084449 -215553,8917 3 1 Saudavel

Azinheira -6804,105271 -215625,9092 12 4 Saudavel

Azinheira -6843,811712 -215638,9153 10 4 Saudavel

Sobreiro -6867,81569 -215642,8689 12 4 Saudavel

Azinheira -6861,37749 -215649,2907 12 4 Saudavel

Azinheira -6885,791264 -215683,8253 10 4 Morta ou doente

Azinheira -6817,415513 -215669,0364 3 1 Saudavel

Azinheira -6891,406872 -215718,8172 12 4 Saudavel

Sobreiro -6901,551756 -215726,6675 12 4 Saudavel

Sobreiro -6912,171736 -215701,7872 12 4 Saudavel

Sobreiro -6919,163513 -215721,0604 8 4 Morta ou doente

Sobreiro -6941,654435 -215682,8661 10 4 Saudavel

Sobreiro -6940,255589 -215706,5613 12 4 Saudavel

Sobreiro -6955,948903 -215704,37 12 4 Saudavel

Sobreiro -6960,310391 -215688,8843 12 4 Saudavel

Sobreiro -6944,50597 -215629,2359 10 4 Saudavel

Sobreiro -6962,597057 -215526,3812 12 4 Saudavel

Azinheira -7069,044012 -215540,2125 10 4 Saudavel

Azinheira -7088,342111 -215537,0466 8 4 Saudavel

Azinheira -7102,406208 -215531,1185 10 4 Saudavel

Azinheira -7032,602268 -215473,4309 12 4 Saudavel



Sobreiro -7014,198276 -215450,3712 12 4 Saudavel

Azinheira -7019,848452 -215421,2869 12 4 Saudavel

Azinheira -7010,854216 -215410,6988 12 4 Saudavel

Sobreiro -6959,529261 -215323,3279 14 4 Saudavel

Azinheira -7064,647769 -215307,5512 3 1 Saudavel

Azinheira -7075,541211 -215258,0959 2 1 Saudavel

Azinheira -7081,215607 -215257,6495 3 1 Saudavel

Azinheira -7082,918143 -215243,9916 2 1 Saudavel

Azinheira -7081,343641 -215303,5341 3 1 Saudavel

Azinheira -7141,319544 -215310,6639 14 4 Saudavel

Azinheira -7207,418237 -215289,121 12 4 Saudavel

Azinheira -7161,255891 -215328,3943 12 4 Saudavel

Azinheira -7160,274285 -215355,2669 12 4 Saudavel

Azinheira -7172,366357 -215359,2592 12 4 Saudavel

Azinheira -7143,471736 -215372,7055 12 4 Saudavel

Azinheira -7152,522256 -215379,8792 12 4 Saudavel

Azinheira -7187,645455 -215425,2925 10 4 Saudavel

Azinheira -7181,988025 -215479,336 12 4 Saudavel

Azinheira -7240,175178 -215501,1243 8 4 Saudavel

Sobreiro -7239,86492 -215551,7788 8 4 Saudavel

Azinheira -7192,683164 -215542,0483 10 4 Saudavel

Azinheira -7156,88108 -215532,3959 8 3 Saudavel

Azinheira -7138,241928 -215545,5686 8 3 Saudavel

Azinheira -7128,233416 -215558,7339 8 3 Saudavel

Azinheira -7163,684398 -215547,828 2 1 Saudavel

Azinheira -7167,457524 -215560,6719 2 1 Saudavel

Sobreiro -7175,71721 -215575,8817 12 4 Saudavel

Sobreiro -7159,41608 -215592,5845 10 4 Saudavel

Sobreiro -7108,853147 -215603,8128 8 4 Saudavel

Sobreiro -7201,140728 -215648,5304 14 4 Saudavel

Sobreiro -7274,482707 -215525,4058 12 4 Saudavel

Sobreiro -7268,343997 -215569,3842 8 4 Morta ou doente

Sobreiro -7299,980974 -215548,0762 10 4 Saudavel

Sobreiro -7295,328735 -215568,2125 14 4 Saudavel

Sobreiro -7315,785258 -215571,4909 10 4 Saudavel

Sobreiro -7340,22216 -215563,6695 12 4 Saudavel

Azinheira -7316,52111 -215634,713 10 4 Saudavel

Azinheira -7296,627635 -215633,2589 12 4 Saudavel

Sobreiro -7280,529124 -215644,9582 8 4 Saudavel

Sobreiro -7356,656196 -215497,5777 10 4 Saudavel

Azinheira -7349,638745 -215483,6033 10 4 Saudavel

Sobreiro -7367,600082 -215473,1975 8 4 Saudavel

Azinheira -7375,219211 -215465,862 8 4 Saudavel

Azinheira -7779,920699 -216792,4856 1 1 Saudavel

Azinheira -7780,33287 -216790,6895 1 1 Saudavel

Azinheira -7782,223953 -216789,7752 1 1 Saudavel

Azinheira -7794,877491 -216776,4141 1 1 Saudavel

Azinheira -7681,708292 -216999,9632 1 1 Saudavel

Azinheira -7778,88388 -216790,1905 1 1 Saudavel

Azinheira -7781,457237 -216791,7777 1 1 Saudavel

Azinheira -7680,66894 -217000,6453 1 1 Saudavel

Azinheira -7745,298388 -216650,7121 1 1 Saudavel

Azinheira -7741,208566 -216649,2165 1 1 Saudavel

Azinheira -7678,631333 -216685,0754 1 1 Saudavel

Azinheira -7580,513026 -216841,1842 1 1 Saudavel

Azinheira -7562,144624 -216765,1345 1 1 Saudavel

Azinheira -7962,40672 -215231,4761 1 1 Saudavel

Azinheira -7958,199208 -215220,5315 1 1 Saudavel

Azinheira -7963,557497 -215198,8644 1 1 Saudavel



Azinheira -7966,078128 -215146,2969 1 1 Saudavel

Azinheira -7942,639386 -215268,0792 1 1 Saudavel

Azinheira -7984,922945 -215225,8034 1 1 Saudavel

Azinheira -7408,391544 -216761,2115 1 1 Saudavel

Azinheira -7538,800868 -216558,8249 1 1 Saudavel

Azinheira -7470,90104 -216648,6757 1 1 Saudavel

Azinheira -7472,444581 -216648,7104 1 1 Saudavel

Azinheira -6747,889716 -216822,8015 1 1 Saudavel

Azinheira -6752,678715 -216825,8896 1 1 Saudavel

Azinheira -6808,500103 -216783,2432 1 1 Saudavel

Azinheira -6804,351451 -216808,6691 1 1 Saudavel

Azinheira -6792,142068 -216806,133 1 1 Saudavel

Azinheira -6820,11813 -216727,4239 1 1 Saudavel

Azinheira -6818,348385 -216677,032 1 1 Saudavel

Azinheira -6807,487072 -216893,4782 1 1 Saudavel

Azinheira -6799,612401 -216906,2998 1 1 Saudavel

Azinheira -6802,19959 -216902,2809 1 1 Saudavel

Azinheira -6799,588073 -216899,2407 1 1 Saudavel

Azinheira -6800,134272 -216900,8141 1 1 Saudavel

Azinheira -6776,390167 -216893,0154 1 1 Saudavel

Azinheira -6777,656121 -216891,7014 1 1 Saudavel

Azinheira -6789,926675 -216882,6955 1 1 Saudavel

Azinheira -6806,401509 -216884,7197 1 1 Saudavel

Azinheira -6774,951845 -216891,6537 1 1 Saudavel

Azinheira -6776,521677 -216892,103 1 1 Saudavel

Azinheira -6764,056213 -216833,2635 1 1 Saudavel

Azinheira -6768,274314 -216843,0085 1 1 Saudavel

Azinheira -6772,355313 -216844,8008 1 1 Saudavel

Azinheira -6773,190098 -216925,4891 1 1 Saudavel

Azinheira -6767,35075 -216930,6544 1 1 Saudavel

Azinheira -6766,588973 -216914,7792 1 1 Saudavel

Azinheira -6776,759404 -216916,0955 1 1 Saudavel

Azinheira -6794,98542 -216908,8031 1 1 Saudavel

Azinheira -6791,340372 -216905,5774 1 1 Saudavel

Azinheira -6791,374518 -216905,2843 1 1 Saudavel

Azinheira -6773,614189 -216901,909 1 1 Saudavel

Azinheira -6739,475841 -216981,449 1 1 Saudavel

Azinheira -6752,642435 -216976,6978 1 1 Saudavel

Azinheira -6747,834535 -216972,3458 1 1 Saudavel

Azinheira -6757,591097 -216937,4537 1 1 Saudavel

Azinheira -6708,688091 -217054,6972 1 1 Saudavel

Azinheira -6689,252872 -217046,0456 1 1 Saudavel

Azinheira -6705,619314 -217044,7983 1 1 Saudavel

Azinheira -7316,78865 -216988,3142 1 1 Saudavel

Azinheira -6725,117766 -217034,4335 1 1 Saudavel

Azinheira -6736,058603 -217040,1584 1 1 Saudavel

Azinheira -6734,640693 -217046,5504 1 1 Saudavel

Azinheira -6736,893136 -217048,2278 1 1 Saudavel

Azinheira -6826,655867 -217146,5123 1 1 Saudavel

Azinheira -6795,141824 -216622,3835 1 1 Saudavel

Azinheira -6818,950066 -216624,0854 1 1 Saudavel

Azinheira -6821,534824 -216623,6459 1 1 Saudavel

Azinheira -6752,890923 -216648,4993 1 1 Saudavel

Azinheira -6752,98028 -216649,3234 1 1 Saudavel

Azinheira -6755,871271 -216641,9913 1 1 Saudavel

Azinheira -6764,043411 -216622,1147 1 1 Saudavel

Azinheira -6772,525366 -216619,6056 1 1 Saudavel

Azinheira -6696,830033 -216632,4429 1 1 Saudavel

Azinheira -6705,342583 -216631,1702 1 1 Saudavel



Azinheira -6708,926475 -216639,7923 1 1 Saudavel

Azinheira -6718,412798 -216636,3699 1 1 Saudavel

Azinheira -6701,813966 -216654,2222 1 1 Saudavel

Azinheira -6697,45368 -216635,9749 1 1 Saudavel

Azinheira -6847,662161 -216672,7501 1 1 Saudavel

Azinheira -6846,51887 -216677,3295 1 1 Saudavel

Azinheira -6849,846792 -216686,3092 1 1 Saudavel

Azinheira -6820,603477 -216669,8149 1 1 Saudavel

Azinheira -6882,621188 -216632,349 1 1 Saudavel

Azinheira -6871,004792 -216628,9425 1 1 Saudavel

Azinheira -6863,344774 -216638,6417 1 1 Saudavel

Azinheira -6863,111477 -216644,3702 1 1 Saudavel

Azinheira -6904,726615 -216624,8831 1 1 Saudavel

Azinheira -6902,968548 -216619,1619 1 1 Saudavel

Azinheira -6897,429252 -216622,7726 1 1 Saudavel

Azinheira -6872,558144 -216755,8452 1 1 Saudavel

Azinheira -6880,663756 -216739,02 1 1 Saudavel

Azinheira -6884,488676 -216726,4337 1 1 Saudavel

Azinheira -6874,180594 -216718,9071 1 1 Saudavel

Azinheira -6876,211151 -216716,7855 1 1 Saudavel

Azinheira -6876,847934 -216715,9603 1 1 Saudavel

Azinheira -6842,113301 -216692,552 1 1 Saudavel

Azinheira -6845,188525 -216693,5797 1 1 Saudavel

Azinheira -6851,812112 -216767,0791 1 1 Saudavel

Azinheira -6847,856312 -216773,6469 1 1 Saudavel

Azinheira -6855,422136 -216771,3151 1 1 Saudavel

Azinheira -6861,968384 -216760,5845 1 1 Saudavel

Azinheira -7421,662704 -215838,2124 1 1 Saudavel

Azinheira -7563,588112 -215727,0588 1 1 Saudavel

Azinheira -7560,848186 -215736,8334 1 1 Saudavel

Azinheira -7550,685225 -215741,4484 1 1 Saudavel

Azinheira -7540,500541 -215723,8717 1 1 Saudavel

Azinheira -7516,381335 -215756,3003 1 1 Saudavel

Azinheira -7549,132052 -215789,2069 1 1 Saudavel

Azinheira -7540,788732 -215780,5021 1 1 Saudavel

Azinheira -7540,669532 -215779,4426 1 1 Saudavel

Azinheira -7543,247593 -215751,5454 1 1 Saudavel

Azinheira -7473,475564 -215802,5799 1 1 Saudavel

Azinheira -7492,08102 -215825,9817 1 1 Saudavel

Azinheira -7536,06822 -215803,1352 1 1 Saudavel

Azinheira -7629,034895 -215664,4992 1 1 Saudavel

Azinheira -7629,425847 -215663,0327 1 1 Saudavel

Azinheira -7578,058546 -215745,2062 1 1 Saudavel

Azinheira -7762,960351 -215449,2007 1 1 Saudavel

Azinheira -7780,347936 -215457,867 1 1 Saudavel

Azinheira -7792,876756 -215454,3821 1 1 Saudavel

Azinheira -7761,247524 -215450,7622 1 1 Saudavel

Azinheira -7778,075229 -215492,5998 1 1 Saudavel

Azinheira -7759,347911 -215473,7216 1 1 Saudavel

Azinheira -7695,408688 -215528,9682 1 1 Saudavel

Azinheira -7704,568473 -215525,8397 1 1 Saudavel

Azinheira -7703,354546 -215523,6039 1 1 Saudavel

Azinheira -7896,673912 -215293,1112 1 1 Saudavel

Azinheira -7908,948722 -215302,4589 1 1 Saudavel

Azinheira -7879,198332 -215346,8418 1 1 Saudavel

Azinheira -7895,475089 -215337,5845 1 1 Saudavel

Azinheira -7897,424235 -215335,9344 1 1 Saudavel

Azinheira -7847,532095 -215397,1721 1 1 Saudavel

Azinheira -6038,177028 -216183,3731 1 1 Saudavel



Azinheira -6075,264705 -216170,571 1 1 Saudavel

Azinheira -6010,14892 -216134,8548 1 1 Saudavel

Azinheira -6027,593283 -216140,8763 1 1 Saudavel

Azinheira -6031,384138 -216150,8226 1 1 Saudavel

Azinheira -6024,008249 -216169,9315 1 1 Saudavel

Azinheira -6033,498271 -216171,9262 1 1 Saudavel

Azinheira -6050,760347 -216171,0893 1 1 Saudavel

Azinheira -6044,3794 -216176,3924 1 1 Saudavel

Azinheira -5987,722301 -216106,3191 1 1 Saudavel

Azinheira -5989,35903 -216121,4475 1 1 Saudavel

Azinheira -5990,742033 -216112,7926 1 1 Saudavel

Azinheira -5994,970021 -216114,2024 1 1 Saudavel

Azinheira -6001,099596 -216129,0921 1 1 Saudavel

Azinheira -6011,886014 -216125,3755 1 1 Saudavel

Azinheira -6151,916575 -216285,4766 1 1 Saudavel

Azinheira -6146,06167 -216284,5209 1 1 Saudavel

Azinheira -6133,117081 -216312,8411 1 1 Saudavel

Azinheira -6131,870392 -216317,558 1 1 Saudavel

Azinheira -6135,674008 -216317,745 1 1 Saudavel

Azinheira -6140,998946 -216312,6232 1 1 Saudavel

Azinheira -6141,257153 -216312,4632 1 1 Saudavel

Azinheira -6139,021992 -216307,5091 1 1 Saudavel

Azinheira -6141,592214 -216299,4659 1 1 Saudavel

Azinheira -6126,14503 -216308,229 1 1 Saudavel

Azinheira -6123,822348 -216317,2066 1 1 Saudavel

Azinheira -6126,62342 -216316,0735 1 1 Saudavel

Azinheira -6129,687866 -216314,6161 1 1 Saudavel

Azinheira -6135,320541 -216264,4572 1 1 Saudavel

Azinheira -6134,995636 -216265,0291 1 1 Saudavel

Azinheira -6134,133473 -216265,1562 1 1 Saudavel

Azinheira -6120,782428 -216270,8767 1 1 Saudavel

Azinheira -6121,367028 -216285,2318 1 1 Saudavel

Azinheira -6208,231491 -216290,2304 1 1 Saudavel

Azinheira -6342,115786 -216271,5105 1 1 Saudavel

Azinheira -6243,370974 -216268,3375 1 1 Saudavel

Azinheira -6243,566132 -216264,0875 1 1 Saudavel

Azinheira -6197,260418 -216254,7833 1 1 Saudavel

Azinheira -6185,720224 -216260,8868 1 1 Saudavel

Azinheira -6176,580951 -216271,2533 1 1 Saudavel

Azinheira -6163,022627 -216289,9835 1 1 Saudavel

Azinheira -6161,180186 -216280,8258 1 1 Saudavel

Azinheira -6159,755979 -216267,3781 1 1 Saudavel

Azinheira -6164,633256 -216263,8151 1 1 Saudavel

Azinheira -6170,225101 -216270,5811 1 1 Saudavel

Azinheira -6153,867158 -216309,6202 1 1 Saudavel

Azinheira -6175,730013 -216310,1244 1 1 Saudavel

Azinheira -6975,929887 -216508,9604 1 1 Saudavel

Azinheira -6956,036079 -216509,5365 1 1 Saudavel

Azinheira -6952,379785 -216520,49 1 1 Saudavel

Azinheira -6975,726171 -216512,7579 1 1 Saudavel

Azinheira -6210,052852 -216245,5898 1 1 Saudavel

Azinheira -6242,808383 -216209,9077 1 1 Saudavel

Azinheira -6931,929879 -216527,7191 1 1 Saudavel

Azinheira -6932,461551 -216527,2182 1 1 Saudavel

Azinheira -6887,464651 -216449,691 1 1 Saudavel

Azinheira -6876,953585 -216464,6239 1 1 Saudavel

Azinheira -6877,401453 -216469,981 1 1 Saudavel

Azinheira -6917,198776 -216480,6331 1 1 Saudavel

Azinheira -6924,05138 -216474,1514 1 1 Saudavel



Azinheira -6905,165711 -216478,3177 1 1 Saudavel

Azinheira -6900,646475 -216482,5309 1 1 Saudavel

Azinheira -6907,121628 -216484,2034 1 1 Saudavel

Azinheira -6908,304811 -216485,1149 1 1 Saudavel

Azinheira -6911,760138 -216481,2264 1 1 Saudavel

Azinheira -6938,793025 -216498,5712 1 1 Saudavel

Azinheira -6938,584963 -216497,2173 1 1 Saudavel

Azinheira -6924,482654 -216494,9331 1 1 Saudavel

Azinheira -6909,008766 -216513,8737 1 1 Saudavel

Azinheira -6853,135424 -216544,9758 1 1 Saudavel

Azinheira -6823,1055 -216549,5634 1 1 Saudavel

Azinheira -6830,316445 -216547,2908 1 1 Saudavel

Azinheira -6831,055488 -216547,3196 1 1 Saudavel

Azinheira -6831,824335 -216547,6428 1 1 Saudavel

Azinheira -6834,475689 -216536,6313 1 1 Saudavel

Azinheira -6840,247053 -216509,4272 1 1 Saudavel

Azinheira -6847,515054 -216504,7113 1 1 Saudavel

Azinheira -6877,592529 -216521,9361 1 1 Saudavel

Azinheira -6881,677001 -216528,0555 1 1 Saudavel

Azinheira -6873,579315 -216530,3877 1 1 Saudavel

Azinheira -6867,213378 -216553,4419 1 1 Saudavel

Azinheira -6882,834228 -216497,8233 1 1 Saudavel

Azinheira -6847,727859 -216476,1578 1 1 Saudavel

Azinheira -6868,101051 -216483,3822 1 1 Saudavel

Azinheira -6868,345492 -216492,9489 1 1 Saudavel

Azinheira -6869,261012 -216491,9178 1 1 Saudavel

Azinheira -6880,791533 -216494,2043 1 1 Saudavel

Azinheira -6759,868725 -216577,9629 1 1 Saudavel

Azinheira -6753,55833 -216597,0725 1 1 Saudavel

Azinheira -6738,65723 -216594,141 1 1 Saudavel

Azinheira -6729,247869 -216583,1099 1 1 Saudavel

Azinheira -6749,197414 -216614,3261 1 1 Saudavel

Azinheira -6825,157527 -216564,4861 1 1 Saudavel

Azinheira -6820,396659 -216562,5766 1 1 Saudavel

Azinheira -6819,538034 -216560,9289 1 1 Saudavel

Azinheira -6797,402366 -216567,4526 1 1 Saudavel

Azinheira -6781,560816 -216535,1737 1 1 Saudavel

Azinheira -6795,722861 -216502,252 1 1 Saudavel

Azinheira -6793,688316 -216508,4942 1 1 Saudavel

Azinheira -6859,38007 -216518,2128 1 1 Saudavel

Azinheira -6847,326779 -216527,201 1 1 Saudavel

Azinheira -6842,775584 -216528,5883 1 1 Saudavel

Azinheira -6819,943592 -216515,0958 1 1 Saudavel

Azinheira -6809,053877 -216501,2696 1 1 Saudavel

Azinheira -6809,934795 -216494,1158 1 1 Saudavel

Azinheira -6799,234388 -216494,7428 1 1 Saudavel

Azinheira -6795,692162 -216500,8685 1 1 Saudavel

Azinheira -6685,330532 -216705,1617 1 1 Saudavel

Azinheira -6693,604163 -216700,7983 1 1 Saudavel

Azinheira -6684,226295 -216655,7083 1 1 Saudavel

Azinheira -6684,285846 -216656,2382 1 1 Saudavel

Azinheira -6685,785527 -216646,4344 1 1 Saudavel

Azinheira -6686,792272 -216648,4942 1 1 Saudavel

Azinheira -6655,022594 -216648,4196 1 1 Saudavel

Azinheira -6652,234181 -216648,9002 1 1 Saudavel

Azinheira -6651,955992 -216662,5635 1 1 Saudavel

Azinheira -6651,600872 -216666,0999 1 1 Saudavel

Azinheira -6639,087075 -216698,0522 1 1 Saudavel

Azinheira -6720,957464 -216603,0159 1 1 Saudavel



Azinheira -6710,671169 -216604,1429 1 1 Saudavel

Azinheira -6709,501839 -216620,2752 1 1 Saudavel

Azinheira -6709,589756 -216619,3332 1 1 Saudavel

Azinheira -6685,577903 -216619,2464 1 1 Saudavel

Azinheira -6682,1596 -216623,6234 1 1 Saudavel

Azinheira -6675,648088 -216650,6195 1 1 Saudavel

Azinheira -6654,659175 -216648,2847 1 1 Saudavel

Azinheira -6739,123658 -216622,3411 1 1 Saudavel

Azinheira -6733,775158 -216624,8476 1 1 Saudavel

Azinheira -6732,149662 -216625,2905 1 1 Saudavel

Azinheira -6723,487711 -216624,5911 1 1 Saudavel

Azinheira -6723,747432 -216616,8195 1 1 Saudavel

Azinheira -6718,659711 -216612,8497 1 1 Saudavel

Azinheira -7173,180719 -215208,0067 1 1 Saudavel

Azinheira -7183,004916 -215187,3959 1 1 Saudavel

Azinheira -7308,801138 -215127,8334 1 1 Saudavel

Azinheira -7346,425842 -215258,8177 1 1 Saudavel

Azinheira -7312,520822 -215122,9444 1 1 Saudavel

Azinheira -7260,110612 -215349,0283 1 1 Saudavel

Azinheira -7405,586202 -215380,4801 1 1 Saudavel

Azinheira -7407,329721 -215380,1253 1 1 Saudavel

Azinheira -7388,630088 -215357,9206 1 1 Saudavel

Azinheira -7404,447065 -215329,7102 1 1 Saudavel

Azinheira -7358,717401 -215389,3812 1 1 Saudavel

Azinheira -7365,541007 -215384,9308 1 1 Saudavel

Azinheira -7365,788632 -215364,3279 1 1 Saudavel

Azinheira -7397,572617 -215138,2153 1 1 Saudavel

Azinheira -7399,696849 -215140,8705 1 1 Saudavel

Azinheira -7408,144801 -215142,0916 1 1 Saudavel

Azinheira -7414,130447 -215139,1816 1 1 Saudavel

Azinheira -7420,118113 -215147,3485 1 1 Saudavel

Azinheira -7444,38665 -215175,7153 1 1 Saudavel

Azinheira -7454,510215 -215225,5637 1 1 Saudavel

Azinheira -7403,817635 -214786,6884 1 1 Saudavel

Azinheira -7452,716394 -214727,608 1 1 Saudavel

Azinheira -7477,115913 -214731,0718 1 1 Saudavel

Azinheira -7397,343483 -215089,1084 1 1 Saudavel

Azinheira -7372,952632 -215079,2143 1 1 Saudavel

Azinheira -7385,900538 -215082,1165 1 1 Saudavel

Azinheira -7328,343905 -215135,1151 1 1 Saudavel

Azinheira -7336,277325 -215115,9187 1 1 Saudavel

Azinheira -7324,591629 -215103,2735 1 1 Saudavel

Azinheira -7387,807451 -215132,2955 1 1 Saudavel

Azinheira -6712,592226 -215076,8347 1 1 Saudavel

Azinheira -6712,031366 -215077,6886 1 1 Saudavel

Azinheira -6711,086166 -215078,3958 1 1 Saudavel

Azinheira -6710,613829 -215079,0731 1 1 Saudavel

Azinheira -6709,757174 -215079,633 1 1 Saudavel

Azinheira -7364,512972 -214678,4336 1 1 Saudavel

Azinheira -7344,011527 -214724,1304 1 1 Saudavel

Azinheira -7342,318369 -214727,3074 1 1 Saudavel

Azinheira -7340,540498 -214725,2201 1 1 Saudavel

Azinheira -7340,897538 -214726,4629 1 1 Saudavel

Azinheira -7330,897612 -214736,0381 1 1 Saudavel

Azinheira -7338,283666 -214746,4119 1 1 Saudavel

Azinheira -7442,950809 -214697,8761 1 1 Saudavel

Azinheira -7443,806233 -214696,0506 1 1 Saudavel

Azinheira -6053,305625 -215207,9916 1 1 Saudavel

Azinheira -6074,46634 -215246,3259 1 1 Saudavel



Azinheira -6053,98081 -215244,7998 1 1 Saudavel

Azinheira -6049,599719 -215232,7465 1 1 Saudavel

Azinheira -6065,080863 -215103,6182 1 1 Saudavel

Azinheira -6037,453327 -215113,086 1 1 Saudavel

Azinheira -6044,221134 -215193,2235 1 1 Saudavel

Azinheira -6663,833122 -215085,1704 1 1 Saudavel

Azinheira -5945,99073 -215950,4333 1 1 Saudavel

Azinheira -5958,559668 -216082,3507 1 1 Saudavel

Azinheira -5979,02298 -216093,9921 1 1 Saudavel

Azinheira -5991,200626 -216093,0119 1 1 Saudavel

Azinheira -5988,482961 -216095,457 1 1 Saudavel

Azinheira -6001,402346 -216098,2734 1 1 Saudavel

Azinheira -5959,089373 -215328,7273 1 1 Saudavel

Azinheira -5818,769074 -215822,6026 1 1 Saudavel

Azinheira -5841,400767 -215850,4607 1 1 Saudavel

Azinheira -5848,074583 -215924,9541 1 1 Saudavel

Azinheira -5868,052424 -215919,7301 1 1 Saudavel

Azinheira -5882,301457 -215922,3101 1 1 Saudavel

Azinheira -5982,546079 -215285,9497 1 1 Saudavel

Azinheira -5970,703875 -215299,5559 1 1 Saudavel

Azinheira -5971,266657 -215301,2332 1 1 Saudavel

Sobreiro -8123,345838 -215117,8598 1 1 Saudavel

Sobreiro -6916,643696 -216629,6419 1 1 Saudavel

Sobreiro -6845,051292 -216656,5975 1 1 Saudavel

Sobreiro -6844,178772 -216655,9667 1 1 Saudavel

Sobreiro -6843,970175 -216656,4064 1 1 Saudavel

Sobreiro -6871,000819 -216771,0077 1 1 Saudavel

Sobreiro -6862,868804 -216767,8941 1 1 Saudavel

Sobreiro -6076,683642 -216260,9988 1 1 Saudavel

Azinheira -7777,821963 -216792,6348 2 1 Saudavel

Azinheira -7643,253756 -217012,3081 2 1 Saudavel

Azinheira -7769,362728 -216691,2591 2 1 Saudavel

Azinheira -7760,154505 -216678,385 2 1 Saudavel

Azinheira -7758,174283 -216659,6926 2 1 Saudavel

Azinheira -7751,824182 -216652,7146 2 1 Saudavel

Azinheira -7749,224407 -216654,4244 2 1 Saudavel

Azinheira -7751,264013 -216654,3047 2 1 Saudavel

Azinheira -7750,079994 -216652,6279 2 1 Saudavel

Azinheira -7767,147544 -216632,6536 2 1 Saudavel

Azinheira -7769,363792 -216631,7684 2 1 Saudavel

Azinheira -7772,112275 -216631,0299 2 1 Saudavel

Azinheira -7773,879564 -216624,2577 2 1 Saudavel

Azinheira -7772,902803 -216622,934 2 1 Saudavel

Azinheira -7828,462084 -216637,806 2 1 Saudavel

Azinheira -7721,131627 -216580,8291 2 1 Saudavel

Azinheira -7638,013839 -216748,6386 2 1 Saudavel

Azinheira -7636,355812 -216745,8436 2 1 Saudavel

Azinheira -7856,523942 -216491,273 2 1 Saudavel

Azinheira -7855,490668 -216492,6869 2 1 Saudavel

Azinheira -7829,438603 -216638,8648 2 1 Saudavel

Azinheira -7829,850756 -216637,0688 2 1 Saudavel

Azinheira -7830,797407 -216637,8038 2 1 Saudavel

Azinheira -7764,385829 -216619,3213 2 1 Saudavel

Azinheira -7866,451596 -216517,3737 2 1 Saudavel

Azinheira -7864,386276 -216521,4968 2 1 Saudavel

Azinheira -7974,98374 -216043,208 2 1 Saudavel

Azinheira -8010,148674 -216032,6657 2 1 Saudavel

Azinheira -7815,728061 -216457,6071 2 1 Saudavel

Azinheira -7815,019809 -216458,8735 2 1 Saudavel



Azinheira -7814,161972 -216458,2562 2 1 Saudavel

Azinheira -7958,461323 -215155,1926 2 1 Saudavel

Azinheira -7983,986248 -215143,5424 2 1 Saudavel

Azinheira -7976,882068 -215132,3653 2 1 Saudavel

Azinheira -7948,02283 -215272,4594 2 1 Saudavel

Azinheira -7946,22081 -215273,403 2 1 Saudavel

Azinheira -7946,029532 -215258,9225 2 1 Saudavel

Azinheira -7967,524515 -215236,2392 2 1 Saudavel

Azinheira -6805,998138 -216703,1203 2 1 Saudavel

Azinheira -6807,001718 -216701,2944 2 1 Saudavel

Azinheira -6806,200239 -216697,2622 2 1 Saudavel

Azinheira -7387,635381 -216789,8138 2 1 Saudavel

Azinheira -7488,705121 -216631,5675 2 1 Saudavel

Azinheira -8082,043598 -215527,1859 2 1 Saudavel

Azinheira -8061,09513 -215686,2345 2 1 Saudavel

Azinheira -6784,802659 -216818,9585 2 1 Saudavel

Azinheira -6785,017305 -216820,5056 2 1 Saudavel

Azinheira -6766,632976 -216825,1357 2 1 Saudavel

Azinheira -6807,291612 -216788,9935 2 1 Saudavel

Azinheira -6790,739384 -216804,133 2 1 Saudavel

Azinheira -6771,920086 -216810,5171 2 1 Saudavel

Azinheira -6832,427848 -216710,6907 2 1 Saudavel

Azinheira -6832,826503 -216718,3021 2 1 Saudavel

Azinheira -6823,042469 -216727,0974 2 1 Saudavel

Azinheira -6820,365284 -216730,9621 2 1 Saudavel

Azinheira -6822,069357 -216739,1862 2 1 Saudavel

Azinheira -6822,458536 -216739,6066 2 1 Saudavel

Azinheira -6820,745088 -216694,4123 2 1 Saudavel

Azinheira -6822,797612 -216697,5262 2 1 Saudavel

Azinheira -6824,773163 -216710,9867 2 1 Saudavel

Azinheira -6834,227723 -216707,8844 2 1 Saudavel

Azinheira -6806,618102 -216893,9706 2 1 Saudavel

Azinheira -6798,048317 -216902,1256 2 1 Saudavel

Azinheira -6797,289941 -216906,295 2 1 Saudavel

Azinheira -6784,689685 -216888,5779 2 1 Saudavel

Azinheira -6789,55686 -216883,3129 2 1 Saudavel

Azinheira -6799,667189 -216880,7462 2 1 Saudavel

Azinheira -6806,019667 -216889,9988 2 1 Saudavel

Azinheira -6765,152412 -216857,2294 2 1 Saudavel

Azinheira -6774,851159 -216860,2241 2 1 Saudavel

Azinheira -6774,702553 -216859,2528 2 1 Saudavel

Azinheira -6773,728171 -216860,6666 2 1 Saudavel

Azinheira -6773,584727 -216888,9533 2 1 Saudavel

Azinheira -6777,229338 -216840,3223 2 1 Saudavel

Azinheira -6782,368494 -216834,7249 2 1 Saudavel

Azinheira -6771,312516 -216834,8812 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,283288 -216840,2347 2 1 Saudavel

Azinheira -6757,547817 -216848,4338 2 1 Saudavel

Azinheira -6772,630687 -216928,2568 2 1 Saudavel

Azinheira -6771,153017 -216928,7879 2 1 Saudavel

Azinheira -6770,56233 -216929,4654 2 1 Saudavel

Azinheira -6767,660521 -216927,7751 2 1 Saudavel

Azinheira -6763,970953 -216932,6284 2 1 Saudavel

Azinheira -6764,03294 -216934,1514 2 1 Saudavel

Azinheira -6768,186651 -216916,3969 2 1 Saudavel

Azinheira -6773,994051 -216920,3767 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,383847 -216918,6244 2 1 Saudavel

Azinheira -6781,698756 -216919,1236 2 1 Saudavel

Azinheira -6775,379962 -216928,2545 2 1 Saudavel



Azinheira -6774,079351 -216928,4028 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,42497 -216904,8211 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,307181 -216905,3805 2 1 Saudavel

Azinheira -6775,305116 -216909,0905 2 1 Saudavel

Azinheira -6776,960686 -216909,2069 2 1 Saudavel

Azinheira -6779,296279 -216909,4405 2 1 Saudavel

Azinheira -6777,20095 -216913,799 2 1 Saudavel

Azinheira -6766,971615 -216912,7476 2 1 Saudavel

Azinheira -6792,745461 -216907,2644 2 1 Saudavel

Azinheira -6788,035258 -216908,2849 2 1 Saudavel

Azinheira -6778,017864 -216900,6102 2 1 Saudavel

Azinheira -6773,793734 -216904,5583 2 1 Saudavel

Azinheira -6743,04509 -216971,9082 2 1 Saudavel

Azinheira -6742,365855 -216972,7624 2 1 Saudavel

Azinheira -6740,948837 -216975,1775 2 1 Saudavel

Azinheira -6737,572976 -216968,1151 2 1 Saudavel

Azinheira -6736,568268 -216968,6164 2 1 Saudavel

Azinheira -6737,199954 -216981,9513 2 1 Saudavel

Azinheira -6750,300368 -216951,0601 2 1 Saudavel

Azinheira -6745,600463 -216951,6527 2 1 Saudavel

Azinheira -6757,145296 -216970,6897 2 1 Saudavel

Azinheira -6754,781954 -216972,6934 2 1 Saudavel

Azinheira -6754,577686 -216939,8112 2 1 Saudavel

Azinheira -6753,988514 -216942,3434 2 1 Saudavel

Azinheira -6753,220331 -216942,8739 2 1 Saudavel

Azinheira -6752,54382 -216947,0547 2 1 Saudavel

Azinheira -6751,451007 -216948,2625 2 1 Saudavel

Azinheira -6749,942203 -216946,0321 2 1 Saudavel

Azinheira -6765,129319 -216937,3004 2 1 Saudavel

Azinheira -6763,001135 -216937,6554 2 1 Saudavel

Azinheira -6762,36619 -216939,0605 2 1 Saudavel

Azinheira -6761,48294 -216941,5064 2 1 Saudavel

Azinheira -6760,993552 -216942,5468 2 1 Saudavel

Azinheira -6758,480153 -216940,1319 2 1 Saudavel

Azinheira -6696,907344 -217059,2352 2 1 Saudavel

Azinheira -6706,037976 -217051,9179 2 1 Saudavel

Azinheira -6707,754223 -217052,686 2 1 Saudavel

Azinheira -6708,545088 -217052,3265 2 1 Saudavel

Azinheira -6711,453587 -217050,8069 2 1 Saudavel

Azinheira -6720,66292 -217039,4617 2 1 Saudavel

Azinheira -6707,448078 -217039,7334 2 1 Saudavel

Azinheira -6698,165742 -217040,0942 2 1 Saudavel

Azinheira -6698,003187 -217040,5578 2 1 Saudavel

Azinheira -6694,749825 -217043,0355 2 1 Saudavel

Azinheira -6687,621322 -217044,5419 2 1 Saudavel

Azinheira -6711,99228 -217029,3674 2 1 Saudavel

Azinheira -6714,567708 -217033,6633 2 1 Saudavel

Azinheira -6705,798387 -217046,8882 2 1 Saudavel

Azinheira -6708,129235 -217041,2342 2 1 Saudavel

Azinheira -6741,05074 -216991,3684 2 1 Saudavel

Azinheira -6692,157828 -217031,7974 2 1 Saudavel

Azinheira -6695,847146 -217024,4054 2 1 Saudavel

Azinheira -6696,498594 -217025,7296 2 1 Saudavel

Azinheira -6698,304839 -217029,3491 2 1 Saudavel

Azinheira -7310,078891 -217060,2791 2 1 Saudavel

Azinheira -7167,524647 -216962,7118 2 1 Saudavel

Azinheira -6832,756194 -217146,9911 2 1 Saudavel

Azinheira -6737,404882 -217052,9656 2 1 Saudavel

Azinheira -6821,199602 -217142,2303 2 1 Saudavel



Azinheira -6820,648837 -217143,6936 2 1 Saudavel

Azinheira -6793,917665 -216607,6072 2 1 Saudavel

Azinheira -6818,765848 -216626,2876 2 1 Saudavel

Azinheira -6819,233956 -216645,421 2 1 Saudavel

Azinheira -6836,263843 -216634,7262 2 1 Saudavel

Azinheira -6745,282709 -216635,0234 2 1 Saudavel

Azinheira -6701,825848 -216632,4389 2 1 Saudavel

Azinheira -6703,778358 -216634,2624 2 1 Saudavel

Azinheira -6704,224331 -216637,4118 2 1 Saudavel

Azinheira -6713,215725 -216643,3507 2 1 Saudavel

Azinheira -6687,735772 -216645,4614 2 1 Saudavel

Azinheira -6687,943152 -216646,0206 2 1 Saudavel

Azinheira -6695,648332 -216633,3564 2 1 Saudavel

Azinheira -6692,668512 -216640,5709 2 1 Saudavel

Azinheira -6693,615349 -216641,6593 2 1 Saudavel

Azinheira -6699,790221 -216637,4742 2 1 Saudavel

Azinheira -6834,9548 -216686,906 2 1 Saudavel

Azinheira -6824,265851 -216665,9262 2 1 Saudavel

Azinheira -6832,33931 -216669,8641 2 1 Saudavel

Azinheira -6863,967636 -216631,717 2 1 Saudavel

Azinheira -6852,613458 -216661,7468 2 1 Saudavel

Azinheira -6916,320472 -216631,9676 2 1 Saudavel

Azinheira -6916,74248 -216630,9177 2 1 Saudavel

Azinheira -6904,363441 -216614,7865 2 1 Saudavel

Azinheira -6899,339551 -216616,5569 2 1 Saudavel

Azinheira -6895,045397 -216618,8367 2 1 Saudavel

Azinheira -6888,629184 -216711,7358 2 1 Saudavel

Azinheira -6891,310568 -216701,3128 2 1 Saudavel

Azinheira -6907,270213 -216697,1782 2 1 Saudavel

Azinheira -6896,085213 -216684,2058 2 1 Saudavel

Azinheira -6873,596915 -216693,5856 2 1 Saudavel

Azinheira -6888,495472 -216728,6328 2 1 Saudavel

Azinheira -7411,095905 -215854,9699 2 1 Saudavel

Azinheira -7407,285307 -215923,5552 2 1 Saudavel

Azinheira -6897,568812 -216655,4446 2 1 Saudavel

Azinheira -6896,978057 -216656,0044 2 1 Saudavel

Azinheira -7558,954383 -215734,5393 2 1 Saudavel

Azinheira -7557,519091 -215748,7865 2 1 Saudavel

Azinheira -7561,093761 -215746,7817 2 1 Saudavel

Azinheira -7537,491962 -215730,7914 2 1 Saudavel

Azinheira -7550,256172 -215725,5699 2 1 Saudavel

Azinheira -7551,854581 -215728,0703 2 1 Saudavel

Azinheira -7521,103513 -215780,9615 2 1 Saudavel

Azinheira -7528,095188 -215816,8888 2 1 Saudavel

Azinheira -7484,214882 -215813,3136 2 1 Saudavel

Azinheira -7611,366354 -215708,8838 2 1 Saudavel

Azinheira -7618,56562 -215694,9845 2 1 Saudavel

Azinheira -7596,425986 -215726,1162 2 1 Saudavel

Azinheira -7563,366724 -215743,5125 2 1 Saudavel

Azinheira -7579,270526 -215745,3228 2 1 Saudavel

Azinheira -7750,671409 -215456,3349 2 1 Saudavel

Azinheira -7802,678335 -215411,1656 2 1 Saudavel

Azinheira -7807,735365 -215414,163 2 1 Saudavel

Azinheira -7817,289587 -215421,983 2 1 Saudavel

Azinheira -7723,937763 -215472,6952 2 1 Saudavel

Azinheira -7723,195646 -215469,2817 2 1 Saudavel

Azinheira -7730,852641 -215471,1582 2 1 Saudavel

Azinheira -7696,584879 -215522,4329 2 1 Saudavel

Azinheira -7700,485094 -215521,0165 2 1 Saudavel



Azinheira -7698,113914 -215513,9254 2 1 Saudavel

Azinheira -7699,887995 -215514,6301 2 1 Saudavel

Azinheira -7704,914175 -215516,2148 2 1 Saudavel

Azinheira -7698,307478 -215531,3201 2 1 Saudavel

Azinheira -7696,387392 -215532,5286 2 1 Saudavel

Azinheira -7697,414864 -215524,9928 2 1 Saudavel

Azinheira -7694,755359 -215525,6723 2 1 Saudavel

Azinheira -7920,146332 -215267,2473 2 1 Saudavel

Azinheira -7944,962501 -215286,5015 2 1 Saudavel

Azinheira -7918,656368 -215316,1944 2 1 Saudavel

Azinheira -7924,201034 -215303,7687 2 1 Saudavel

Azinheira -7908,248794 -215281,445 2 1 Saudavel

Azinheira -7893,695175 -215330,7579 2 1 Saudavel

Azinheira -7896,498723 -215326,2521 2 1 Saudavel

Azinheira -7898,120521 -215322,2772 2 1 Saudavel

Azinheira -7915,321471 -215321,3777 2 1 Saudavel

Azinheira -7824,700815 -215414,0586 2 1 Saudavel

Azinheira -7842,526651 -215386,2573 2 1 Saudavel

Azinheira -7845,36081 -215382,8111 2 1 Saudavel

Azinheira -7858,679165 -215370,5545 2 1 Saudavel

Azinheira -6107,317283 -216266,5902 2 1 Saudavel

Azinheira -6168,48403 -216195,4041 2 1 Saudavel

Azinheira -6152,410699 -216204,8354 2 1 Saudavel

Azinheira -6161,197041 -216256,1525 2 1 Saudavel

Azinheira -6157,005972 -216254,1988 2 1 Saudavel

Azinheira -6148,779526 -216264,0077 2 1 Saudavel

Azinheira -6145,551514 -216262,4473 2 1 Saudavel

Azinheira -6140,690488 -216255,8858 2 1 Saudavel

Azinheira -6076,087992 -216164,6244 2 1 Saudavel

Azinheira -6076,916434 -216165,6835 2 1 Saudavel

Azinheira -6091,091997 -216228,2821 2 1 Saudavel

Azinheira -6111,88986 -216251,874 2 1 Saudavel

Azinheira -6103,505299 -216257,4362 2 1 Saudavel

Azinheira -6063,714411 -216140,4378 2 1 Saudavel

Azinheira -5998,670221 -216121,4996 2 1 Saudavel

Azinheira -6147,536268 -216282,7839 2 1 Saudavel

Azinheira -6148,964884 -216287,9684 2 1 Saudavel

Azinheira -6146,461152 -216295,3034 2 1 Saudavel

Azinheira -6150,32182 -216299,8956 2 1 Saudavel

Azinheira -6155,225698 -216296,4823 2 1 Saudavel

Azinheira -6147,015283 -216321,9631 2 1 Saudavel

Azinheira -6125,402 -216296,2529 2 1 Saudavel

Azinheira -6130,09773 -216290,48 2 1 Saudavel

Azinheira -6125,880612 -216320,2196 2 1 Saudavel

Azinheira -6128,704801 -216265,8962 2 1 Saudavel

Azinheira -6110,009628 -216307,4793 2 1 Saudavel

Azinheira -6224,252619 -216299,5641 2 1 Saudavel

Azinheira -6246,01818 -216265,4775 2 1 Saudavel

Azinheira -6215,124148 -216267,6333 2 1 Saudavel

Azinheira -6187,617918 -216246,7252 2 1 Saudavel

Azinheira -6176,983006 -216255,505 2 1 Saudavel

Azinheira -6174,481549 -216270,3718 2 1 Saudavel

Azinheira -6184,302855 -216280,3432 2 1 Saudavel

Azinheira -6164,434852 -216274,3793 2 1 Saudavel

Azinheira -6170,371822 -216269,1386 2 1 Saudavel

Azinheira -6156,721861 -216301,2005 2 1 Saudavel

Azinheira -6168,584743 -216327,41 2 1 Saudavel

Azinheira -6175,014037 -216324,1787 2 1 Saudavel

Azinheira -6176,320624 -216321,7781 2 1 Saudavel



Azinheira -6171,469581 -216306,2396 2 1 Saudavel

Azinheira -6960,351851 -216509,4446 2 1 Saudavel

Azinheira -6959,75791 -216506,207 2 1 Saudavel

Azinheira -6960,376028 -216503,0568 2 1 Saudavel

Azinheira -6955,080792 -216498,4398 2 1 Saudavel

Azinheira -6945,944798 -216496,328 2 1 Saudavel

Azinheira -6964,261646 -216518,6843 2 1 Saudavel

Azinheira -6969,402065 -216514,971 2 1 Saudavel

Azinheira -6967,417852 -216510,6455 2 1 Saudavel

Azinheira -6967,889977 -216509,6443 2 1 Saudavel

Azinheira -6926,212968 -216513,771 2 1 Saudavel

Azinheira -6924,387122 -216522,0147 2 1 Saudavel

Azinheira -6939,109013 -216522,8266 2 1 Saudavel

Azinheira -6939,729465 -216522,4434 2 1 Saudavel

Azinheira -6942,238878 -216518,5851 2 1 Saudavel

Azinheira -6970,970169 -216516,6181 2 1 Saudavel

Azinheira -6223,366297 -216260,9746 2 1 Saudavel

Azinheira -6211,525542 -216238,5536 2 1 Saudavel

Azinheira -6920,970275 -216536,5593 2 1 Saudavel

Azinheira -6932,905628 -216528,0126 2 1 Saudavel

Azinheira -6903,799234 -216470,3122 2 1 Saudavel

Azinheira -6889,233936 -216479,9206 2 1 Saudavel

Azinheira -6877,817727 -216472,8948 2 1 Saudavel

Azinheira -6913,651295 -216480,3712 2 1 Saudavel

Azinheira -6934,048673 -216445,9136 2 1 Saudavel

Azinheira -6900,541812 -216498,7799 2 1 Saudavel

Azinheira -6900,777927 -216498,3381 2 1 Saudavel

Azinheira -6900,715214 -216494,0405 2 1 Saudavel

Azinheira -6927,855643 -216498,6098 2 1 Saudavel

Azinheira -6927,884339 -216497,5795 2 1 Saudavel

Azinheira -6903,740677 -216506,3424 2 1 Saudavel

Azinheira -6904,38749 -216502,1324 2 1 Saudavel

Azinheira -6877,67236 -216511,3095 2 1 Saudavel

Azinheira -6883,411534 -216516,6032 2 1 Saudavel

Azinheira -6872,59836 -216559,3542 2 1 Saudavel

Azinheira -6881,119152 -216497,1477 2 1 Saudavel

Azinheira -6904,644257 -216526,3879 2 1 Saudavel

Azinheira -6901,777734 -216527,4206 2 1 Saudavel

Azinheira -6899,360081 -216534,9878 2 1 Saudavel

Azinheira -6890,67792 -216509,974 2 1 Saudavel

Azinheira -6891,420178 -216513,859 2 1 Saudavel

Azinheira -6884,617163 -216508,9782 2 1 Saudavel

Azinheira -6854,080112 -216472,2375 2 1 Saudavel

Azinheira -6870,118782 -216492,5353 2 1 Saudavel

Azinheira -6869,413075 -216497,0397 2 1 Saudavel

Azinheira -6777,930688 -216578,3013 2 1 Saudavel

Azinheira -6762,711363 -216583,8185 2 1 Saudavel

Azinheira -6754,816985 -216617,9716 2 1 Saudavel

Azinheira -6782,660848 -216542,8263 2 1 Saudavel

Azinheira -6759,237827 -216565,6 2 1 Saudavel

Azinheira -6801,405983 -216511,3432 2 1 Saudavel

Azinheira -6795,908777 -216512,6429 2 1 Saudavel

Azinheira -6794,285535 -216515,794 2 1 Saudavel

Azinheira -6659,154424 -216687,3734 2 1 Saudavel

Azinheira -6680,324957 -216693,1554 2 1 Saudavel

Azinheira -6745,831744 -216619,5686 2 1 Saudavel

Azinheira -6745,596026 -216620,5107 2 1 Saudavel

Azinheira -7163,173394 -215153,8903 2 1 Saudavel

Azinheira -7173,80235 -215175,1014 2 1 Saudavel



Azinheira -7108,194842 -215216,9219 2 1 Saudavel

Azinheira -7147,639266 -215202,113 2 1 Saudavel

Azinheira -7150,717386 -215241,196 2 1 Saudavel

Azinheira -7121,159604 -215239,2202 2 1 Saudavel

Azinheira -7101,233859 -215096,0519 2 1 Saudavel

Azinheira -7080,68946 -215195,578 2 1 Saudavel

Azinheira -7082,048147 -215194,5467 2 1 Saudavel

Azinheira -7137,538708 -215176,6927 2 1 Saudavel

Azinheira -7119,928134 -215182,1528 2 1 Saudavel

Azinheira -7131,417016 -215172,4893 2 1 Saudavel

Azinheira -7137,243277 -215176,8401 2 1 Saudavel

Azinheira -7117,503195 -215214,8537 2 1 Saudavel

Azinheira -6996,971904 -215177,6371 2 1 Saudavel

Azinheira -7310,903488 -215198,968 2 1 Saudavel

Azinheira -7373,894635 -215218,147 2 1 Saudavel

Azinheira -7392,824889 -215223,4412 2 1 Saudavel

Azinheira -7340,541399 -215291,1522 2 1 Saudavel

Azinheira -7324,151914 -215273,8901 2 1 Saudavel

Azinheira -7331,655679 -215269,9395 2 1 Saudavel

Azinheira -7340,168717 -215270,9032 2 1 Saudavel

Azinheira -7319,230061 -215256,3824 2 1 Saudavel

Azinheira -7334,176483 -215246,2739 2 1 Saudavel

Azinheira -7221,994387 -215227,1832 2 1 Saudavel

Azinheira -7235,384858 -215228,9962 2 1 Saudavel

Azinheira -7231,283495 -215304,3754 2 1 Saudavel

Azinheira -7283,404834 -215219,2709 2 1 Saudavel

Azinheira -7282,429487 -215219,2717 2 1 Saudavel

Azinheira -7270,332968 -215344,2807 2 1 Saudavel

Azinheira -7270,724668 -215352,7569 2 1 Saudavel

Azinheira -7122,168751 -215244,1344 2 1 Saudavel

Azinheira -7192,056653 -215196,1587 2 1 Saudavel

Azinheira -7222,511252 -215209,8767 2 1 Saudavel

Azinheira -7225,827727 -215216,9669 2 1 Saudavel

Azinheira -7220,767062 -215175,6491 2 1 Saudavel

Azinheira -7226,268207 -215179,9413 2 1 Saudavel

Azinheira -7215,050578 -215229,3083 2 1 Saudavel

Azinheira -7234,887608 -215201,2129 2 1 Saudavel

Azinheira -7406,590713 -215281,204 2 1 Saudavel

Azinheira -7372,740455 -215371,0911 2 1 Saudavel

Azinheira -7394,566479 -215253,9606 2 1 Saudavel

Azinheira -7393,976386 -215255,109 2 1 Saudavel

Azinheira -7341,982141 -215282,7039 2 1 Saudavel

Azinheira -7364,630966 -215292,514 2 1 Saudavel

Azinheira -7391,494395 -215222,9127 2 1 Saudavel

Azinheira -7420,17011 -215230,0095 2 1 Saudavel

Azinheira -7405,153303 -215227,4035 2 1 Saudavel

Azinheira -7394,959618 -215230,915 2 1 Saudavel

Azinheira -7395,970193 -215237,242 2 1 Saudavel

Azinheira -7368,106463 -215245,8022 2 1 Saudavel

Azinheira -7435,67494 -215150,9711 2 1 Saudavel

Azinheira -7421,209245 -215136,592 2 1 Saudavel

Azinheira -7453,385891 -215224,2403 2 1 Saudavel

Azinheira -7435,108005 -215176,0396 2 1 Saudavel

Azinheira -7435,68422 -215174,7161 2 1 Saudavel

Azinheira -7441,808102 -215167,7416 2 1 Saudavel

Azinheira -7408,23161 -215166,5357 2 1 Saudavel

Azinheira -7429,563378 -215289,5126 2 1 Saudavel

Azinheira -7430,450542 -215290,0416 2 1 Saudavel

Azinheira -7436,897835 -215253,6744 2 1 Saudavel



Azinheira -7403,248707 -215311,7576 2 1 Saudavel

Azinheira -7413,114092 -215304,5967 2 1 Saudavel

Azinheira -7428,902393 -215310,4101 2 1 Saudavel

Azinheira -7423,185268 -215296,2289 2 1 Saudavel

Azinheira -7386,904715 -215048,2989 2 1 Saudavel

Azinheira -7392,900539 -214779,9725 2 1 Saudavel

Azinheira -7394,02387 -214780,2658 2 1 Saudavel

Azinheira -7395,287088 -214771,7593 2 1 Saudavel

Azinheira -7393,718585 -215099,2974 2 1 Saudavel

Azinheira -7415,49325 -215090,6251 2 1 Saudavel

Azinheira -7391,390374 -215073,753 2 1 Saudavel

Azinheira -7393,780886 -215069,8659 2 1 Saudavel

Azinheira -7395,02232 -215069,9826 2 1 Saudavel

Azinheira -7315,247088 -215131,0063 2 1 Saudavel

Azinheira -7355,37691 -215123,3773 2 1 Saudavel

Azinheira -7335,835561 -215117,6849 2 1 Saudavel

Azinheira -7339,016994 -215105,7918 2 1 Saudavel

Azinheira -7338,100353 -215105,3217 2 1 Saudavel

Azinheira -7381,698746 -215142,7198 2 1 Saudavel

Azinheira -7393,921519 -215127,8753 2 1 Saudavel

Azinheira -7416,967839 -215119,967 2 1 Saudavel

Azinheira -7415,815249 -215120,0563 2 1 Saudavel

Azinheira -7413,007148 -215119,7056 2 1 Saudavel

Azinheira -6714,57103 -215075,0966 2 1 Saudavel

Azinheira -6713,68427 -215074,9796 2 1 Saudavel

Azinheira -6712,974891 -215074,9213 2 1 Saudavel

Azinheira -7328,992904 -214734,3537 2 1 Saudavel

Azinheira -6856,867392 -214952,3987 2 1 Saudavel

Azinheira -6898,933796 -214999,2179 2 1 Saudavel

Azinheira -6717,786466 -215067,589 2 1 Saudavel

Azinheira -6714,246925 -215076,333 2 1 Saudavel

Azinheira -7453,505325 -214734,6837 2 1 Saudavel

Azinheira -7443,393749 -214697,4637 2 1 Saudavel

Azinheira -7443,599938 -214696,6983 2 1 Saudavel

Azinheira -7378,375553 -214665,4139 2 1 Saudavel

Azinheira -6047,086897 -215231,9831 2 1 Saudavel

Azinheira -6027,766719 -215244,9474 2 1 Saudavel

Azinheira -6383,483701 -215066,2062 2 1 Saudavel

Azinheira -6370,206387 -215057,2399 2 1 Saudavel

Azinheira -6286,933232 -215075,61 2 1 Saudavel

Azinheira -6093,808931 -215103,6853 2 1 Saudavel

Azinheira -6052,998367 -215192,0398 2 1 Saudavel

Azinheira -6526,7315 -215131,5498 2 1 Saudavel

Azinheira -6499,276082 -215096,3124 2 1 Saudavel

Azinheira -6515,647271 -215055,5959 2 1 Saudavel

Azinheira -6638,412331 -215107,9619 2 1 Saudavel

Azinheira -6624,106064 -215098,1795 2 1 Saudavel

Azinheira -6554,927529 -215131,4391 2 1 Saudavel

Azinheira -6551,937852 -215125,7023 2 1 Saudavel

Azinheira -6549,457794 -215129,0006 2 1 Saudavel

Azinheira -5888,506451 -215919,0974 2 1 Saudavel

Azinheira -5961,146841 -215326,1402 2 1 Saudavel

Azinheira -5871,775326 -215876,1058 2 1 Saudavel

Azinheira -6106,012833 -215339,9557 2 1 Saudavel

Azinheira -6037,941738 -215295,9163 2 1 Saudavel

Azinheira -5975,141468 -215305,292 2 1 Saudavel

Azinheira -5957,445605 -215316,8717 2 1 Saudavel

Azinheira -6019,730195 -215248,6911 2 1 Saudavel

Azinheira -6025,346387 -215249,4228 2 1 Saudavel



Azinheira -6022,73488 -215275,4426 2 1 Saudavel

Azinheira -5990,843769 -215275,4658 2 1 Saudavel

Sobreiro -7219,539143 -217175,0681 2 1 Saudavel

Sobreiro -6834,486742 -216692,8527 2 1 Saudavel

Sobreiro -6843,720009 -216660,9461 2 1 Saudavel

Sobreiro -6705,293842 -216680,3595 2 1 Saudavel

Sobreiro -6695,189637 -216687,4326 2 1 Saudavel

Azinheira -7780,714813 -216788,187 3 1 Saudavel

Azinheira -7677,523644 -216988,0781 3 1 Saudavel

Azinheira -7584,673963 -217058,5803 3 1 Saudavel

Azinheira -7586,740206 -217055,1636 3 1 Saudavel

Azinheira -7763,337558 -216669,1375 3 1 Saudavel

Azinheira -7788,317477 -216668,4585 3 1 Saudavel

Azinheira -7671,70487 -216643,4284 3 1 Saudavel

Azinheira -7669,341542 -216645,1085 3 1 Saudavel

Azinheira -7849,967856 -216497,9613 3 1 Saudavel

Azinheira -7847,509545 -216492,93 3 1 Saudavel

Azinheira -7847,870679 -216499,6706 3 1 Saudavel

Azinheira -8081,885208 -215516,3547 3 1 Saudavel

Azinheira -8081,414254 -215518,3566 3 1 Saudavel

Azinheira -8081,889271 -215520,5047 3 1 Saudavel

Azinheira -8082,777395 -215521,9461 3 1 Saudavel

Azinheira -8082,040456 -215523,9777 3 1 Saudavel

Azinheira -8131,223588 -215014,0475 3 1 Saudavel

Azinheira -7960,333781 -215166,0217 3 1 Saudavel

Azinheira -7952,269192 -215262,3601 3 1 Saudavel

Azinheira -7981,120307 -215266,8059 3 1 Saudavel

Azinheira -6805,52819 -216706,8004 3 1 Saudavel

Azinheira -7446,703864 -216696,2973 3 1 Saudavel

Azinheira -7420,792944 -216712,2461 3 1 Saudavel

Azinheira -7470,745058 -216639,6387 3 1 Saudavel

Azinheira -7464,764176 -216694,4853 3 1 Saudavel

Azinheira -7440,872165 -216720,0878 3 1 Saudavel

Azinheira -6783,904269 -216815,8304 3 1 Saudavel

Azinheira -6821,958118 -216700,588 3 1 Saudavel

Azinheira -6773,845959 -216860,1072 3 1 Saudavel

Azinheira -6770,609532 -216914,923 3 1 Saudavel

Azinheira -6737,385155 -216955,3097 3 1 Saudavel

Azinheira -6749,009605 -216948,5179 3 1 Saudavel

Azinheira -6748,662303 -216972,3746 3 1 Saudavel

Azinheira -6765,928726 -216938,8011 3 1 Saudavel

Azinheira -6706,992209 -217024,4258 3 1 Saudavel

Azinheira -7272,292718 -217081,1444 3 1 Saudavel

Azinheira -7135,276124 -217068,6231 3 1 Saudavel

Azinheira -7273,890003 -216899,3052 3 1 Saudavel

Azinheira -6947,373644 -217159,4952 3 1 Saudavel

Azinheira -6836,713169 -216668,418 3 1 Saudavel

Azinheira -6847,269287 -216671,7651 3 1 Saudavel

Azinheira -6838,116121 -216684,8133 3 1 Saudavel

Azinheira -6888,736874 -216734,5201 3 1 Saudavel

Azinheira -6892,851167 -216740,8162 3 1 Saudavel

Azinheira -6888,008691 -216712,0895 3 1 Saudavel

Azinheira -6881,387717 -216677,5359 3 1 Saudavel

Azinheira -6865,604296 -216751,3775 3 1 Saudavel

Azinheira -7441,802339 -215915,4297 3 1 Saudavel

Azinheira -7426,892954 -215902,1977 3 1 Saudavel

Azinheira -6895,62267 -216661,3042 3 1 Saudavel

Azinheira -7553,230829 -215746,2003 3 1 Saudavel

Azinheira -7545,415662 -215733,1977 3 1 Saudavel



Azinheira -7548,458045 -215730,9285 3 1 Saudavel

Azinheira -7549,080266 -215732,5762 3 1 Saudavel

Azinheira -7621,457952 -215690,3018 3 1 Saudavel

Azinheira -7614,948369 -215682,8317 3 1 Saudavel

Azinheira -7587,877479 -215719,2661 3 1 Saudavel

Azinheira -7585,555506 -215733,5141 3 1 Saudavel

Azinheira -7784,384122 -215443,9709 3 1 Saudavel

Azinheira -7699,441317 -215511,0691 3 1 Saudavel

Azinheira -7926,81727 -215288,9029 3 1 Saudavel

Azinheira -7923,961562 -215269,8336 3 1 Saudavel

Azinheira -7933,162807 -215279,4785 3 1 Saudavel

Azinheira -7930,674544 -215273,7122 3 1 Saudavel

Azinheira -7935,008154 -215262,1118 3 1 Saudavel

Azinheira -7899,606347 -215299,7601 3 1 Saudavel

Azinheira -7907,354178 -215304,0203 3 1 Saudavel

Azinheira -7909,953382 -215302,193 3 1 Saudavel

Azinheira -7879,909822 -215349,078 3 1 Saudavel

Azinheira -7868,10071 -215363,2168 3 1 Saudavel

Azinheira -6121,406057 -216305,7674 3 1 Saudavel

Azinheira -6112,684954 -216287,726 3 1 Saudavel

Azinheira -6184,543545 -216285,9652 3 1 Saudavel

Azinheira -6190,920768 -216258,0992 3 1 Saudavel

Azinheira -6160,950042 -216279,5659 3 1 Saudavel

Azinheira -6171,615959 -216295,6531 3 1 Saudavel

Azinheira -6650,797605 -216698,5663 3 1 Saudavel

Azinheira -7323,887828 -215209,4342 3 1 Saudavel

Azinheira -7325,309047 -215212,2879 3 1 Saudavel

Azinheira -7393,257273 -215343,2003 3 1 Saudavel

Azinheira -7402,791478 -215296,2767 3 1 Saudavel

Azinheira -7365,355185 -215375,4243 3 1 Saudavel

Azinheira -7397,576718 -215248,9545 3 1 Saudavel

Azinheira -7392,691001 -215238,952 3 1 Saudavel

Azinheira -7461,164118 -215197,0676 3 1 Saudavel

Azinheira -7439,645661 -215293,5063 3 1 Saudavel

Azinheira -7437,606333 -215293,567 3 1 Saudavel

Azinheira -7436,040011 -215293,745 3 1 Saudavel

Azinheira -7414,189169 -215316,8984 3 1 Saudavel

Azinheira -7429,476546 -215324,3899 3 1 Saudavel

Azinheira -7456,639739 -214769,232 3 1 Saudavel

Azinheira -7418,747579 -215127,0878 3 1 Saudavel

Azinheira -7417,596707 -215129,0902 3 1 Saudavel

Azinheira -6918,17114 -214854,4901 3 1 Saudavel

Azinheira -6481,652322 -215122,9324 3 1 Saudavel

Azinheira -6399,090517 -215068,1954 3 1 Saudavel

Azinheira -6536,516031 -215133,5728 3 1 Saudavel

Sobreiro -7221,850289 -217182,2139 3 1 Saudavel

Sobreiro -6787,554641 -216805,2034 3 1 Saudavel

Sobreiro -6922,420837 -216433,2657 3 1 Saudavel

Azinheira -7669,819609 -217000,7143 4 1 Saudavel

Azinheira -7671,766212 -216995,8551 4 1 Saudavel

Azinheira -7788,673322 -216669,6356 4 1 Saudavel

Azinheira -7790,120653 -216668,3979 4 1 Saudavel

Azinheira -7808,600169 -216734,9085 4 1 Saudavel

Azinheira -7808,215648 -216734,6733 4 1 Saudavel

Azinheira -7852,625619 -216495,1329 4 1 Saudavel

Azinheira -7854,102414 -216493,8363 4 1 Saudavel

Azinheira -7849,517983 -216491,1619 4 1 Saudavel

Azinheira -8016,163513 -216017,03 4 1 Saudavel

Azinheira -8010,751504 -216014,2095 4 1 Saudavel



Azinheira -7852,403635 -216479,2963 4 1 Saudavel

Azinheira -8083,065674 -215514,4993 4 1 Saudavel

Azinheira -8083,216831 -215517,9428 4 1 Saudavel

Azinheira -6815,596689 -216700,6332 4 1 Saudavel

Azinheira -7429,062336 -216670,7323 4 1 Saudavel

Azinheira -7395,563514 -216763,0775 4 1 Saudavel

Azinheira -6781,988802 -216814,2848 4 1 Saudavel

Azinheira -6822,273077 -216707,2239 4 1 Saudavel

Azinheira -6710,996644 -217045,1323 4 1 Saudavel

Azinheira -6705,87933 -217037,3502 4 1 Saudavel

Azinheira -6710,541184 -217026,2481 4 1 Saudavel

Azinheira -6712,409241 -217033,1646 4 1 Saudavel

Azinheira -6879,999077 -216678,4201 4 1 Saudavel

Azinheira -7556,071267 -215749,3471 4 1 Saudavel

Azinheira -7561,831845 -215745,8392 4 1 Saudavel

Azinheira -7562,45132 -215744,4847 4 1 Saudavel

Azinheira -7561,348675 -215734,6548 4 1 Saudavel

Azinheira -7916,666525 -215275,4033 4 1 Saudavel

Azinheira -7858,396344 -215352,8953 4 1 Saudavel

Azinheira -6658,456557 -215052,5682 4 1 Saudavel

Sobreiro -8132,536746 -215056,9571 4 1 Saudavel

Sobreiro -8136,0432 -215076,1429 4 1 Saudavel

Sobreiro -8122,028361 -215100,5554 4 1 Saudavel

Sobreiro -6924,668681 -216434,7651 4 1 Saudavel

Azinheira -7792,88764 -216749,9069 5 1 Saudavel

Azinheira -7792,354645 -216748,9654 5 1 Saudavel

Azinheira -7850,705582 -216496,6065 5 1 Saudavel

Azinheira -7851,050793 -216486,5978 5 1 Saudavel

Azinheira -7853,090077 -216486,1838 5 1 Saudavel

Azinheira -7852,82574 -216487,9796 5 1 Saudavel

Azinheira -7851,525664 -216488,599 5 1 Saudavel

Azinheira -6710,985817 -217027,7197 5 1 Saudavel

Azinheira -6730,892887 -216642,8948 5 1 Saudavel

Azinheira -7465,593369 -215846,12 5 1 Saudavel

Azinheira -7595,04668 -215736,8903 5 1 Saudavel

Azinheira -7582,12815 -217054,844 6 1 Saudavel

Azinheira -7580,355748 -217056,3175 6 1 Saudavel

Azinheira -7577,402031 -217059,0874 6 1 Saudavel

Azinheira -7853,923175 -216491,8642 6 1 Saudavel

Azinheira -7855,192794 -216490,3029 6 1 Saudavel

Azinheira -7857,467078 -216488,3285 6 1 Saudavel

Azinheira -7849,461241 -216493,6641 6 1 Saudavel

Azinheira -7846,655926 -216496,7576 6 1 Saudavel

Azinheira -6867,558389 -216683,9352 6 1 Saudavel

Azinheira -7573,237266 -215741,5608 6 1 Saudavel

Azinheira -7576,656683 -215731,4325 6 1 Saudavel

Azinheira -7448,330106 -215156,846 6 1 Saudavel

Azinheira -7582,159361 -217056,6397 8 1 Saudavel

Azinheira -6692,2458 -217030,9142 2 2 Saudavel

Azinheira -6902,619263 -217170,7151 2 2 Saudavel

Azinheira -7415,185625 -215866,8576 2 2 Saudavel

Azinheira -7697,288025 -216720,5887 3 2 Saudavel

Azinheira -7520,923252 -216686,398 3 2 Saudavel

Azinheira -8023,923041 -216002,1579 3 2 Saudavel

Azinheira -7454,160183 -215852,6058 3 2 Saudavel

Azinheira -7436,376621 -215897,097 3 2 Saudavel

Azinheira -7424,661936 -215886,4818 3 2 Saudavel

Azinheira -7390,506409 -215241,8089 3 2 Saudavel

Azinheira -6039,272598 -215256,6529 3 2 Saudavel



Azinheira -7790,092702 -216670,1053 4 2 Saudavel

Azinheira -7788,81323 -216670,9182 4 2 Saudavel

Azinheira -7340,239807 -216747,2307 4 2 Saudavel

Azinheira -6808,814517 -216677,0367 4 2 Saudavel

Azinheira -6809,611262 -216675,3287 4 2 Saudavel

Azinheira -6811,70928 -216674,3261 4 2 Saudavel

Azinheira -6751,730141 -216947,9408 4 2 Saudavel

Azinheira -7189,21706 -216924,8431 4 2 Saudavel

Azinheira -6914,502111 -217180,6489 4 2 Saudavel

Azinheira -6825,388348 -216664,9244 4 2 Saudavel

Azinheira -6885,604463 -216664,9333 4 2 Saudavel

Azinheira -7419,431878 -215888,4586 4 2 Saudavel

Azinheira -7407,723233 -215983,3658 4 2 Saudavel

Azinheira -7596,234934 -215711,223 4 2 Saudavel

Azinheira -7604,29685 -215703,239 4 2 Saudavel

Azinheira -6966,230288 -216504,5531 4 2 Saudavel

Azinheira -7362,703746 -215285,7169 4 2 Saudavel

Azinheira -7393,494788 -215245,3969 4 2 Saudavel

Azinheira -7363,942822 -215283,1552 4 2 Saudavel

Azinheira -7403,260323 -214698,677 4 2 Saudavel

Azinheira -7401,96047 -214699,2667 4 2 Saudavel

Azinheira -6039,877856 -215235,5791 4 2 Saudavel

Azinheira -6465,159797 -215084,5961 4 2 Saudavel

Azinheira -6452,654649 -215080,5443 4 2 Saudavel

Azinheira -5954,54985 -215317,9333 4 2 Saudavel

Azinheira -8052,823105 -216023,7937 5 2 Saudavel

Azinheira -6691,97907 -217030,0902 5 2 Saudavel

Azinheira -7414,41276 -215960,754 5 2 Saudavel

Azinheira -7398,921081 -215957,4712 5 2 Saudavel

Azinheira -7397,600834 -215968,5104 5 2 Saudavel

Azinheira -7404,930484 -215967,503 5 2 Saudavel

Azinheira -7627,206356 -215641,7018 5 2 Saudavel

Azinheira -7589,865562 -215727,6528 5 2 Saudavel

Azinheira -7570,244689 -215733,6753 5 2 Saudavel

Azinheira -7860,61731 -215357,3375 5 2 Saudavel

Azinheira -7391,654901 -215336,1379 5 2 Saudavel

Azinheira -7395,32497 -215242,8347 5 2 Saudavel

Azinheira -7432,524069 -215262,3147 5 2 Saudavel

Azinheira -6465,929255 -215085,8905 5 2 Saudavel

Azinheira -6019,675118 -215254,2243 5 2 Saudavel

Azinheira -6017,164524 -215256,5219 5 2 Saudavel

Azinheira -6003,584578 -215278,3409 5 2 Saudavel

Sobreiro -8120,150385 -215114,3606 5 2 Saudavel

Sobreiro -6757,969746 -216641,548 5 2 Saudavel

Azinheira -7793,270717 -216748,6113 6 2 Saudavel

Azinheira -7851,914038 -216492,8964 6 2 Saudavel

Azinheira -7856,400659 -216485,9746 6 2 Saudavel

Azinheira -8135,583832 -214969,926 6 2 Saudavel

Azinheira -6870,423256 -216680,8419 6 2 Saudavel

Azinheira -6871,308941 -216679,4577 6 2 Saudavel

Azinheira -6872,756705 -216678,5733 6 2 Saudavel

Azinheira -7471,155349 -215851,678 6 2 Saudavel

Azinheira -7597,72943 -215697,1523 6 2 Saudavel

Azinheira -7569,516917 -215745,8616 6 2 Saudavel

Azinheira -7559,657625 -215727,8277 6 2 Saudavel

Azinheira -5988,275436 -215279,6765 6 2 Saudavel

Azinheira -7580,654319 -217059,526 7 2 Saudavel

Azinheira -7582,486604 -217058,8767 7 2 Saudavel

Azinheira -7581,749701 -217061,2325 7 2 Saudavel



Azinheira -7583,109066 -217060,6719 7 2 Saudavel

Azinheira -7578,642524 -217057,8499 7 2 Saudavel

Azinheira -7578,821251 -217059,3217 7 2 Saudavel

Azinheira -7855,127652 -216483,9741 7 2 Saudavel

Azinheira -7848,427517 -216494,607 7 2 Saudavel

Azinheira -7714,37899 -215491,6 7 2 Saudavel

Azinheira -7853,677227 -216481,9149 8 2 Saudavel

Azinheira -7850,662112 -216481,9767 8 2 Saudavel

Azinheira -8140,352159 -214980,0161 9 2 Saudavel

Azinheira -6882,17878 -216669,0279 9 2 Saudavel

Azinheira -8085,323407 -215164,046 5 3 Saudavel

Azinheira -7409,907023 -215847,6713 6 3 Saudavel

Azinheira -7459,740548 -215845,8015 6 3 Saudavel

Azinheira -7402,967659 -215987,1377 6 3 Saudavel

Azinheira -7408,341299 -215980,3923 6 3 Saudavel

Azinheira -7620,661303 -215659,8094 6 3 Saudavel

Azinheira -7579,338635 -215722,9237 6 3 Saudavel

Azinheira -7571,245417 -215729,0533 6 3 Saudavel

Azinheira -6004,963484 -216117,5802 6 3 Saudavel

Azinheira -7605,280282 -215679,8678 7 3 Saudavel

Azinheira -7448,273969 -215160,1424 7 3 Saudavel

Azinheira -7613,54594 -215668,4989 8 3 Saudavel

Azinheira -7585,449415 -215714,5589 8 3 Saudavel

Azinheira -7831,846958 -216684,696 9 3 Saudavel

Azinheira -7495,970467 -216813,2662 9 3 Saudavel

Azinheira -7830,45945 -216686,6696 10 3 Saudavel

Azinheira -8055,583015 -216065,2942 10 3 Saudavel

Azinheira -7849,955487 -216484,9504 10 3 Saudavel

Azinheira -7395,931712 -216712,0918 10 3 Saudavel

Azinheira -7511,029146 -215818,8522 8 4 Saudavel

Azinheira -7836,399052 -216684,3385 9 4 Saudavel

Azinheira -7516,143504 -216664,0008 9 4 Saudavel

Azinheira -7638,190901 -216620,4693 9 4 Saudavel

Azinheira -7907,629795 -216332,3868 9 4 Saudavel

Azinheira -7863,705305 -216272,056 9 4 Saudavel

Azinheira -6872,373477 -216537,7773 9 4 Saudavel

Azinheira -7389,767973 -215209,3167 9 4 Saudavel

Sobreiro -6982,602915 -216499,8884 9 4 Saudavel

Sobreiro -6982,153508 -216492,7946 9 4 Saudavel

Sobreiro -6931,502034 -216440,6172 9 4 Saudavel

Azinheira -7694,181378 -216781,1442 10 4 Saudavel

Azinheira -7681,415695 -216532,2073 10 4 Saudavel

Azinheira -7653,776793 -216787,7463 10 4 Saudavel

Azinheira -7866,276055 -216519,2873 10 4 Saudavel

Azinheira -7679,016603 -216368,2495 10 4 Saudavel

Azinheira -8092,619252 -215792,6362 10 4 Saudavel

Azinheira -6719,182594 -216746,8468 10 4 Saudavel

Azinheira -6808,453642 -216777,1531 10 4 Saudavel

Azinheira -7377,036767 -216011,4151 10 4 Saudavel

Azinheira -6894,221967 -216647,7349 10 4 Saudavel

Azinheira -7257,904047 -216133,8523 10 4 Saudavel

Azinheira -7277,958355 -216115,2022 10 4 Saudavel

Azinheira -7519,55627 -215802,1848 10 4 Saudavel

Azinheira -7421,186333 -215834,3864 10 4 Saudavel

Azinheira -6845,633792 -216517,5177 10 4 Saudavel

Azinheira -6846,193828 -216551,2222 10 4 Saudavel

Azinheira -7739,770538 -216849,75 11 4 Saudavel

Azinheira -7738,689598 -216674,1865 11 4 Saudavel

Azinheira -7590,623914 -216584,718 11 4 Saudavel



Azinheira -7544,298586 -216775,1301 11 4 Saudavel

Azinheira -7769,515474 -216635,8894 11 4 Saudavel

Azinheira -8087,673143 -215631,6682 11 4 Saudavel

Azinheira -7874,707958 -216216,795 11 4 Saudavel

Azinheira -7926,449525 -216229,6088 11 4 Saudavel

Azinheira -7918,333517 -216150,5826 11 4 Saudavel

Azinheira -8086,688815 -215562,2067 11 4 Saudavel

Azinheira -7603,857271 -216060,3654 11 4 Saudavel

Azinheira -7648,529333 -216069,4195 11 4 Saudavel

Azinheira -7197,486906 -217017,9486 11 4 Saudavel

Azinheira -7075,656923 -217083,26 11 4 Saudavel

Azinheira -7397,099581 -216002,8905 11 4 Saudavel

Azinheira -7516,524758 -215783,968 11 4 Saudavel

Azinheira -7436,42828 -215823,1877 11 4 Saudavel

Azinheira -7423,58509 -215313,5641 11 4 Saudavel

Azinheira -7763,223237 -216766,2137 12 4 Saudavel

Azinheira -7584,863072 -217071,3564 12 4 Saudavel

Azinheira -7742,721318 -216717,8674 12 4 Saudavel

Azinheira -7789,498869 -216667,3388 12 4 Saudavel

Azinheira -7765,141739 -216637,2771 12 4 Saudavel

Azinheira -7716,488317 -216578,4196 12 4 Saudavel

Azinheira -7761,058147 -216538,4911 12 4 Saudavel

Azinheira -7530,08312 -216714,2961 12 4 Saudavel

Azinheira -7941,7424 -216179,1123 12 4 Saudavel

Azinheira -7695,351523 -216450,7143 12 4 Saudavel

Azinheira -7896,556238 -216313,4407 12 4 Saudavel

Azinheira -7763,598109 -216284,5726 12 4 Saudavel

Azinheira -7869,08029 -216453,0232 12 4 Saudavel

Azinheira -7810,345588 -216454,9923 12 4 Saudavel

Azinheira -7408,479499 -216727,4468 12 4 Saudavel

Azinheira -7583,742187 -216494,6483 12 4 Saudavel

Azinheira -8085,410742 -215826,5512 12 4 Saudavel

Azinheira -7724,506086 -216143,2897 12 4 Saudavel

Azinheira -7435,767379 -216960,2742 12 4 Saudavel

Azinheira -7291,700771 -217016,0997 12 4 Saudavel

Azinheira -7246,755333 -216869,3319 12 4 Saudavel

Azinheira -7068,503559 -217118,7396 12 4 Saudavel

Azinheira -7409,929007 -215905,0975 12 4 Saudavel

Azinheira -6966,086591 -216474,3809 12 4 Saudavel

Azinheira -7322,361284 -215187,8032 12 4 Saudavel

Azinheira -7390,411708 -215400,1252 12 4 Saudavel

Azinheira -7401,371068 -215393,2576 12 4 Saudavel

Sobreiro -7105,157789 -217080,1436 12 4 Saudavel

Sobreiro -6874,527664 -216639,8033 12 4 Saudavel

Sobreiro -6868,388757 -216651,5832 12 4 Saudavel

Sobreiro -6911,680517 -216456,7354 12 4 Saudavel

Azinheira -7794,050067 -216791,3242 13 4 Saudavel

Azinheira -7548,091485 -216623,2897 13 4 Saudavel

Azinheira -7789,310618 -216248,4308 13 4 Saudavel

Azinheira -7349,801231 -217027,6469 13 4 Saudavel

Azinheira -7285,845977 -217047,9866 13 4 Saudavel

Azinheira -7253,440773 -217110,0126 13 4 Saudavel

Azinheira -7231,160698 -216817,8591 13 4 Saudavel

Azinheira -6972,93795 -217166,6882 13 4 Saudavel

Azinheira -7769,235119 -215427,0614 13 4 Saudavel

Azinheira -7783,232823 -215414,1272 13 4 Saudavel

Sobreiro -8055,683531 -216047,1327 13 4 Saudavel

Sobreiro -8057,404816 -216054,166 13 4 Saudavel

Sobreiro -6915,030929 -216645,2742 13 4 Saudavel



Sobreiro -6829,333034 -216501,9888 13 4 Saudavel

Azinheira -7614,141531 -216506,6598 14 4 Saudavel

Azinheira -7508,665432 -216697,507 14 4 Saudavel

Azinheira -7888,764071 -216263,7607 14 4 Saudavel

Sobreiro -8064,670542 -216078,5016 14 4 Saudavel

Sobreiro -6760,141033 -216802,2735 14 4 Saudavel

Azinheira -7700,844556 -215526,1375 15 4 Saudavel

Azinheira -7689,689391 -215544,8379 15 4 Saudavel

Azinheira -7728,39762 -216700,7778 1 1 Morta ou doente

Azinheira -7733,245643 -216700,7439 1 1 Morta ou doente

Azinheira -7802,55815 -216691,4648 1 1 Morta ou doente

Azinheira -6145,495681 -216292,8579 1 1 Morta ou doente

Azinheira -6945,200089 -216489,5583 1 1 Morta ou doente

Azinheira -5975,975772 -216090,3738 1 1 Morta ou doente

Sobreiro -6809,037404 -216552,9896 1 1 Morta ou doente

Azinheira -7802,884659 -216692,8775 2 1 Morta ou doente

Azinheira -6759,500695 -216943,507 2 1 Morta ou doente

Azinheira -6695,030309 -217052,9379 2 1 Morta ou doente

Azinheira -6938,873123 -216453,1803 2 1 Morta ou doente

Azinheira -7417,847118 -215309,0662 2 1 Morta ou doente

Azinheira -7318,770295 -214737,9239 2 1 Morta ou doente

Azinheira -7333,15307 -214726,4922 2 1 Morta ou doente

Azinheira -7590,035061 -215719,1169 3 1 Morta ou doente

Azinheira -7322,583185 -214738,3619 3 1 Morta ou doente

Azinheira -7834,646728 -216675,6856 4 1 Morta ou doente

Azinheira -6938,901397 -216451,6496 7 3 Morta ou doente

Azinheira -7797,163135 -216550,4967 9 3 Morta ou doente

Azinheira -7520,796016 -216644,0677 9 4 Morta ou doente

Azinheira -7848,046279 -216497,816 10 4 Morta ou doente

Azinheira -6863,778444 -216688,6189 10 4 Morta ou doente

Azinheira -7631,766816 -216802,2794 11 4 Morta ou doente

Azinheira -8056,541973 -216078,6861 12 4 Morta ou doente
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ANEXO 6 
AMBIENTE SONORO – AVALIAÇÃO ACÚSTICA  
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�̂pỲ�aM�qMaK\]̂�FS�

�

� �



�
�

�

��������	
��
����	

��������	
�������
�	
�����	
�	
����	
��
�������
���������


�	
��	���	
��
�������
�	�	�	������
��
	������


��
�����
�
�����
�
� 
�
����������


�!"���
#
��
�$

�

�

�

%
&'
()
*)
+
,)
&-
.
/0
1
)+
,.
&+
2
.
&3
)4
)&
*)
(&
()
'
(.
3
0
56
3
.
7&8
&+
2
.
&*
)(
&+
8
&9+
,)
:
(8
7&*
)1
&8
0
,.
(6
58
;2
.
&3
8
&<
.
+
6,
8
(7
&=
3
8
>&

?

��"��	
�	�	"�!���	


� �

@ABCD�EF�GFEHIJA�KL�

�

�

� �



�
�

�

��������	
��
����	

��������	
�������
�	
�����	
�	
����	
��
�������
���������


�	
��	���	
��
�������
�	�	�	������
��
	������


��
�����
�
�����
�
� 
�
����������


�!"���
#
��
�$

�

�

�

%
&'
()
*)
+
,)
&-
.
/0
1
)+
,.
&+
2
.
&3
)4
)&
*)
(&
()
'
(.
3
0
56
3
.
7&8
&+
2
.
&*
)(
&+
8
&9+
,)
:
(8
7&*
)1
&8
0
,.
(6
58
;2
.
&3
8
&<
.
+
6,
8
(7
&=
3
8
>&

?

�������	


�

��


	@ABCDEFGBAH�IJK�LMNOJPJK�PQRNSJT�MSUVNPMWMN�M�SJURNSJT�VK�LNQSWQLVQK�XJSUMK�PM�NROPJ�QPMSUQXQWVPVK�SV�LNJYQZQPVPM�PJ�

NMWMUJN�KMSKO[M\�WVNVWUMNQ]VPJ�LM\J�\JWV\�PM�ZMPQ̂_J�̀a�MKU_J�VKKJWQVPVK�VJ�UNbXMcJ�NJPJ[QbNQJ�V�WQNWR\VN�SJ�deaT�\JWV\Q]VPJ�

afgh�ZMUNJK�V�MKUM�M�V�XJSUMK�SVURNVQK�PM�NROPJi


IJUVKj�k�QSWMNUM]V�VKKJWQVPV�VJK�MSKVQJK�S_J�l�VLNMKMSUVPV�SMZ�l�WJSKQPMNVPV�LVNV�MXMQUJK�PM�V[V\QV̂_J�PM�WJSXJNZQPVPMi�

eJSKQPMNVmKM�nRM�VK�WJSPQ̂oMK�PM�LNJLVcV̂_J�KJSJNV�VnRVSPJ�PVK�ZMPQ̂oMK�MXMURVPVK�S_J�WJ\JWVZ�MZ�WVRKV�V�

WJZLVNV̂_J�WJZ�JK�[V\JNMK�\QZQUM�PMXQSQPJK�SJ�̀p̀i





����q��	
��
�r�	���	
�!r���


sVNV�[MNQXQWV̂_J�PJ�WNQUlNQJ�PM�MYLJKQ̂_J�ZbYQZVT�JK�NMKR\UVPJK�JtUQPJK�XJNVZ�VSV\QKVPJK�WJZLVNVUQ[VZMSUM�WJZ�JK�

[V\JNMK�\QZQUM�PM�MYLJKQ̂_J�PMXQSQPJK�SJ�VNUQcJ�aaiu�PJ�̀McR\VZMSUJ�pMNV\�PJ�̀ROPJ�VLNJ[VPJ�LM\J�vMWNMUJmwMQ�Siu�xyfhhzT�

PM�az�PM�{VSMQNJi�

�

��


����q��	
��
�r�	���	
�!r���


eJZ�tVKM�SJK�PVPJK�ZMUMJNJ\|cQWJK�K_J�VLNMKMSUVPVK�VK�WJSPQ̂oMK�PM�LNJLVcV̂_J�KJSJNV�PV�XJSUM�LVNV�J�NMWMUJN�SJK�

LMNOJPJK�MZ�nRM�XJNVZ�MXMURVPVK�VK�ZMPQ̂oMK�}[MN�VSMYJ�vVPJK�ZMUMJNJ\|cQWJK~i��

�BC�����
����B
A���CE
�CB�����E��B


	��CEA
����BA
A���CEA
 ����
�B
���

�BA�C�F��
 ��A�����E�B���
�E
����B



���C���
���EC�B�BC

����C���

m� m�
m��NbXMcJ�NJPJ[QbNQJ�V�WQNWR\VN�

SJ�dea�
m�IVURNVQK�

m��VtQUV̂oMK�PQKLMNKVK�
}nRQSUVKT�V\PMQVKT�
bN[JNMK~�

�

�
� �

������
�B

 �E�E
�E
�B��F�� ������
��
�BC���� �B���
 ��B���EA� ��B���EA�

�B��F�� 
�B
�B��F��
 �B
�B��F�� ������� �������
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à�m���MPaa afyh�yfhfa ahjhzj�a hjagjhh �xTa
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_̀�m���LOè èyh�ỳh̀e eej��j�� hje�jhh gxSx

�� �hSh

�AB����
���B��

�hSh

�hSh



�
�

�

��������	
��
����	

��������	
�������
�	
�����	
�	
����	
��
�������
���������


�	
��	���	
��
�������
�	�	�	������
��
	������


��
�����
�
�����
�
� 
�
����������


�!"���
��
��
�#

�

�

�

$
%&
'(
)(
*
+(
%,
-
./
0
(*
+-
%*
1
-
%2
(3
(%
)(
'%
'(
&
'-
2
/
45
2
-
6%7
%*
1
-
%)
('
%*
7
%8*
+(
9
'7
6%)
(0
%7
/
+-
'5
47
:1
-
%2
7
%;
-
*
5+
7
'6
%<
2
7
=%

>

�
�

�
�

�
� �

�?@ABC
@D

 �EFE
@E
GD@AHIC �JKLAC
@C
MDNKC@C �DGMC
 ��DOP�EQF ��DOP�EQF

�D@AHIC 
@D
GD@AHIC
 @D
GD@AHIC R@�R�SS R@�R�SS

TU�V��WXYZ [[\]̂\U]U[ U[_]̀_̀U ]_[a_]] àb]
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dIY�vUJL�RIJ�OUOIJ�YLTLIMI[�bPVIJ�ĴI�UKMLJLRTUOUJ�UJ�VIROP]nLJ�OL�KMIKUbU]̂I�JIRIMU�OU�WIRTL�KUMU�I�MLVLTIM�RIJ�

KLMNIOIJ�LY�mQL�WIMUY�LWLTQUOUJ�UJ�YLOP]nLJ�qZLM�URLXI�xUOIJ�YLTLIMI[�bPVIJrh��

�AB�����
����A
@���BD
�BA�����D��A


	��BD@
����A@
@���BD@
 ����
�A
���

�A@�B�E��
 ��@�����D�A���
�D
����A



���B���
���DB�A�AB

����B���

l��MaWLbI�MIOIZPaMPI�
U�VPMVQ[UM�RI�cde�

efg�YLTMIJ�U�ILJTL� l�HUTQMUPJ�
l��UvPTU]nLJ�OPJKLMJUJ�
qmQPRTUJS�U[OLPUJS�
aMZIMLJr�

�

�
� �

������
�A

 �D�D
�D
�A��E�� ������
��
�AB���� �A���
 ��A���D@� ��A���D@�

�A��E�� 
�A
�A��E��
 �A
�A��E�� ������� �������

_̀�l���LOe ee{|�{f|fe eeiegìf |iegi|| geSe
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TU�V��WXY[e [_\]̂\_]_[ _Ù[d̀_U ]̀[à]] Zabc
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OL�WLHLKGWLJ�RADJ�VWbcDRGJ�L�VGJJDBLCRLPKL�RADJ�AMLKAOGJ�VLCG�WNdOG�VWGBLPDLPKL�OA�MNKNWA�YLPKWAC�ZGKGBGCKADHA�OL�

[NWD\NLe�

fAWA�BLWDMDHAEFG�OG�HNRVWDRLPKG�OG�HWDKgWDG�OL�LcVGJDEFG�MGWAR�LMLKNAOAJ�RLODÈLJ�PGJ�VLWdGOGJ�OL�WLMLWaPHDA�ODNWPG]�
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ANEXO 7 
PAISAGEM 

  



ZONA DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE OURIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspeto do terreno no setor poente da área de estudo, na zona do Monte Novo à Rez 

 

Setor entre a Ponte da Retorta e o poço de Reguengo dos Matos 

 

 



 

 

 

 

 

 

Setor nascente na zona de Cerro do Seixo onde se prevê a instalação da subestação/edifício de 

comando e armazém 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Setor nascente. Terrenos em torno do Monte de Reguengo dos Matos 

 

 



 

Núcleo edificado que corresponde ao Monte de Reguengo dos Matos 

 

  

  

Setor nascente. Terrenos entre o Monte de Reguengo dos Matos e o barranco das Almoleias 

  



ZONA DOS CORREDORES DA LMAT A 150 kV 

  

Início dos corredores de estudo da LMAT a 150 kV, no limite sul do setor nascente da área de estudo da 

Central Fotovoltaica de Ourique 

 

Aspeto da zona que se desenvolve entre Monte dos Esteiros e Horta da Cortiça, na proximidade do 

corredor da Alternativa A1 

 

 

Horta da Cortiça e zona envolvente 



 

  

Central CSF Ourika existente junto à subestação de Ouriquee tipo de acessibilidade nos corredores de 

estudo da LMAT a 150 kV 

 

 

Troço final dos corredores de estudo da LMAT a 150 kV (troço comum às duas alternativas) e subestação 

de Ourique 
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ANEXO 8 
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE  

O Presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), a implementar 

durante a construção do Projeto da Central Fotovoltaica de Ourique, e também durante a construção da 

Linha de Muito Alta Tensão de 150 kV (LMAT) de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público, que surge 

como projeto associado. A sua implementação é da responsabilidade do Dono da Obra. 

O Promotor deste Projeto é a empresa IncognitWorld 5 Unipessoal, Lda. Os seus dados gerais de contacto 

são: 

• Nome: IncognitWorld 5 Unipessoal, Lda.; 

• Contribuinte fiscal: n.º 516244175; 

• Morada: Av. Sousa Cruz 671, Loja 3, 4780-365 Santo Tirso; 

• Elemento de contacto: p.araujo@q-cells.com, (Tel: 917078797). 

Este documento, que integra em anexo como seu complemento o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), funciona como um compromisso do Dono de Obra 

no sentido de assegurar o cumprimento de todas as medidas de minimização previstas na Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) para a fase de construção. 

O Acompanhamento Ambiental da Obra irá consistir num serviço de assistência técnica ambiental, dirigido 

fundamentalmente para a fiscalização da aplicação, por parte do Empreiteiro, das medidas de minimização 

propostas para a fase de construção, durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange 

também o acompanhamento arqueológico. 

O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de Acompanhamento 

Ambiental da Obra e quais as suas responsabilidades, estabelece os procedimentos que a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (EAA) terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objetivos principais: 

• Verificação do cumprimento, por parte do Dono de Obra, das medidas de minimização da fase de 

construção constantes na DIA; 

• Verificação do cumprimento, por parte do Empreiteiro, das medidas de minimização da fase de 

construção constantes na DIA; 

• Correção de situações de desvio detetadas no decorrer da obra; 
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• Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais ajustadas a 

situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra; e 

• Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor. 
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2 BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

A Central Fotovoltaica será localizada região do Alentejo, sub-região do Baixo Alentejo, no distrito de Beja, 

no concelho de Ourique, na freguesia de Ourique, a cerca de 5 km a norte da vila de Ourique. 

A LMAT terá a sua origem na zona mais a sul da Central Fotovoltaica, e seguirá na direção sudeste até ao 

ponto de interligação que é na subestação de Ourique, que se localiza a cerca de 3 km a nordeste da vila 

de Ourique. Esta linha também se desenvolve integralmente na freguesia de Ourique. 

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

A Central Fotovoltaica é basicamente um centro electroprodutor, com potência instalada de 171248,48 

kWp, que aproveita a energia solar, utilizando tecnologia fotovoltaica tradicional (painéis fotovoltaicos) 

sobre estrutura metálica com seguidores solares. A estrutura de suporte será do tipo seguidor horizontal de 

um eixo, constituído por vários perfis preparados para suporte de painéis solares, interligados a vigas 

contínuas, que depois serão fixos ao solo por estacas metálicas. 

O sistema de produção de energia a partir do sol em si é constituído por um gerador solar de corrente 

contínua, inversores que convertem esta corrente em alternada, postos de transformação (32), que passam 

a energia proveniente dos inversores à tensão 690 V para a tensão 30 kV, assim como toda a cablagem, 

equipamentos de comando, corte, proteção e medição. Tem ainda outros sistemas auxiliares que garantirão 

o funcionamento do mesmo: o seu próprio fornecimento de energia, o sistema de vigilância e segurança e o 

sistema de monitorização. 

Uma vez que a energia produzida é à tensão 30 kV, o Projeto contempla uma subestação onde se fará a 

elevação da energia produzida para a tensão 150 kV, que é a tensão de ligação possível no ponto de 

ligação à rede elétrica nacional disponibilizado (subestação de Ourique). Esta subestação terá associado 

um edifício de comando, e adjacente um armazém onde se prevê guardar painéis de reserva para utilizar 

em ações futuras de manutenção. 

Como a Central Fotovoltaica se distribui por dois sectores separados pela estrada nacional IC1, será 

instalada uma linha elétrica à tensão 30 kV que fará a ligação do setor poente ao setor nascente, ficando 

neste último a subestação de onde sairá a LMAT. 
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Em termos de acessibilidade tem-se que as vias preexistentes possuem características adequadas para se 

chegar até à zona de implantação da Central Fotovoltaica. Entre os dois setores em que se divide a Central 

Fotovoltaica, como já referido, passa a estrada IC1, e paralela a esta via existe uma estrada local (rua de 

Ourique) que dá acesso a duas pedreiras que estão em exploração. O acesso ao setor nascente será 

efetuado a partir dessa estrada, por três possíveis alternativas: 

• utilizando a derivação que dá acesso à pedreira localizada mais a sul; 

• de um local a cerca de 1730 m a sul da derivação para a pedreira localizada mais a sul; e 

• de um local a cerca de 3070 m a sul da derivação para a pedreira localizada mais a sul; 

A partir do primeiro local existe um caminho principal que dá acesso ao núcleo edificado existente na 

propriedade onde insere o setor nascente da Central Fotovoltaica, e que será o caminho a ser utilizado 

para chegar à zona de instalação dos painéis localizados mais a este do setor nascente. A partir do segundo 

local tem origem um caminho que está referenciado no PMDFCI de Ourique como afeto à rede viária 

florestal, e que será o caminho a ser utilizado para chegar à zona de instalação dos painéis localizados 

mais a oeste do setor nascente e ao local de implantação do conjunto subestação/edifício de comando e 

armazém, e ao local de estaleiro na fase de construção. A partir do terceiro local tem origem um caminho 

que virá a ser utilizado também para aceder ao local de implantação do conjunto subestação/edifício de 

comando e armazém, e também à zona de estaleiro. Este último caminho será utilizado apenas por viaturas 

ligeiras dado que o seu trajeto atravessa zonas de povoamento de sobreiros, e por isso não poderá ser 

sujeito a qualquer escavação, e só poderá ser eventualmente sujeito a alargamento em zonas onde possam 

ser cumpridas as necessárias distâncias de segurança aos exemplares arbóreos, de acordo com os critérios 

definidos pelo ICNF. O acesso ao setor poente será efetuado diretamente a partir da IC1 por um caminho 

que dá atualmente acesso ao conjunto edificado do Monte Novo à Rez. Este caminho também está 

referenciado no PMDFCI de Ourique como afeto à rede viária florestal, e dá acesso a um Local Estratégico 

de Estacionamento (LEE) localizado junto ao marco geodésico. 

A partir dos acessos principais referidos, será desenvolvida uma rede de caminhos utilizando sempre que 

possível os caminhos já existentes, os quais darão acesso ao local de implantação de todos os postos de 

transformação. A partir dessa rede de caminhos é possível aceder à área de implantação do sistema 

fotovoltaico. Prevê-se a reabilitação de 6920 m de caminhos existentes (internos 1665 m; externos 5255 

m), e a execução 6980 m de novos caminhos (internos 6760 m; externos 220 m). 

Para assegurar a manutenção do escoamento natural, está previsto a instalação de infraestruturas de 

drenagem nos novos caminhos adequadas à zona em causa, nomeadamente passagens hidráulicas e valetas 

de drenagem e serão avaliadas as passagens hidráulicas existentes nos caminhos a requalificar, e se 

necessários serão também requalificadas. 
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Será aplicada uma vedação com uma altura de cerca de 2 metros em torno dos vários setores da Central 

Fotovoltaica. A vedação será do tipo agrícola em rede de malha quadrada, com abertura progressiva, de 

tamanho mais amplo na zona inferior, suportada em postes de madeira. 
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3 ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES 

São intervenientes no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra as seguintes entidades: 

• Dono da obra; 

• Empreiteiro;  

• Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA); e 

• Autoridade de AIA e entidades que participaram na Comissão de Avaliação (CA). 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das seguintes entidades, 

Dono de Obra, Empreiteiro e Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do 

Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente: 

• Garantir o cumprimento do exposto na DIA; 

• Fornecer o PAAO (já com as medidas da DIA), às demais entidades intervenientes no 

Acompanhamento Ambiental da Obra; 

• Contratar a EAA; 

• Acompanhar a implementação do PAAO; 

• Distribuir fichas de recolha de reclamações e pedidos de esclarecimentos relativamente ao Projeto, 

na Câmara Municipal de Ourique e na freguesias de Ourique, e efetuar contactos com estas 

entidades no sentido de averiguar se existe alguma situação crítica, transmitir à EAA a informação 

recolhida, e proceder às diligências necessárias para dar resposta às solicitações que existirem. O 

modelo da ficha apresenta-se no Apêndice 1;  

• Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Acompanhamento Ambiental da 

Obra; 
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• Comunicar à Autoridade de AIA, a adoção de medidas de minimização não previstas, ou a alteração 

das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser consideradas necessárias no decorrer 

da Empreitada, bem como as eventuais alterações ao Projeto que venham a ser consideradas; 

• Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais comunicações de 

entidades externas (ex.: entidades oficiais) que possam ter implicações no processo de 

Acompanhamento Ambiental da Obra; 

• Remeter à Autoridade de AIA, os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) com 

a periodicidade definida no PAAO. 

Empreiteiro 

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os subcontratados que possam 

intervir na obra: 

• Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra; 

• Manter o Dono da Obra e a EAA informados quanto à calendarização e evolução da obra; 

• Designar um Responsável de Ambiente para a empreitada;  

• Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à 

Empreitada; 

• Implementar as medidas de minimização previstas no PAAO (incluindo as medidas da DIA), 

aplicáveis à sua atividade, bem como o estipulado no PGR e o PRAI e outros eventuais documentos 

ambientais aplicáveis à empreitada (ex. Plano de Gestão Ambiental); 

• Desenvolver ações de sensibilização/ formação ambiental para todos os colaboradores; 

• Designar um Gestor de Resíduos (que poderá ser o Responsável Ambiental) que será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. É ainda responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores 

afetos à obra em assuntos relacionados com o PGR; 
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• Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e aprovadas pelo Dono 

da Obra e/ou Autoridade de AIA, através do responsável ambiental/responsável de gestão de 

resíduos; 

• Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham a ser 

dirigidas, através do responsável ambiental/responsável de gestão de resíduos; 

• Assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental da Obra é do conhecimento 

de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

• Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser sentidas na 

implementação das medidas de minimização indicadas na DIA e no PAAO, ou outras que 

eventualmente possam vir a surgir no decorrer da obra; 

• Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento Ambiental da Obra; 

• Com acompanhamento e orientação do técnico responsável pelo acompanhamento arqueológico, 

delimitar os eventuais achados arqueológicos que venham a ser identificados e que se situem a 

menos de 50 m das frentes de obra; 

• Desenvolver Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra, de 2 em 2 meses, que deverão 

apresentar informação sobre os seguintes itens: 

✓ Ponto de situação das obras, acompanhado de cartografia/desenhos ilustrativos; 

✓ Ponto de situação dos licenciamentos/autorizações necessários; 

✓ Informação relativa à gestão de resíduos; 

✓ Informação relativa à gestão de efluentes (caso aplicável); 

✓ Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar, medidas e 

procedimentos implementados para a respetiva resolução do problema; 

✓ Apresentação das Ações de sensibilização/ formação ambiental desenvolvidas; 

✓ Ponto de situação (ex: checklist) das medidas do DIA, do PAAO, PGR e PRAI; 

✓ Identificação e justificação dos eventuais constrangimentos/dificuldades a nível ambiental; 
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✓ Recomendações gerais; 

✓ Ações pendentes. 

• Gestão Documental - A documentação deverá estar organizada de forma a facilitar a consulta e a 

revisão dos documentos, caso seja necessário. Assim, o sistema de documentação do responsável de 

ambiente/responsável de gestão de resíduos do empreiteiro deverá compreender, entre outros, os 

seguintes documentos: 

1. Documentos previstos nos diplomas legais – estes documentos devem permitir ao empreiteiro 

evidenciar perante terceiros o cumprimento da legislação. A título de exemplo, referem-se: 

✓ Licenças de utilização do domínio hídrico, nomeadamente o atravessamento de linhas de 

água, intervenções em áreas do domínio hídrico, captação de água e descarga de efluentes; 

✓ Licenças/autorizações relativas à deposição de resíduos inertes e/ou outras operações de 

gestão de resíduos; 

✓ Outros licenciamentos (ex: localização do estaleiro, depósitos de combustível, abate de 

árvores); 

✓ Manifestos (abate de árvores, exploração florestal); 

✓ Declaração de cedência temporária de terreno ou contrato de arrendamento em caso de 

utilização de terrenos privados; 

✓ Guias de Acompanhamento de Resíduos (eGar); 

✓ Certificados de receção de resíduos de construção e demolição (RCD); 

✓ Comprovativo das autorizações/licenciamentos das empresas que operam na área dos 

resíduos; 

✓ Modelo de registo de dados de RCD (ex: ferro, madeira, óleos usados, resíduos industriais, 

etc.); 

✓ Lista de legislação ambiental aplicável à empreitada. 

2. Documentos associados ao Controlo Operacional – estes são documentos internos da Empreitada, 

que permitem evidenciar o cumprimento das medidas /procedimentos implementados; 
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3. Registos das Formações – deve ser mantido um registo das formações efetuadas a todos os 

colaboradores; 

4. Registo de tratamento de não conformidades e de Reclamações; e 

5. Relatórios Periódicos (Relatório de acompanhamento Ambiental em Obra) – devem ser 

produzidos relatórios sobre o acompanhamento ambiental, com periodicidade de 2 em 2 meses, 

que serão entregues ao Dono da Obra e à Equipa de Acompanhamento Ambiental. Sempre que 

considerado necessário pelo Dono da Obra, o Adjudicatário deverá proceder à elaboração de 

outros relatórios/documentos. 

Equipa de Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico) 

A Equipa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de acompanhamento ambiental, 

e o(s) técnico(s) de acompanhamento arqueológico, que será(ão) previamente autorizado(s) pela Direcção-

Geral do Património Cultural. 

Se eventualmente se vier a revelar necessário, a Equipa de Acompanhamento Ambiental será reforçada por 

técnicos especialistas. 

O técnico de acompanhamento ambiental da obra é responsável por: 

• Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO, que incluirá 

a verificação da implementação adequada das medidas de minimização constantes no EIA descritas 

no Subcapítulo 7.1 do presente PAAO, e ainda de eventuais medidas que venham a ser indicadas 

na DIA; 

• Verificar o cumprimento do PGR e do PRAI; 

• Analisar a informação recebida do Dono de Obra relativa a eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento relativamente ao Projeto, e proceder às diligências necessárias, em articulação com 

o Dono de Obra e com o Empreiteiro, para a resolução de alguma situação crítica que venha a ser 

identificada; 

• Efetuar uma ação de formação a todos os colaboradores no arranque dos trabalhos, abrangendo, 

pelo menos, os seguintes temas: planta de condicionamentos (vd. Anexo 3) e espécies protegidas; 

plano de gestão de resíduos; medidas de comunicação em obra; sinalética; e gestão da comunicação 

em situações de crise; 
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• Aprovar toda a documentação que venha a ser apresentado pelo Empreiteiro, verificando se o 

mesmo cumpre com todas as medidas e procedimentos indicados no PAAO (já com as medidas da 

DIA); 

• Assegurar a existência na obra de um Dossier de Ambiente da Obra, que incluirá pelo menos a DIA, 

o PAAO, o PRAI, o PGR, e toda a documentação produzida no âmbito do Acompanhamento 

Ambiental da Obra (incluindo o acompanhamento arqueológico). Este Dossier ficará acessível a 

todos os intervenientes; 

• Assegurar que os relatórios relativos às visitas efetuadas pela EAA, os relatórios a apresentar à 

Autoridade de AIA, bem como outros documentos relevantes relacionados com a ação de 

acompanhamento ambiental, sejam remetidos a todos os intervenientes; 

• Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das medidas 

de minimização; 

• Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de minimização, para 

assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que podem surgir no decorrer da 

obra; 

• Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável; 

• Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;  

• Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a revisão de medidas de minimização 

preconizadas no PAAO, em caso de necessidade;  

• Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que respeita às 

medidas de minimização preconizadas no mesmo; 

• Efetuar visitas à obra, cuja periodicidade está definida no presente PAAO, mas que poderá ser 

ajustada em função do desenvolvimento da obra;  

• Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais 

– identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em 

vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que não constituam Não Conformidades, mas que 

carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria; 

• Elaborar um relatório sumário depois de cada visita à obra; e 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar Fotovoltaica de Ourique 

Volume 3- Anexo 8 – Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras 

IncognitWorld 5 Unipessoal, Lda.  
 

12 

T01221_04_v0_PAAO 

• Elaborar relatórios para entrega à Autoridade de AIA de 6 em 6 meses (1 no início da obra, um a 

cada 6 meses no decurso da obra, e 1 no final da obra). 

O técnico de acompanhamento arqueológico da obra tem a responsabilidade de:  

• Obter a autorização para a realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico conforme 

determinado na legislação em vigor; 

• Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 

Projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de visibilidade 

deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações 

de decapagem e escavação; 

• Realização de acompanhamento arqueológico de todas as ações que envolvam remoção ou 

revolvimento de solos, relacionadas com a construção dos vários componentes do Projeto. Estes 

trabalhos têm de ser efetuados de forma efetiva, sistemática e permanente; 

• Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção Regional de Cultura 

competente, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas; 

• Caso venham a ser encontrados novos vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão 

de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à 

Direção Regional de Cultura competente, propondo as soluções que considerar mais convenientes 

com o objetivo de minimizar os impactes. As soluções a implementar poderão passar pela eventual 

necessidade da escavação integral das áreas com vestígios arqueológicos; 

• Caso se verifique o aparecimento de vestígios patrimoniais no decurso da obra, comunicar ao Dono 

de Obra/Promotor a fim de que seja ponderada a sua preservação; 

• Efetuar o acompanhamento arqueológico de forma particularmente atenta das frentes de obra 

localizadas a menos de 100 m de ocorrências patrimoniais que venham eventualmente a ser 

identificadas na área afeta ao Projeto. As ações previstas deverão incluir a verificação da 

sinalização e balizagem prevista ser implementada pelo Empreiteiro (delimitação de todas as 

ocorrências identificadas no decurso da obra, localizadas a menos de 50 metros da frente de obra); 
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• No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio patrimonial 

durante a construção, deverá, antes do local sofrer qualquer intervenção, fazer-se o registo 

arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de 

elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de 

memória descritiva, e, no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. Os 

achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural; 

• Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; e 

• Elaborar fichas de acompanhamento arqueológico semanais, que deverão ser integradas nos 

Relatórios de Acompanhamento Arqueológico da Obra, a entregar ao Dono de Obra, com 

periodicidade de 2 em 2 meses; 

• Elaborar um relatório final com integração do trabalho desenvolvido ao longo de todo o período 

de construção. Este relatório, que será entregue no final da construção à Direção Regional de Cultura 

competente, incluirá uma breve descrição e caracterização da obra, do modo como decorreram os 

trabalhos, bem como uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa 

naquele período.  
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4 CALENDARIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
ARQUEOLÓGICO DA OBRA  

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra semanalmente. A duração da sua 

permanência em obra em cada visita será de acordo com as necessidades. 

O Dono de Obra disporá de uma Equipa de Fiscalização das Obras, a qual estará em obra quase 

continuamente. Essa equipa colaborará com a EAA, no sentido da fiscalização do cumprimento dos 

condicionamentos e medidas ambientais, na ausência da EAA. 

A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o 

desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias para 

resolução de situações pontuais. 

O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as atividades que estejam 

a decorrer envolvam o movimento de terras, nomeadamente: 

• Desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno nos 

locais de incidência da obra (zona de estaleiro, caminhos, zonas de implantação das várias 

infraestruturas, zonas sujeitas a modelação do terreno e zonas de armazenamento temporário de 

materiais e inertes); e 

• Escavações no solo relacionadas com a abertura dos caminhos e valas, com a execução dos sistemas 

de drenagem e com a execução de fundações das várias infraestruturas. 
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5 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS A ELABORAR  

Os relatórios sumários de acompanhamento ambiental relativos a cada visita efetuada no decurso das obras 

abordarão os seguintes aspetos: 

• Evolução dos trabalhos de construção; 

• Conformidades e não conformidades detetadas durante a inspeção efetuada na obra; 

• Ocorrências de acidentes ambientais e medidas corretivas adotadas; 

• Dificuldades manifestadas pelo Empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a alterações 

de não conformidade; 

• Aspetos a melhorar pelo Empreiteiro; 

• Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se necessários; 

• Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental do 

Empreiteiro; e 

• Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares, e diligências efetuadas para a 

resolução de situações críticas. 

O conteúdo dos relatórios sumários será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação 

adicional relevante não especificada. Estes relatórios incluirão, sempre que pertinente, o registo fotográfico 

das visitas concretizadas. 

Atendendo ao período previsto para o desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados 

relatórios de acompanhamento ambiental das obras de 6 em 6 meses para entregar à Autoridade de AIA. 

O conteúdo e estrutura destes relatórios terá em consideração as diretrizes esplanadas na legislação em 

vigor, nomeadamente a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro. 

Prevê-se a seguinte calendarização para a entrega dos relatórios: 

• Relatório 1 - será entregue após a primeira visita ao local do Projeto, a realizar pela EAA, Dono de 

Obra, Projetista e Empreiteiro, após o Projeto ter sido devidamente piquetado, e incluirá a 

informação necessária para que a Autoridade de AIA, possa ter noção dos eventuais ajustes que o 

Projeto venha a sofrer e do desempenho de toda a equipa afeta à obra; 
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• Relatório 2 e seguintes - serão entregues no decurso da obra, de 6 em 6 meses, e incluirão toda a 

informação necessária a um bom entendimento da evolução dos trabalhos e do modo como as 

medidas de minimização foram cumpridas; e 

• Relatório final - será entregue no final da obra e incluirá, para além do tipo de informação prevista 

nos anteriores relatórios, o resultado final das medidas relativas à recuperação das áreas 

intervencionadas. 

A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em fichas de 

acompanhamento semanal. Essa documentação incluirá o registo de ocorrências que, entretanto, sejam 

encontradas no decurso das obras.  Deverão ser apresentados ao Dono de Obra de 2 em 2 meses, Relatórios 

de Acompanhamento Arqueológico da Obra. 

Quando terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será elaborado 

um relatório global, que integrará toda a informação constante nas várias fichas de acompanhamento 

semanal e nos relatórios entregues ao Dono de Obra, o qual será entregue na Direção Regional de Cultura 

competente. Este relatório final conterá uma memória descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos 

referidos, e sempre que se considere necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção 

cartográfica das ocorrências. Este relatório será também entregue à APA, juntamente com o relatório final 

de acompanhamento ambiental da obra. 
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6 CONTEÚDO DO DOSSIER DE AMBIENTE 

O Dossier de Ambiente constitui o documento base de todo o processo de Acompanhamento Ambiental, 

devendo ser elaborado e mantido atualizado pela EAA, com o apoio do responsável de 

ambiente/responsável de gestão de resíduos do empreiteiro. A versão original do Dossier de Ambiente 

deve ser arquivada na obra, podendo, em qualquer altura, ser consultada por qualquer uma das entidades 

envolvidas no processo. 

O Dossier de Ambiente incluirá, para além da DIA e do PAAO e respetivos anexos, a seguinte informação: 

• Ficha atualizada de identificação dos intervenientes na obra; 

• Planta de Condicionamentos atualizada (quando aplicável); 

• Plano e programa de trabalhos atualizado; 

• Cópia das comunicações (cartas/faxes/e-mails) efetuadas, com relevância para o Acompanhamento 
Ambiental; 

• Ata das reuniões de obra, com relevância para o Acompanhamento Ambiental; 

• Lista de legislação ambiental aplicável à empreitada; 

• Quadro de medidas de minimização a aplicar em obra (de acordo com o modelo apresentado no 
Quadro 7.1), atualizado; 

• Licenças e autorizações relevantes, guias de transportes de resíduos, licenças de abate de árvores, 
se aplicável, entre outras; 

• Registo e acompanhamento de Constatações Ambientais tendo por base o modelo apresentado no 
Quadro 7.1; 

• Registo de ações de formação/sensibilização ambiental e/ou distribuição de normas; 

• Relatórios sumários das visitas de acompanhamento ambiental, realizadas pela EAA;  

• Relatório de Acompanhamento Ambiental da Obra, realizados pelo empreiteiro, de 2 em 2 meses; 

• Relatório de Acompanhamento Arqueológico da Obra, de 2 em 2 meses; 

• Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra entregues à Autoridade de AIA, realizados pela 
EAA de 6 em 6 meses; e 

• Registo de revisões do PAAO.   
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7 IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se seguidamente o conjunto de medidas de minimização propostas no EIA para a fase de 

construção. Após a emissão da DIA as medidas aí definidas serão incluídas no PAAO.  

Em cada visita à obra, a equipa responsável pelo acompanhamento ambiental deverá verificar e registar 

o resultado da avaliação efetuada a cada medida de acordo com o apresentado no capítulo 7.2. 

7.1 MEDIDAS A IMPLEMENTAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

7.1.1 Central Fotovoltaica  

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

C1-Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui o acompanhamento 

arqueológico, que corresponde ao Anexo 8 do Volume 3;  

C2-Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego 

na estrada IC1 e na rua de Ourique, visando a segurança e a minimização da perturbação na circulação 

local durante a fase de construção. Neste âmbito deverá ser efetuada uma ação de sensibilização 

(formação) de Condução Preventiva; 

C3-Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 

relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam 

limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma 

conduta ambientalmente correta; 

C4-Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos; 

C5-Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta de 

Condicionamentos deverá ser atualizada; 

C6-Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação; 

C7-Não realizar tarefas de desmatação durante o período de nidificação de espécies de avifauna (entre 

abril e junho) nas áreas com culturas arvenses; 

C8-Evitar a realização das tarefas de construção mais ruidosas durante o período de nidificação das 

espécies de avifauna (entre abril e junho); 
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C9-Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras, incluindo a abertura e fecho das valas de 

cabos, deverão ser programados de forma a minimizar o período em que os solos ficam descobertos e 

devem ocorrer, preferencialmente, em períodos secos. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade 

erosiva; 

C10-O estaleiro ficará dentro do recinto da Central Fotovoltaica, no local assinalado na Planta de 

Condicionamentos. Complementarmente existirão áreas complementares de apoio à obra, as quais ficarão 

localizadas estrategicamente, respeitando as condicionantes identificadas no EIA; 

C11-O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

• Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 

destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, e contentores destinados a resíduos da obra, 

que poderão 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 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 e equipamentos; 

C12-A área destinada ao estaleiro deverá ser vedada em toda a extensão. Na vedação deverão ser 

colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar; 

C13-Antes de se proceder à instalação e balizamento do estaleiro, e das áreas complementares de apoio 

se aplicável, tem de ser apresentado à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra o plano do estaleiro 

e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só após parecer favorável por parte desta entidade, se 

poderá proceder à sua montagem; 

C14-A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes; 

C15-Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas 

pluviais; 
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C16-Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros equipamentos de 

armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o tipo de 

resíduo a que se destinam; 

C17-O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 

servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma 

fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final da obra; 

C18-Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar devidamente 

acondicionados (colocados em área que permita a contenção de derrames), de forma a evitar 

contaminações do solo; 

C19-Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos; 

C20-Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações acidentais, 

deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível; 

C21-Assinalar e vedar, se necessário, caso se localizem muito perto das frentes de obra, os elementos 

naturais, patrimoniais, poços, etc. identificadas na Planta de Condicionamentos como elementos a 

salvaguardar, de modo que qualquer trabalhador compreenda a importância da sua salvaguarda. Deverão 

ser dadas instruções ao pessoal da obra para a obrigatoriedade da sua proteção, não só do ponto de vista 

da sua integridade estrutural e funcional, mas também evitando possíveis focos de contaminação. A 

sinalização deve ser mantida durante o período em que a obra decorre; 

C22-As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão 

restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo ser balizadas todas as áreas assinaladas na Planta 

de Condicionamentos como a salvaguardar que fiquem dentro da área vedada; 

C23-De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que 

informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das 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, a fim de ser providenciado o 

necessário acompanhamento arqueológico da obra; 

C24-Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
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empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 

instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo; 

C25-As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo 

que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados 

móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

C26-As ocorrências patrimoniais passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução 

do Projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante 

representação gráfica, fotográfica e textual; 

C27-Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências 

identificadas, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico; 

Desmatação, escavações e movimentação de terras 

C28-Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. 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; 

C29-Deverão 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; 

C30-O material lenhoso passível de valorização resultante da desflorestação e da desmatação deverá ser 

devidamente encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento; 

C31-Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas; 

C32-As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 

em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação; 
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C33-A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas; 

C34-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; 

C35-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; 

C36-Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível; 

C37-Em eventuais 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;  

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

C38-Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que corresponde ao Anexo A do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra constante no Volume 3-Anexo 8; 

C39-Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 

gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no 

estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados 

C40-Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas; 

C41-O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em viatura 

fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada; 

C42-Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material 

sobrante das escavações necessárias à execução da obra; 

C43-O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado provisoriamente na 

envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro; 
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C44-O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) poderá ser espalhado na envolvente do 

local de onde foi retirado caso o terreno apresente condições adequadas para esse efeito, ou transportado 

para destino final adequado; 

C45-Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 

origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras; 

C46-Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto. O betão necessário 

deverá vir pronto de uma central de produção de betão devidamente licenciada, transportado em 

autobetoneiras; 

C47-O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 

hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente identificado 

no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem temporária destes 

resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

• Assegurar uma distância mínima de 15 metros em relação a margens de linhas de água permanentes 

ou temporárias; 

• Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 

enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

• Instalação em terrenos estáveis e planos; e 

• Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos; 

C48-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, deverão 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; 

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

C49-Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados às zonas de obra; 

C50-Impor o limite de circulação de velocidade máxima de 20km/h nos acessos da área de implantação 

da Central Fotovoltaica; 
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C51-Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

C52-Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 

suas condições de funcionamento são adequadas; 

C53-A lavagem de autobetoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de onde 

vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá 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 (criar 

uma bacia de recolha das águas de lavagem com dimensão adequada ao fim em vista). Finalizada a 

betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização; 

C54-Em dias secos e ventosos deverá evitar-se a execução de trabalhos suscetíveis de dispersar poeiras na 

atmosfera, bem como se deverá minimizar a circulação de viaturas, especialmente em períodos de seca. 

Caso seja imprescindível a execução destes trabalhos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas 

de circulação;  

C55-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; 

Fase final da execução das obras 

C56-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; 

C57- Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que corresponde ao Anexo 

B do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra constante no Volume 3- Anexo 8. 

7.1.1 Linha Elétrica (LMAT-150 kV) 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

C1-Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui o acompanhamento 

arqueológico, que corresponde ao Anexo 8 do Volume 3;  

C2-Cumprir o Plano de Acessibilidades que vier a ser aprovado em fase de Projeto de Execução; 
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C3-Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em 

más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população/proprietários locais; 

C4-Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 

relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam 

limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma 

conduta ambientalmente correta; 

C5-Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos; 

C6-Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta de 

Condicionamentos deverá ser atualizada; 

C7-Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação; 

C8-Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 

minimizar o período em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, preferencialmente, no período 

seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos escoamentos 

superficiais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva; 

C9-O estaleiro deverá ficar localizado em local que cumpra as indicações constantes na Planta de 

Condicionamentos, devendo a sua localização ser indicada no Projeto de Execução. Complementarmente 

existirão áreas complementares de apoio à obra, as quais ficarão localizadas estrategicamente, 

respeitando as condicionantes identificadas no EIA e devem, preferencialmente, ser escolhidas áreas já 

utilizadas para esse mesmo fim, ou áreas degradadas que reúnam as condições adequadas; 

C10-O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

• Deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos 

Urbanos e equiparados, e contentores destinados a resíduos da obra, que poderão 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 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);  
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• Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

• Deposição de materiais de construção e equipamentos; 

C11-A área destinada ao estaleiro deverá ser vedada em toda a extensão. Na vedação deverão ser 

colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar; 

C12-Antes de se proceder à instalação e balizamento do estaleiro, e das áreas complementares de apoio 

se aplicável, tem de ser apresentado à entidade responsável pela fiscalização ambiental o plano do 

estaleiro e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só após parecer favorável por parte desta 

entidade, se poderá proceder à sua montagem; 

C13-As áreas de estaleiro ou complementares de apoio ao estaleiro, uma vez que não foram identificadas 

nesta fase de EIA, terão de ser previamente sujeitas a prospeção arqueológica sistemática, e só se nada for 

identificado, é que poderão ser utilizadas; 

C14-A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes; 

C15-Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas 

pluviais; 

C16-Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros equipamentos de 

armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o tipo de 

resíduo a que se destinam; 

C17-O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 

servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma 

fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final da obra; 

C18-Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos; 

C19-Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações acidentais, 

deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível; 

C20-A zona de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias; 
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C21-Assinalar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que vierem 

a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a 

menos de 50 metros das áreas a intervencionar; 

C22-As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a abertura de fundações, 

devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, 

culturas e gado; 

C23-De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que 

informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das 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, a fim de ser providenciado o 

necessário acompanhamento arqueológico da obra; 

C24-Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 

instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo; 

C25-As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo 

que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados 

móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

C26-As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do Projeto, e 

por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação 

gráfica, fotográfica e textual; 

C27-Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências 

identificadas, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico; 

Desmatação, escavações e movimentação de terras 

C28-Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. 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; 
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C29-Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a execução 

da obra; 

C30-O material lenhoso resultante da desflorestação e da desmatação deverá ser devidamente 

encaminhado para destino final adequado (ex:valorização); 

C31-Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas; 

C32-As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 

em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação; 

C33-A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas; 

C34-Assegurar que o escoamento natural das linhas 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 linhas de água que possam ter sido acidentalmente afetados pelas 

obras de construção; 

C35-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; 

C36-Sempre que se verifique o acumular de lamas em vias pavimentadas em resultado da circulação das 

viaturas afetas à obra, efetuar a sua limpeza; 

C37-Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível; 

C38-As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações deverão ser realizadas 

preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor, devendo ser 

solicitadas licenças especiais de ruído para os casos excecionais; 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

C39-Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que corresponde ao Anexo A do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra constante no Anexo 8 do Volume 3; 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar Fotovoltaica de Ourique 

Volume 3- Anexo 8 – Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras 

IncognitWorld 5 Unipessoal, Lda.  
 

29 

T01221_04_v0_PAAO 

C40-Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 

gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no 

estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados; 

C41-O material inerte proveniente das ações de escavação dos caboucos para as fundações dos apoios, 

deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado 

nas ações de aterro. O excedente deverá ser espalhado nas zonas adjacentes; 

C42-Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação dos apoios nem na envolvente 

próxima. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de produção de betão devidamente 

licenciada; 

C43-O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 

hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente identificado 

no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem temporária destes 

resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

• Assegurar uma distância mínima de 15 metros em relação a margens de linhas de água permanentes 

ou temporárias; 

• Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 

enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

• Instalação em terrenos estáveis e planos; e 

• Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos; 

C44-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, deverão 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; 

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

C45-Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 
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C46-Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 

suas condições de funcionamento são adequadas; 

C47-Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos 

e dos recursos hídricos; 

C48-A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de onde vem 

o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se 

apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência junto ao local de cada apoio, de 

modo que os resíduos resultantes fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro 

das fundações; 

C49-Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados/danificados no decurso da obra, com 

a maior brevidade possível; 

C50-Os veículos e restante equipamento onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou outras 

substâncias perigosas, não poderão circular ou serem utilizados em obra até à resolução da situação; 

Fase final da execução das obras 

C51-Instalar dispositivos de sinalização da LMAT de aviso à navegação aérea (balizagem aeronáutica) e 

para minimizar o risco de colisão por parte da avifauna conforme vier indicado no Projeto de Execução, 

seguindo as orientações indicadas neste EIA; 

C52-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; 

C53-Efetuar a renaturalização das áreas intervencionadas, incluindo os caminhos abertos para colocação 

dos apoios, por regularização da morfologia do terreno, descompactação das áreas temporariamente 

utilizadas e posterior cobertura com a terra vegetal previamente decapada; 

C54-Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 

resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 
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7.2 METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO 

Como já referido, em cada visita à obra, a equipa responsável pelo acompanhamento ambiental deverá 

verificar e registar o resultado da avaliação efetuada a cada medida, prevista no PAAO e seguindo o 

modelo de quadro que se apresenta seguidamente, preenchido apenas a título exemplificativo. 

Quadro 7.1 

Modelo de Quadro de Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetiva fase de obra em que 
são aplicadas 

Fase de 
Desenvolvimento 

dos Trabalhos 

Descrição das diferentes medidas de minimização (exemplos 
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a
r 1-Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

que corresponde ao Anexo 8 - Volume 3 do presente EIA 
Dono de Obra; 

Empreiteiro 
        

2-Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização 
informativa e da regulamentação do tráfego na estrada IC1 e na 
rua de Ourique, visando a segurança e a minimização da 
perturbação na circulação local durante a fase de construção. 
Neste âmbito deverá ser efetuada uma ação de sensibilização 
(formação) de Condução Preventiva 

Dono de Obra; 
Empreiteiro     

3-Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis 
consequências de uma atitude negligente em relação às medidas 
minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os 
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 
(sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar 
ações nefastas que são levadas a cabo por simples 
desconhecimento de regras elementares de uma conduta 
ambientalmente correta 

Empreiteiro     

4-Deverá ser respeitado o exposto na Planta de 
Condicionamentos 

Dono de Obra; 
Empreiteiro         

5-Sempre que se venham a identificar novos elementos que 
justifiquem a sua salvaguarda, a Planta de Condicionamentos 
deverá ser atualizada; 

Dono de Obra         

6-Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os 
que causem maior perturbação 

Empreiteiro         

7-Não realizar tarefas de desmatação durante o período de 
nidificação de espécies de avifauna (entre abril e junho) nas áreas 
com culturas arvenses 

Empreiteiro         

O relatório final de acompanhamento ambiental deverá incluir um ponto de situação sistematizado relativo 

à implementação das medidas e condicionantes ambientais estabelecidas no EIA e DIA, devendo a 

demonstração da implementação das medidas e condicionantes ambientais ser sustentada em evidências 

objetivas, nomeadamente elementos escritos, fotográficos, cartográficos. Deverá ainda ser feita uma 

avaliação relativamente aos meios necessários/utilizados, bem como à eficácia obtida. 

São Domingos de Rana, 24 de março de 2022 

 

Margarida Fonseca                                          Nuno Ferreira 
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Apêndice 1 

FICHA DE COMUNICAÇÃO 
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FICHA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

LOCAL DE RECEPÇÃO DA RECLAMAÇÃO/QUESTÃO: 

Câmara Municipal de …………….……………………………………………………..……. 
(campo de preenchimento) 

Junta de Freguesia de ……………………………………..……….…..……………………. 
(campo de preenchimento) 

Estaleiro…..……………………………………………………………………….….………… 
(campo de preenchimento) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE: 

Nome: 

Contacto telefónico: 

Morada: 

Residente na envolvente?                   SIM                          NÃO 

 

DATA: 

---------------/--------/-------- 

 

RECLAMAÇÃO, CRÍTICA OU QUESTÃO: 

 

SUGESTÕES: 
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ANEXO 8 
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

ANEXO A 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
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1 ENQUADRAMENTO 

Este documento constitui o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que o empreiteiro terá de cumprir 

durante a construção do Projeto da Central Fotovoltaica de Ourique, e também durante a construção 

da Linha de Muito Alta Tensão de 150 kV (LMAT) de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público, que 

surge como projeto associado, sem prejuízo que o mesmo possa vir a ser complementado com outras 

obrigações que o empreiteiro tenha de cumprir no âmbito de eventuais certificações que detenha. 

São aqui identificados e classificados os resíduos produzidos durante as diferentes atividades a 

desenvolver para a instalação do Projeto referido, sendo igualmente descritos os objetivos e as tarefas 

a executar na gestão dos mesmos, bem como as responsabilidades associadas e os meios envolvidos. 

O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e gestão dos 

resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de 

todos os requisitos legais aplicáveis. 

O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às 

realidades e circunstâncias do Projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre registadas 

e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes. 

O Empreiteiro deverá designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do 

PGR, ou seja, pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 

acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para 

o efeito a operadores licenciados. 
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2 PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

O produtor de RCD está, designadamente, obrigado a: 

• Promover a reutilização de materiais, a incorporação de materiais reciclados e a valorização 

dos resíduos passíveis de ser utilizados na obra;  

• Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a 

gestão seletiva dos RCD;  

• Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando tal não 

seja possível, o seu encaminhamento para operador de tratamento licenciado;  

• Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, de acordo com o 

princípio da proteção da saúde humana e do ambiente;  

• Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra eletrónico, o registo de dados de RCD, de 

acordo com o modelo publicitado no sítio da APA (Anexo 1); 

• Anexar ao registo de dados cópia das e -GAR concluídas. 

Na escolha de fornecedores, produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a 

minimização da produção de resíduos. Para o efeito devem ser adotados os seguintes critérios: 

Preferir fornecedores que utilizem produtos e materiais com embalagem de tara retornável, para que 

se possam devolver as embalagens aos fornecedores. 
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3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
(RCD) SEGUNDO A LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 

No Quadro 3.1 apresentam-se os resíduos que poderão eventualmente ser produzidos no âmbito das 

atividades associadas à construção do Projeto. Note-se, no entanto, que, tal como se encontra patente 

no referido quadro, nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a 

ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação 

inesperada. Assim, apresenta-se, também, no Quadro 3.1 a probabilidade de ocorrência de cada um 

dos resíduos listados. 

Quadro 3.1  

Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência 

 

Resíduo 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Regular Reduzida 

13 Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 

1302 Óleos de Motores, transmissões e lubrificação usados 

130204 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130205 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130206 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130207 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

14 Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08) 

1406 
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis 
orgânicos 

140603 Outros Solventes e misturas de solventes (*)  X 

15 
Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 
proteção não anteriormente especificado 

1501 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 
separadamente) 

150101 Embalagens de papel e cartão X  

150102 Embalagens de plástico X  

150106 Mistura de embalagens X  

150110 
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas (*) 

X  

1502 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

150202 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção contaminado com óleos ou outras substâncias perigosas (*) 

X  
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Quadro 3.1 (Continuação) 

Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência 

 

Resíduo 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Regular Reduzida 

17 Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

1701 Betão, Tijolo, Ladrilhos, Telhas e Materiais Cerâmicos 

170101 Betão X  

170102 Tijolos  X 

1702 Madeira, Vidro e Plástico 

170201 Madeira X  

170202 Vidro X  

170203 Plástico X  

1704 Metais (incluindo ligas) 

170401 Cobre, bronze e latão  X 

170405 Ferro e Aço X  

170407 Mistura de metais  X 

170409 
Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras substâncias 
perigosas (*) 

 X 

170411 
Cabos elétricos e outros cabos não contaminados com substâncias 
perigosas 

X  

1705 Solos (incluindo solos Escavados e Locais Contaminados, Rochas e Lamas de Dragagem 

170503 Solos e rochas contendo substâncias perigosas (*)  X 

1709 Outros Resíduos de Construção e Demolição 

170903 
Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias 
perigosas (incluindo mistura de resíduos) (*) 

 X 

170904 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 
170901,170902,170903 

 X 

170999 Resíduos vegetais das desmatações X  

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as frações recolhidas 

2001 Frações Recolhidas Seletivamente (exceto 1501) 

200101 Papel e cartão X  

200102 Vidro  X 

2002 Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 

200201 Resíduos biodegradáveis  X 

2003 Resíduos urbanos ou equiparados 

200301 Mistura de resíduos urbanos e equiparados X  

(*) Resíduos perigosos 
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Desclassificação de resíduos 

Subprodutos 

São considerados subprodutos quaisquer substâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo 

cujo principal objetivo não seja a sua produção, quando verificadas, cumulativamente, as seguintes 

condições:  

1. Existir a certeza de posterior utilização lícita da substância ou objeto;  

2. Ser possível utilizar diretamente a substância ou objeto, sem qualquer outro processamento que 

não seja o da prática industrial normal;  

3. A produção da substância ou objeto ser parte integrante de um processo produtivo;  

4. A substância ou objeto cumprir os requisitos relevantes como produto em matéria ambiental e 

de proteção da saúde e não acarretar impactes globalmente adversos do ponto de vista 

ambiental ou da saúde humana, face à posterior utilização específica. 

O Regime Geral de Gestão de Resíduos estabelece, na alínea c) do n.º 2 do art.º 2.º em transposição 

da Diretiva Quadro Resíduos (DQR), que estão excluídos do âmbito do Diploma “o solo não 

contaminado e outros materiais naturais resultantes de escavações no âmbito de atividades de 

construção desde que os materiais em causa sejam utilizados para construção no seu estado natural e 

no local em que foram escavados.”, ou seja, os solos e rochas que não sejam utilizados na obra de 

origem passarão a ter que ser geridos de acordo com os trâmites associados à gestão de resíduos. De 

forma a ultrapassar os constrangimentos decorrentes desta alteração legislativa e com vista a potenciar 

a reintrodução destes resíduos na economia, consideram-se necessárias a aplicação de alternativas 

para a gestão dos materiais em causa, que não onerem de forma desajustada os seus produtores e que 

salvaguardem a saúde humana e o ambiente. 

O considerando n.º 11 da DQR refere que “O estatuto de resíduo dos solos escavados não 

contaminados e de outros materiais naturais utilizados em locais diferentes do local em que foram 

escavados deverá ser apreciado de acordo com a definição de resíduo e com as disposições relativas 

a subprodutos e ao fim do estatuto de resíduo ao abrigo da presente diretiva.”. 

A presente desclassificação visa unicamente os solos e rochas escavados não utilizados na obra de 

origem e encaminhados para obras de destino. 
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Entende-se por obra de origem e obra de destino:  

• Os locais sujeitos a licenciamento ou comunicação prévia no âmbito do RJUE;  

• Locais sujeitos a licenciamento pela câmara municipal, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 139/89, de 28 de abril, na sua atual redação;  

• Empreitadas e concessões de obras públicas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro (Código dos Contratos Públicos), na sua atual redação. 

O produtor de solos e rochas deverá dar primazia à sua utilização na respetiva obra de origem. 

A verificação do cumprimento cumulativo das 4 condições necessárias para a classificação como 

subproduto compete ao produtor dos solos e rochas.  

Para efeitos do cumprimento dos possíveis destinos a dar às terras (locais sujeitos a licenciamento ou 

comunicação prévia no âmbito do RJUE; Locais sujeitos a licenciamento pela câmara municipal, e 

empreitadas e concessões de obras públicas), no momento da aprovação do licenciamento/comunicação 

da obra, deve ser antecipada a gestão dos solos e rochas, acautelando o correto encaminhamento, 

como subproduto ou resíduo, aquando do desenvolvimento do projeto. Caso se tratem de obras 

públicas, esta informação deverá ser registada no Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPGRCD) ou 

em caso de obras particulares, no Registo de Dados.  

As propostas para a gestão dos solos e rochas produzidas no decorrer da obra, faz parte do pedido 

de licenciamento. 

O produtor deve manter em arquivo, em suporte de papel ou eletrónico, por um período de 5 anos, a 

documentação comprovativa que demonstre a conformidade com o cumprimento das condições para o 

material ser um subproduto, bem como a respetiva declaração de subproduto.  

O utilizador final deve manter em arquivo, em suporte de papel ou eletrónico, uma cópia da 

declaração de subproduto, por um período de 5 anos. 

A declaração de subproduto dos solos e rochas é preenchida tendo em conta a obra de origem onde os 

solos e rochas foram escavados, sendo da responsabilidade do produtor proceder ao seu 

preenchimento enquanto “produtor de subproduto”. O transporte de solos e rochas da obra de origem 

para a obra de destino deve ser acompanhado da declaração de subproduto.  

O modelo de Declaração de Subproduto encontra-se no site da APA em www.apambiente.pt. 
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4 TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO 
DOS RESÍDUOS 

4.1 DEPOSIÇÕES/ARMAZENAMENTO 

No estaleiro do Empreiteiro devem estar instalados, pelo menos os recipientes para a deposição 

seletiva dos seguintes resíduos: 

Quadro 4.1 

Deposição seletiva de resíduos - estaleiro 

Resíduo Código LER 

Papel e cartão 200101 

Embalagens 150106 

Vidro 200102 

Mistura de resíduos urbanos 200301 

 

Madeira 170201 

Vidro 170202 

Plástico 170203 

Madeira 170201 

Ferro e Aço  170405 

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 
170901,170902,170903 

170904 

 

Solos e rochas contendo substâncias perigosas (*) 170503 

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas (incluindo 
mistura de resíduos) (*) 

170903 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*) 130205 

(*) Resíduos perigosos 

Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respetivo código LER. 

Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições 

adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem 

contaminação do solo ou da água. 

Alguns resíduos não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem ser 

armazenados dentro do estaleiro, sem recipiente próprio, mas em condições adequadas, de forma a 

não provocar a contaminação do solo ou da água. 
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Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 

designada para o efeito. 

É proibido o abandono de resíduos, a eliminação de resíduos no mar e a sua injeção no solo, a queima 

a céu aberto, bem como a deposição ou gestão não autorizada de resíduos, incluindo a deposição de 

resíduos em espaços públicos. 

No estaleiro têm de existir meios para remoção de terras contaminadas em caso de derrame acidental. 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela Equipa 

de Acompanhamento Ambiental da Obra, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Durante as operações de betonagem, que ocorrerão pontualmente, deverá proceder-se à abertura de 

uma bacia de retenção das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser 

localizada em zona a intervencionar. A capacidade de recolha da bacia de lavagem das 

autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizada a betonagem, 

a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização. 

Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 

armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente na zona de estaleiro, 

para posterior transporte para local autorizado. 

Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área de 

fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e que esteja devidamente sinalizada por tipo de 

resíduo armazenado (indicando o respetivo código LER). 

O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser 

condicionado e restrito. 

A zona de resíduos perigosos deve ser coberta protegida contra intempéries, com piso 

impermeabilizado, dotada de sistema de recolha e encaminhamento dos efluentes para destino 

adequado. Na impossibilidade de zona coberta, devidamente fundamentada, poderá considerar-se 

contentores fechados e estanques como os marítimos. 
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O armazenamento de combustíveis e/ou de outras substâncias poluentes considerados resíduos 

perigosos apenas é permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona 

de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir 

rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

As ações de abastecimento das viaturas e equipamentos afetos à obra terão que ser efetuadas no 

estaleiro, numa zona devidamente preparada para esse efeito. 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 

solos. 

Os recipientes para armazenamento de resíduos devem estar em boas condições, ter dimensões 

suficientes e adequadas à quantidade de resíduos previstos armazenar. Devem ainda ser compostos 

por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de 

urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores. 

Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem. 

Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado pela 

Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

4.2 RECOLHA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL  

O Empreiteiro providenciará a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que os 

recipientes não fiquem sobrecarregados. 

A recolha dos resíduos armazenados em obra terá que ser efetuada por empresas/entidades 

devidamente autorizadas para o seu transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores 

de gestão licenciados. 

Na seleção do operador de gestão de resíduos e âmbito do serviço encomendado, o Empreiteiro 

deverá considerar a obrigatoriedade de proceder à triagem dos resíduos que não forem separados 

em obra, de forma a permitir posteriores operações de valorização material (reciclagem). 

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito 

normal de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) do município ou por uma empresa designada para 

o efeito. 
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Durante a operação de recolha de resíduos, o Empreiteiro preenche as guias de acompanhamento de 

resíduos conforme as instruções explicitadas na Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril, alterada pela 

Portaria n.º 28/2019 de 18 de janeiro de 2019. No caso de derrames acidentais de produtos 

poluentes durante as operações de recolha de resíduos, o Empreiteiro auxilia o transportador na 

limpeza do local e espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb ou equivalente) nas áreas 

contaminadas. 

No caso de recolha de óleos usados, o Gestor de Resíduos deverá verificar se a matrícula do veículo 

que vem recolher os óleos usados corresponde à que consta da respetiva licença para 

recolha/transporte de óleos usados (n.º de registo do Instituto dos Resíduos). 

4.3 REGISTOS 

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos, conforme modelo apresentado no Anexo 1, referido no Decreto-Lei 

n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro e disponibilizado no sítio da APA. Cópias desses registos 

deverão ser enviadas, pelo menos mensalmente, à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

De acordo com a Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril (alterada pela Portaria n.º 28/2019 de 18 de 

janeiro de 2019), o produtor ou detentor de resíduos deve emitir a e-GAR em momento prévio ao 

transporte de resíduos ou permitir que o transportador ou o destinatário dos resíduos efetue a sua 

emissão.  

Na sequência da emissão da e-GAR, o produtor ou detentor de resíduos deve:  

• Verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração aos dados originais da e-GAR 

efetuada pelo destinatário dos resíduos no momento da receção dos resíduos, aceitando ou 

recusando as mesmas, no prazo máximo de 10 dias; 

• Assegurar que a e-GAR fica concluída na plataforma eletrónica, após receção dos resíduos 

pelo destinatário, no prazo máximo de 30 dias. 

Nos casos em que o produtor ou o detentor de resíduos permita que o transportador ou o destinatário 

de resíduos assegure a emissão da e-GAR, o produtor ou detentor de resíduos fica obrigado a 

confirmar, na plataforma eletrónica e em momento prévio ao transporte, o correto preenchimento da 

mesma, bem como a autorização do transporte dos resíduos. 

Sempre que o produtor ou o detentor de resíduos esteja impedido de dar cumprimento ao disposto no 

número anterior, deve proceder à assinatura, em suporte físico, da e-GAR, no momento do transporte e, 
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posteriormente, proceder à confirmação, na plataforma eletrónica, num prazo máximo de 15 dias, da 

autorização do transporte de resíduos, bem como do correto preenchimento da e-GAR. 

No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou entregues em 

pontos de recolha dos serviços municipais, não será necessário o preenchimento de guias de 

acompanhamento de resíduos /e-GAR. 

Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser registados no 

modelo apresentado no Anexo 1. 

4.4 RESPONSABILIDADES 

Todos os trabalhadores que estejam direta ou indiretamente envolvidos na obra, quer estejam 

presentes em permanência, ou se desloquem pontualmente ao local do Projeto, devem atuar em 

concordância com este PGR, nomeadamente no que diz respeito à correta deposição dos resíduos nos 

locais indicados. 

O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e recursos 

necessários ao funcionamento do PGR (recipientes, mão de obra, etc.). É também responsável pela 

seleção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha, tratamento e destino final 

dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos ao 

Dono de Obra e à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra. É ainda responsável pela 

formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos relacionados com o PGR e 

pela verificação do seu cumprimento. 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra por ele contratada, é 

responsável pela fiscalização geral da implementação do PGR, pelas alterações e distribuição do PGR 

pelos intervenientes e pela prestação de informação sobre o PGR às entidades oficiais no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 
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5 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

O Empreiteiro terá de assegurar que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das 

empresas subcontratadas estejam informados sobre a existência do PGR da obra e sobre a 

obrigatoriedade de serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos nele identificadas. 

O Empreiteiro deverá preparar e executar, sempre que considere necessário, campanhas de 

sensibilização aos trabalhadores. 
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6 FISCALIZAÇÕES 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra por ele contratada, realizará 

fiscalizações ambientais periódicas ao funcionamento do PGR, no âmbito do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, das quais resultarão relatórios que descreverão as eventuais não conformidades 

detetadas e as ações sugeridas para a sua correção. 

O Empreiteiro deverá estar sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os 

esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detetadas, o Empreiteiro 

colaborará com o Dono de Obra e com a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra na análise 

de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”. 

As ações a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas 

verificações constam do Anexo 2 (Checklist de verificação do PGR). 
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7 REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

A legislação atualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao controlo dos resíduos 

produzidos na obra do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Ourique e da obra da LMAT a 150 kV 

associada, é a seguinte: 

• Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto - Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 

jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos 

de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852; 

• Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 12 de dezembro de 2020, com a retificação dada pela 

Declaração de Retificação n.º 3/2021, de 21 de janeiro, que aprova o regime geral da gestão 

de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão 

de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 

2018/851 e 2018/852; b) Aprova o novo regime geral da gestão de resíduos; c) Aprova o 

novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro; d) Procede à quinta alteração ao 

regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (RJAIA), estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro; e) Procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 42 -

A/2016, de 12 de agosto; f) Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 152 -D/2017, de 

11 de dezembro; 

• Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro - Estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: a) Embalagens e resíduos de 

embalagens; b) Óleos e óleos usados; c) Pneus e pneus usados; d) Equipamentos elétricos e 

eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; e) Pilhas e acumuladores e 

resíduos de pilhas e acumuladores; f) Veículos e veículos em fim de vida. Revoga as alíneas c) e 

g) do n.º 1 e a alínea q) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, que aprovou o regime geral da gestão de resíduos; 

• Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014 - Altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, diz respeito a uma lista 

harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos; 

• Portaria nº 289/2015, de 17 de setembro - Revoga a Portaria nº 1048/2006 de 18 de 

dezembro. É aprovado o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

http://www.netresiduos.com/Handlers/FileHandler.ashx?id=1135&menuid=227
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• Decreto-Lei n.º 246-A/2015, 21 de outubro - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de agosto, e 

19-A/2014, de 7 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 2014/103/UE, da Comissão, de 21 

de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso científico e técnico os 

anexos da Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

transporte terrestre de mercadorias perigosas; 

• Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril – Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

• Portaria n.º 28/2019 de 18 de janeiro - Altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que 

define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de 

resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-

GAR), e a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, que aprova o Regulamento de 

Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico Integrado de Resíduos (SIRER); 

• Decreto-Lei n.º10/2010, de 4 de fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está sujeita a 

gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas; 

• Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de 

resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais; 

• Portaria n.º 345/2015, de 12 de outubro - Estabelece a lista de resíduos com potencial de 

reciclagem e ou valorização. 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/02400/0029500316.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:PT:PDF
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ANEXO 1 

Modelo de registo de dados de RCD 
Materiais reutilizados e RCD produzidos 

Materiais reutilizados — 
tipologia 

Em obra Outra 

 Tipo de utilização (ton) Tipo de utilização (ton) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados 
total (ton) 

  

RCD — código LER (*) 

Incorporação em obra 

Operador de gestão (**) (ton) 

Tipo de utilização (ton) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*) Os diferentes tipos de resíduos são definidos pela Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, de 18 de 
dezembro. 

(**) Anexar cópia dos certificados de receção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados 

 

Responsável pelo preenchimento 

Assinatura: Data: 
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ANEXO 2 

Checklist de verificação do PGR 

Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação 
Conformidade 

(1) 
Recorrência 

(2) 

Adoção de procedimentos para minimizar 
produção de resíduos (taras retornáveis e 
reutilização de materiais) 

Mensal Globalidade da obra   

Existência de recipientes para a recolha de 
resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características e estado de conservação 
dos recipientes 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características dos locais de 
armazenamento de resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correta deposição dos resíduos nos 
recipientes 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correto armazenamento dos resíduos que 
não são depositados em recipientes, assim 
como dos materiais para reutilização 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Recolha de resíduos com a periodicidade 
suficiente (recipientes não estão 
sobrecarregados) 

Mensal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Autorização das empresas/entidades que 
procedem à recolha e transporte de 
resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Autorização do operador de gestão de 
resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Correto preenchimento das guias de 
acompanhamento de resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Cumprimento do procedimento de 
verificação e amostragem nas recolhas de 
óleos usados 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Preenchimento e atualização do registo de 
dados de RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos 
trabalhadores sobre gestão de resíduos 
em obra 

Mensal Estaleiro    

(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 

                – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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ANEXO 8 
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

ANEXO B 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Plano visa estabelecer as orientações para a implementação das ações de recuperação das 

zonas intervencionadas durante as obras de construção da Central Fotovoltaica de Ourique, e também 

durante a construção da Linha de Muito Alta Tensão de 150 kV (LMAT) de ligação à Rede Elétrica de 

Serviço Público, que surge como projeto associado, garantindo as condições ambientais adequadas, que 

contribuem para a minimização dos impactes negativos potencialmente introduzidos. 

Após a conclusão dos trabalhos de execução da Central Fotovoltaica de Ourique e da LMAT, haverá 

lugar a uma recuperação paisagística das áreas intervencionadas onde não existem infraestruturas 

definitivas à superfície do terreno. 

A recuperação dessas áreas tem como objetivo o restabelecimento do coberto vegetal, que por sua vez 

promove a minimização do impacte na paisagem, e minimiza a ação erosiva dos ventos e das chuvas. 

Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de ações que favorecem a 

regeneração natural, procura-se atingir os seguintes objetivos: 

• Valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica e 

cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra, o que consequentemente contribui 

para a comodidade humana, tanto dos visitantes, como dos residentes na proximidade do Projeto; e 

• Proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e eólica. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras. 

Na presente situação da Central Fotovoltaica de Ourique e da LMAT propõe-se que a recuperação das 

zonas intervencionadas seja efetuada apenas à custa do seu recobrimento com terra vegetal nos 

moldes que se definem nos pontos seguintes. Caso venham a ser identificadas zonas que apresentem 

riscos de erosão, deverão ser implementadas 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.  

O presente Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) destina-se a ser executado na 

fase final de construção do Projeto, sendo que a avaliação e acompanhamento da recuperação da 

vegetação irá desenvolver-se durante os dois primeiros anos da fase de exploração, podendo vir a 

prolongar-se caso venham a ser implementadas medidas corretivas adicionais ao fim dos dois anos. 
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2 ÁREAS A RECUPERAR 

2.1 CENTRAL FOTOVOLTAICA 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

• Local de estaleiro; 

• Locais de depósito de materiais diversos e inertes; 

• Zonas adjacentes aos novos acessos; 

• Envolvente do conjunto subestação/edifício de comando e armazém e plataformas dos postos de 

transformação; 

• Valas de cabos;  

• Zonas onde foram executadas as fundações do sistema de produção fotovoltaica; e  

• Faixas ao longo das quais foi instalada a vedação. 

2.2 LMAT 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

• Local de implantação dos apoios; e 

• Caminhos/trilhos de acesso abertos para chegar ao local de implantação dos apoios (exceto 

aqueles que poderão ficar abertos a pedido dos proprietários). 

  



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar Fotovoltaica de Ourique 

Volume 3- Anexo 8 – PAAO – Anexo B – Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas  

IncognitWorld 5 Unipessoal, Lda.  
 

3 

T01221_04_v0_PRAI 

3 INTERVENÇÕES A EXECUTAR 

3.1 AÇÕES A EXECUTAR NO INÍCIO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

De forma a assegurar as condições necessárias a uma correta recuperação das áreas intervencionadas, 

o empreiteiro terá de assegurar, desde o início da obra e ao longo do desenvolvimento da mesma, a 

concretização de algumas medidas relacionadas com as ações de desmatação e decapagem e 

armazenamento de terra vegetal, conforme se descreve nos pontos seguintes. 

3.1.1 Ações de Desmatação e Decapagem 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de desmatação e 

decapagem necessárias à execução do Projeto, podendo os mesmos ser aproveitados na fertilização 

dos solos. Excetua-se o material lenhoso, o qual deverá ser devidamente valorizado. 

As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de detritos e da 

vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a 

remover com a decapagem. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte 

dos materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização 

ambiental. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas intervencionadas no âmbito do Projeto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

A decapagem das áreas de terreno a escavar ou a aterrar, que permite a obtenção da terra vegetal 

necessária às ações de recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes 

dos trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica 

e de textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno, 

compreendendo apenas a remoção de terra vegetal.  

3.1.2 Armazenagem de Terra Vegetal 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 

dois metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 

vegetal, em zonas planas e bem drenadas, respeitando a Planta de Condicionamentos, para posterior 

utilização nas ações de recuperação. 
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A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. 

3.2 AÇÕES DE RECUPERAÇÃO A EXECUTAR APÓS CONCLUÍDOS OS TRABALHOS 

DE CONSTRUÇÃO 

No final da obra destacam-se as seguintes ações de recuperação: 

• Limpeza das frentes de obra: após conclusão dos trabalhos de construção civil e montagem 

do equipamento, o empreiteiro deverá proceder à limpeza de todas as frentes de obra. 

Esta compreenderá ações como o desmantelamento do estaleiro, remoção de eventuais 

resíduos, remoção de materiais de construção e equipamentos desnecessários às ações de 

recuperação ambiental das áreas intervencionadas; 

• Modelação de terreno: Todas as áreas a renaturalizar que foram sujeitas a intervenção 

durante a empreitada de construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os 

trabalhos de preparação do terreno para recuperação do coberto vegetal;  

O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de Projeto utilizando-se para o efeito os 

inertes resultantes das escavações, procurando-se estabelecer superfícies em perfeita 

ligação com o terreno natural e de forma a evitar fenómenos erosivos e a potenciar a 

instalação da vegetação; 

• Estaleiro e áreas de apoio à obra: as superfícies que foram ocupadas, quando não 

rochosas, caso se encontrem compactadas, deverão ser mobilizadas até 0,30 m de 

profundidade, por meio de lavoura ou escarificação seguida de gradagem. Deverão ser 

previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno 

natural, tais como tout-venant e/ou brita; 

• Taludes e caminhos: nos taludes existentes ao longo dos caminhos que permanecerão ao 

longo da vida útil do Projeto, bem como em toda a área envolvente a estes que tenha 

sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser aplicada uma camada de terra 

vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de terraplenagem. Nos 

caminhos provisórios a terra vegetal será colocada em toda a área que foi intervencionada, 

incluindo a faixa de rodagem. 
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• Na Central Fotovoltaica: subestação/edifício de comando, armazém e plataformas dos 

postos de transformação; Na LMAT: apoios: concluídos os trabalhos de construção, 

montagem das estruturas e do equipamento, nas zonas envolventes, deverá ser aplicada 

uma camada de terra vegetal, para potenciar a recuperação do coberto vegetal prévio à 

instalação do Projeto ou o coberto natural constituído pela vegetação autóctone; 

• Valas de cabos: após o aterro das valas abertas para a instalação dos cabos 

subterrâneos, com a terra proveniente da sua escavação, deverá ser colocada uma camada 

de terra vegetal para potenciar a recuperação do coberto vegetal prévio à instalação do 

Projeto ou o coberto natural constituído pela vegetação autóctone; 

• Zonas localizadas: Nos locais onde foram instaladas as estacas/parafusos que constituem 

as fundações do sistema fotovoltaica, e onde foram executadas as fundações da vedação a 

construir em torno da área de implantação da Central Fotovoltaica, depois das áreas 

estarem totalmente limpas, deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, para 

potenciar a recuperação do coberto vegetal prévio à instalação do Projeto ou o coberto 

natural constituído pela vegetação autóctone;  

• Espalhamento de Terra Vegetal: só se deverá proceder ao espalhamento da terra vegetal 

depois da superfície do solo se encontrar devidamente preparada.  

A superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra 

vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência da 

camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. No 

caso de haver indícios de erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização superficial 

do solo até cerca de 10 cm de profundidade, para anular os sulcos e ravinas em pontos já 

erosionados.  

O revestimento deverá ter uma espessura aproximada de 0,15 m. O espalhamento deverá 

ser feito manualmente ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada. 

Nas zonas já recuperadas será interdita a circulação de veículos e pessoas, exceto para 

trabalhos de manutenção e conservação.  
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3.3 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

Os trabalhos de recuperação ambiental das áreas intervencionadas deverão avançar à medida que os 

trabalhos da Empreitada vão sendo concluídos, devendo, no entanto, evitar-se a colocação da terra 

vegetal de cobertura em dias com condições meteorológicas adversas, a fim de minimizar os efeitos dos 

agentes erosivos. 
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4 ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS REQUALIFICADAS  

O acompanhamento da recuperação das zonas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação 

ambiental no final da obra será efetuado por um período de 2 anos. Para a sua concretização serão 

efetuadas visitas ao local do Projeto (zona da Central Fotovoltaica e dos apoios e caminhos do plano 

de acessibilidades da LMAT), sendo a primeira no final da obra, e as outras nos primeiros dois anos da 

fase de exploração da Central Fotovoltaica e da LMAT. 

Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, os quais serão 

entregues até um mês após a visita efetuada ao local do projeto. 

O relatório correspondente ao final da fase de construção irá retratar a verificação geral do trabalho 

de requalificação efetuado pelo empreiteiro, incluindo a verificação da plantação dos elementos que 

constituem as “cortinas verdes”, e ainda incluir as bases que constituirão a situação de referência para a 

comparação com as situações futuras do estado de evolução da vegetação. Para o efeito, o técnico 

responsável por este acompanhamento irá deslocar-se a todas as frentes de obra a fim de selecionar 

os locais que servirão de referência para a avaliação da recuperação posterior, e proceder aos 

registos necessários de modo a ficar detentor de uma situação de referência adequada ao fim em 

vista. 

Na fase de exploração, o mesmo técnico irá deslocar-se ao local do Projeto uma vez por ano, 

preferencialmente a meio da primavera, ajustando a calendarização à época mais favorável para 

execução de inventários florísticos, mas tendo também em consideração o tempo que decorreu desde a 

conclusão dos trabalhos de requalificação. Nesta fase serão entregues relatórios anuais, no fim de cada 

ano.  

Os relatórios incluirão os resultados de avaliação da vegetação que permitem percecionar nas zonas 

intervencionadas se esta se encontra a evoluir de acordo com o objetivo pretendido (revestimento total 

das áreas intervencionadas), ou se pelo contrário será necessário intervir na área para potenciar a 

colonização dos espaços intervencionados. 

Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação, e nas áreas afetadas, serão identificadas 

eventuais áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas 

campanhas, caso se justifique. 

Eventuais medidas complementares a adotar estarão dependentes dos resultados obtidos ao longo dos 

dois anos de acompanhamento. Caso ao fim dos dois anos se verifique a não recuperação, ou a 
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recuperação deficiente da vegetação e/ou a existência de zonas erosionadas, deverão ser propostas 

medidas corretivas adequadas.  

Eventuais medidas que venham a ser propostas deverão ser previamente aprovadas pela Autoridade 

de AIA, e deverão ser, igualmente, alvo de campanha de verificação de recuperação durante um ano, 

após a sua concretização. 
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ANEXO 8 
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

ANEXO C 

PLANTAS DE CONDICIONAMENTO 
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