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APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 

Central Fotovoltaica de Pegões. Este Projeto tem associada uma Linha de Muito Alta Tensão de 400 kV (LMAT) 

de ligação desta Central Fotovoltaica à Rede Elétrica de Serviço Público na subestação de Pegões existente 

em construção, que é propriedade da REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN S.A.).  

É um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental, onde se resume, em linguagem corrente, as 

principais informações que se encontram no EIA. É apresentado separadamente de forma a facilitar uma 

divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. O EIA está disponível para consulta no Portal Participa 

(https://participa.pt/) e no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

(https://apambiente.pt/). 

O EIA é constituído por quatro volumes, sendo que os Volumes 1 e 2, nomeadamente o Relatório Técnico e o 

volume da Peças Desenhadas estão subdivididos por 3 e 2 volumes, respetivamente. O Volume 1.1 do 

Relatório Técnico inclui os capítulos 1 a 5. O Volume 1.2 inclui os capítulos 6 e 7. O Volume 1.3 inclui os 

restantes capítulos do Relatório Técnico. O Volume 2.1 inclui os desenhos do Projeto e o Volume 2.2 inclui os 

desenhos do EIA. O Volume 3 inclui os Anexos com elementos técnicos que suportam a análise dos vários fatores 

ambientais. O Volume 4 corresponde ao presente Resumo Não Técnico. E o Volume 5 inclui a resposta ao 

Pedido de Elementos Adicionais. 

A Central Fotovoltaica de Pegões possui uma potência instalada de 207 MWp e irá produzir anualmente 

em média 387,8 GWh/ano, o que contribuirá anualmente para a não emissão de cerca de 87 877 724 

toneladas de CO2eq para a atmosfera, estimativa de emissões com base no mix energético para o setor da 

eletricidade. Ao fim de 30 anos (assumindo perdas anuais de 0,5%), estima-se que o Projeto contribuirá 

para que seja evitada a emissão de cerca de 2 453 799 toneladas de CO2eq para a atmosfera. Toda a 

energia elétrica gerada nesta Central Fotovoltaica será entregue à Rede de Nacional de Transporte em Alta 

Tensão, estando destinada integralmente à sua venda. 

O Proponente deste Projeto é a empresa IncognitWorld 2 Unipessoal, Lda. 

O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, no período compreendido entre maio de 

2021 e maio de 2022. A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que 

autoriza a implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

A entidade licenciadora do Projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do ponto 

de vista técnico, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). O Projeto da Central Fotovoltaica de 

Pegões foi desenvolvido em fase de Projeto de Execução e o Projeto da LMAT foi desenvolvido em fase 

de Estudo Prévio.  



3 

T00921_05_v1 

No caso da Central Fotovoltaica foram definidos todos os pormenores da sua conceção dada a fase de 

desenvolvimento do Projeto. No caso do Projeto da LMAT associada, nesta fase foram estudados três traçados 

alternativos (Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C) e haverá ainda lugar à fase de desenvolvimento do 

Projeto de Execução, tomando por referência o traçado que se evidenciou como mais favorável neste EIA. 

Não existem antecedentes formais relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

deste Projeto. Também não existem antecedentes formais deste Projeto. Contudo, a conceção do Projeto 

suportou-se numa análise ambiental preliminar na região envolvente à subestação de Pegões, que teve como 

objetivo identificar as áreas passíveis de instalação de um projeto desta dimensão. As áreas onde foram 

identificadas condicionantes de tal forma que, à partida, inviabilizariam o Projeto, como por exemplo áreas 

afetas ao regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, Zonas integradas na Rede Natura 2000, etc., foram 

desde logo abandonadas. O afastamento a zonas urbanas/aglomerados populacionais e a não utilização de 

zonas de potencial povoamento de sobreiros/azinheiras também foi um fator determinante na escolha da 

área a utilizar. 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do 

Projeto da Central Fotovoltaica de Pegões. Ainda que seja recorrente solicitar parecer à Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), nomeadamente um pedido de apreciação prévia com enquadramento na análise caso a 

caso prevista no regime de AIA, neste caso esta etapa preliminar foi dispensada pois não havia dúvidas 

relativamente ao enquadramento do Projeto no regime de AIA. 

Restringindo desde logo as grandes áreas a salvaguardar, e depois de validada a escolha de uma área 

suficientemente vasta para implantação da Central Fotovoltaica, e passível de arrendamento, a tarefa 

seguinte consistiu numa avaliação mais detalhada das condicionantes, e em trabalho conjunto com a equipa 

projetista, com vista à definição do Projeto que correspondesse à melhor solução técnico-económica e 

ambiental. Nessa fase prestou-se especial atenção à identificação das áreas com potencial povoamento de 

sobreiros/azinheiras, em complemento da avaliação prévia efetuada, uma vez que correspondem a 

povoamentos, e como tal, deverão ser salvaguardados de acordo com a legislação, e também porque o abate 

de sobreiros/azinheiras isolados carecem de autorização por parte do Instituto de Conservação da Natureza 

e das Florestas (ICNF), de acordo com o determinado na legislação em vigor. Esta avaliação obrigou a uma 

caracterização exaustiva com vista ao apuramento das densidades e dimensão dos exemplares das zonas em 

causa. A fase de análise detalhada culminou com a elaboração de uma Planta de Condicionamentos, a qual 

foi devidamente considerada no desenvolvimento do Projeto. 

De acordo com os pressupostos anteriormente descritos resultou um Projeto localizado (Central Fotovoltaica e 

LMAT associada) no distrito de Évora, os concelhos de Vendas Novas (abrangendo as freguesias de Vendas 

Novas e Landeira), Montemor-o-Novo (abrangendo a freguesia de Cabrela) e no distrito de Setúbal, o 

concelho do Montijo (União das freguesias de Pegões) (ver Figura 1 em anexo). Ambos os Projetos (Central 

Fotovoltaica e LMAT) não se localizam em “Área Sensível”, de acordo com a definição constante no Artigo 2º 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação (republicado no Anexo II do 152-

B/2017, de 11 de dezembro) (ver Figura 2 em anexo). 
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EM QUE CONSISTE O PROJETO EM ANÁLISE? 

O Projeto, tal como o nome sugere, consiste na instalação de uma Central Fotovoltaica. Tem como objetivo 

a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o Sol, contribuindo para 

a diversificação das fontes energéticas do País, e logo, para a segurança do abastecimento e autonomia 

energética, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à 

produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e à redução da emissão de gases com efeito de 

estufa. 

 

Esquema ilustrativo do Projeto em avaliação (adaptado de Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants – 

Figure 2(Pg 24), IFC International Finance Corporation) 

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 (44), 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. A chegada aos postos de seccionamento (10) será 

feita através de uma linha subterrânea, da rede de Média Tensão de 30 kV, frequência de 50 Hz, que 

estabelece ligação à subestação elevadora. 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 400 kV, que é a tensão de ligação 

possível no ponto de ligação à rede elétrica nacional disponibilizado (subestação de Pegões). Esta subestação 

terá associado um edifício de controlo. A localização das várias infraestruturas que integram o Projeto foi 

determinada não só em função do potencial fotovoltaico da área, orientação e exposição solar, como também 
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de forma a respeitar as condicionantes ambientais e restrições de utilidade pública identificadas e a minimizar 

a extensão de valas de cabos e de novos acessos.  

A Central Fotovoltaica é composta por três Setores para implantação de Projeto (identificados por Setor 1, 

Setor 2 e Setor 3) apresentam uma área total de cerca 548,02 hectares e que se encontram separados por 

duas vias de comunicação a A6/IP7 (entre o Setor 1 e 2) e o CM1058/Estrada da Afeiteira (entre o Setor 2 

e 3). Estas áreas das vias de comunicação correspondem às áreas de Interligação dos Setores da Central, e 

abrangem uma área total de 12,72 ha. No Setor 3 localiza-se a subestação elevadora onde sairá a LMAT 

de ligação ao sistema elétrico de serviço público. O Projeto, considerando todas as infraestruturas, incluindo 

toda a zona fotovoltaica (área dos painéis e as entrelinhas) ocupa apenas cerca de 103,53ha (24,73% da 

área de estudo), sendo que ao nível do solo o que fica efetivamente ocupado é a zona das fundações, que 

corresponde a uma área ainda menor. 

As vias existentes possuem características adequadas para se chegar até à zona de implantação da Central 

Fotovoltaica. Entre o setor 2 e o setor 3 em que se divide a Central Fotovoltaica passa o CM1058/ Estrada 

da Afeiteira. O acesso aos três setores será feito por este caminho existente e no interior dos setores, 

sendo áreas de produção de eucalipto, existe atualmente uma rede de caminhos florestais que delimitam 

os talhões para facilitar o acesso ao eucaliptal, deste modo, estes caminhos serão usados internamente 

de acesso às áreas internas dos três setores. No âmbito do Projeto da central Fotovoltaica será 

desenvolvido uma rede de caminhos internos utilizando sempre que possível os caminhos já existentes, os 

quais darão acesso ao local de implantação de todos os postos de transformação e postos de 

seccionamento. A partir dessa rede de caminhos é possível aceder à área de implantação do sistema 

fotovoltaico. Prevê-se a reabilitação de 8940 metros de caminhos existentes, e a execução 3150 m de 

novos caminhos. 

 

 

 

 

 

Exemplo de uma Central Fotovoltaica com 
módulos que acompanham o relevo 

Exemplo do conjunto que constitui o Posto de 
transformação (inversor e transformador) 

Perfuração do solo para 
execução da fundação da 

estrutura 
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Terreno preparado com estruturas metálicas 
para suporte de seguidores solares de um 

eixo 

Seguidores solares Exemplo da abertura da vala 
para cabos elétricos 

 
 

Exemplo da obra da subestação numa Central Fotovoltaica Limpeza dos painéis fotovoltaicos na fase de exploração 

Fotografias 1 a 8 - Exemplo dos elementos que constituem uma Central Fotovoltaica semelhante (em fase de construção e de 

exploração) 

Para a LMAT que liga a Central Fotovoltaica à subestação de Pegões (projeto associado) foram estudados 

três corredores alternativos (Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C). Foi sobre estes três corredores que 

foi desenvolvido o Projeto da LMAT, sendo que o troço inicial e final é comum às três alternativas. No troço 

final de ligação à subestação da REN, existe a possibilidade de aproveitar os dois apoios que pertencem 

a uma linha elétrica da REN, S.A. (Divor-Pegões a 400kV) existente, onde haverá a substituição destes 

que são de linha simples, por dois apoios de linha dupla, e cujo trabalho será efetuado pela REN. A LMAT 

terá uma extensão de 7,47 km no caso da Alternativa A, 7,41 km no caso da Alternativa B e 7,54 km no 

caso da Alternativa C. As componentes da Linha Elétrica a 400 kV serão as seguintes: apoios metálicos que 

suportam a linha elétrica, os quais têm fundações em betão, cabos condutores, cabos de guarda, cadeias de 

isoladores e circuitos de terra dos apoios. Na fase de construção prevê-se afetar uma área de 400 m2 em 

torno de cada apoio. Na fase de exploração prevê-se afetar ¼ dessa área.  

Estima-se que a Central Fotovoltaica de Pegões seja construída em cerca de 14 meses e que tenha uma vida 

útil de 30 anos, findo o qual poderá ser desativada, ou requalificada. Na fase de construção estima-se que 

o número de trabalhadores, de entre os vários empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de 

transporte, montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de Obra, entre outros, seja em média 340. Este número 

pode duplicar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de obra. Na 

fase de exploração prevê-se que estejam afetos à exploração da Central Fotovoltaica 5 postos de trabalho 

efetivos. Para estaleiro prevê-se que sejam ocupados 2000 m2.  



7 

T00921_05_v1 

O investimento previsto para o Projeto da Central Fotovoltaica de Pegões é de 126,5 milhões de euros, e de 

cerca de 3 milhões de euros para a construção da LMAT a 400kV, acrescido de mais 1,5 milhões de euros 

que inclui o painel a construir na subestação da REN de Pegões e os respetivos reforços da rede ao abrigo 

do acordo celebrado entre a REN, S.A. e o promotor, que neste caso é de 15,140M€, já pago á REN, S.A. No 

total o investimento global previsto para o Projeto da Central Fotovoltaica de Pegões é de cerca de 

146,14M € (cento de quarenta e seis milhões de euros). 

Na fase de construção é previsível serem gerados e manuseados os materiais, inertes, efluentes, resíduos e 

emissões indicados nas tabelas seguintes, onde se indicam também os respetivos destinos finais:  

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE 
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

DESTINO FINAL 

Águas residuais/efluente químico (conforme a solução a adotar) provenientes 
das instalações sanitárias do estaleiro 

Os efluentes gerados serão recolhidos numa fossa sética 
estanque, ou em alternativa, serão utilizadas instalações 
sanitárias amovíveis, sendo os efluentes resultantes entregues à 
respetiva entidade gestora e licenciada para o seu tratamento 

Águas residuais provenientes das operações construção civil 

Será aberta uma bacia de retenção (2 m x 2 m), na qual será 
efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das 
caleiras das autobetoneiras. Esta bacia será aberta junto ao 
estaleiro, e no final das betonagens, todo o material será 
transportado a aterro 

Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro 
Estes resíduos serão encaminhados para o sistema de recolha de 
resíduos sólidos urbanos implementados na região 

Material lenhoso e resíduos vegetais provenientes da 
desflorestação/desmatação do terreno 

Os resíduos vegetais resultantes da desflorestação/desmatação 
do terreno serão em parte incorporados na terra vegetal e em 
parte encaminhados para valorização. O material lenhoso 
resultante do abate de árvores será devidamente encaminhado 
para valorização. O sistema radicular será mantido no solo em 
condições favoráveis à sua decomposição, reduzindo-se os 
fenómenos de erosão durante os procedimentos relativos ao corte 
dos eucaliptos e outras espécies de porte significativo, sendo 
utilizado um equipamento (descepador) que inviabiliza a 
regeneração vegetativa da planta. Nos locais onde a 
manutenção da raiz não for compatível com a infraestrutura de 
projeto a instalar, correspondente às áreas das subestações, 
postos de transformação/inversores, postos de seccionamento e 
valas de cabos, sendo uma área pouco significativa face à 
totalidade da área de Projeto, deverá privilegiar-se a remoção 
total do cepo e posterior reposição do terreno em questão.  

Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre 
outros materiais resultantes das diversas obras 

Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão 
armazenados em contentores específicos, e transportados a 
destino final por uma empresa devidamente licenciada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente 

Materiais inertes provenientes das escavações 

Os materiais inertes provenientes das escavações serão, à 
partida, incorporados integralmente nas regularizações de 
terreno eventualmente necessárias, na cobertura das valas de 
cabos, na execução dos caminhos e na recuperação de áreas 
intervencionadas com a construção da Central Fotovoltaica. 
Eventualmente se houver excedente, será transportado a destino 
final adequado 

Terra vegetal 

A terra vegetal será armazenada junto às áreas 
intervencionadas, em locais, tanto quanto possível, planos e bem 
drenados, para posterior utilização na renaturalização dessas 
zonas 

Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais 
devido à utilização de maquinaria pesada e tráfego de veículos para 
transporte de pessoas, materiais e equipamentos 

--- 

Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação 
de veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas. Refira-se que 
em projetos desta natureza, existe um cuidado acrescido durante a fase de 
construção, no sentido de evitar a emissão de partículas, para que estas não 
se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos. Neste caso  

--- 

Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra --- 
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Na fase de exploração é previsível serem gerados e manuseados os materiais, efluentes, resíduos e emissões 

indicados na tabela seguinte:  

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

Óleos usados e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes dos Postos de Transformação 

Peças ou parte de equipamento substituído 

Materiais sobrantes das manutenções (embalagens de lubrificantes, resíduos verdes entre outros) 

Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção 

O destino final/tratamento dos efluentes e resíduos resultantes das várias atividades previstas na fase de 

exploração será da responsabilidade da empresa que estiver a fazer a manutenção da Central Fotovoltaica. 

Esta empresa terá obrigatoriamente de assegurar que os efluentes e resíduos resultantes são integrados num 

circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos, nomeadamente os indicados pela Agência Portuguesa 

do Ambiente. 

Após o termo da vida útil do Projeto, os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os 

originados na fase de construção. Embora não seja necessário executar as escavações e betonagens, haverá 

a considerar os resíduos resultantes do desmantelamento da Central Fotovoltaica em si. A quantidade de 

resíduos estará muito dependente da solução final a adotar (remoção, ou não, dos cabos subterrâneos e 

requalificação ou demolição dos edifícios existentes).  

 

COMO É A ZONA ONDE SE INSERE O PROJETO? 

Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Projeto foi feita uma 

caracterização da zona onde este se insere. Complementarmente foi efetuada uma análise detalhada dirigida 

ao ordenamento do território e às servidões de utilidade pública, bem como aos riscos inerentes à atividade 

e ao local onde se insere.  

Clima e alterações climáticas: Na área de estudo verifica-se um clima que apresenta uma temperatura 

média anual de 15,9ºC. Os meses com maior valor de insolação, julho e agosto, recebem, respetivamente, 

341 e 311 horas mensais de sol, enquanto os meses menos ensolarados, são dezembro a fevereiro, que 

recebem entre 126 e 129 horas mensais. Contudo, face às alterações climáticas previstas, e já observadas 

nos últimos anos, é expetável que a área de estudo venha a sofrer as seguintes alterações: aumento da 

temperatura média anual e em especial das máximas, diminuição da precipitação média anual e aumento dos 

fenómenos extremos em particular de precipitação intensa. 

Geologia/geomorfologia/sismicidade/hidrogeologia: A área de estudo localiza-se na Bacia do Tejo e Sado, 

que corresponde a uma depressão alongada de direção NE-SW, preenchida por sedimentos cenozoicos. 

Localmente, os seus terrenos apresentam relevos aplanados, talhados pela rede hidrográfica, com altitudes 
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compreendidas entre 50 m e 110 m. Geologicamente, 

a área de estudo caracteriza-se por litologias recentes, 

na sua maioria aluviões, argilas e grés, de idade 

inferior ao Miocénico.  

Em termos sísmicos insere-se numa zona sísmica de grau 

VIII (na Escala de Mercalli Modificada), e numa zona 

sísmica A (no Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas de Edifícios e Pontes), que corresponde à 

zona de Portugal Continental com maior sismicidade.  

A área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica 

da Bacia do Tejo-Sado, na Região Hidrográfica do 

Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5), na massa de água 

subterrânea denominada de Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda. Sob o ponto de vista 

hidrogeológico, os sistemas aquíferos integrados nesta 

unidade possuem produtividades muito elevadas.  A 

Massa de Água apresenta vulnerabilidade à poluição 

baixa a moderada segundo o método DRASTIC. 

Segundo o método EPPNA A Massa de água enquadra-se nas classes de vulnerabilidade V3 (alta), V4 (média) 

e V5 (média a baixa). O PGRH (2016-2021) da RH5, classifica o estado da massa de água subterrânea da 

área de estudo como “Bom” para os estados quantitativo, químico e global. O setor de atividade económica 

responsável pelo maior volume de extração de água subterrânea Região Hidrográfica é o setor agrícola, 

contudo, não constitui uma pressão significativa. Relativamente às cargas poluentes, os principais setores 

responsáveis por cargas de azoto e fósforo nesta massa de água subterrânea são o setor agrícola e pecuária, 

constituindo ambos pressões significativas sobre a mesma.  

Recursos hídricos superficiais: A área de estudo localiza-se na Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH6, 

numa zona de relevo ondulado e rede de drenagem do tipo dendrítico muito ramificado. Os cursos de 

água principais são alimentados por linhas de água de pequena extensão que escoam para as bacias 

hidrográficas da ribeira da Landeira (PT06SAD1192) 

e da ribeira da Marateca (PT06SAD1195). No setor 

1 e a maior parte do setor 2 se desenvolvem sobre a 

bacia hidrográfica da ribeira da Landeira, sendo o 

setor 2 atravessado pela massa de água principal da 

ribeira da Landeira. Na porção sudoeste do setor 2 

identificam-se também algumas linhas de água 

afluentes da ribeira da Marateca no sentido nordeste-

sudoeste. O setor 3 desenvolve-se maioritariamente Curso de água ribeira da Landeira 

Relevo suave da área de estudo nos Setores 1 e 2.  
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sobre a bacia hidrográfica da ribeira da Marateca, sendo atravessado por numerosas linhas de água 

que nascem na área de estudo e escoam no sentido noroeste-sudeste para a ribeira da Marateca e para 

o Vale da Barrosa, afluente da margem direta da ribeira da Marateca. Em relação à erosão, detetaram-

se diversos processos erosivos gerados por escoamento superficial (sulcos) nos caminhos de terra batida 

da área em estudo (Fotografia 6.7). Na área em estudo, no terreno desmatado, sem o efeito protetor 

da vegetação, existe risco significativo de erosão hídrica provocada por escoamento superficial, risco 

que aparenta não ser homogéneo na área prevista para a Central Fotovoltaica. 

Solos: Na área de estudo da Central Fotovoltaica e nos Corredores de estudo da LMAT, a ordem de solos 

com maior representatividade corresponde aos Solos Podzolizados, nomeadamente, Solos Podzolizados Não 

Hidromórficos. Identificaram-se, ainda, Solos Incipientes, Solos Litólicos, Solos Hidromórficos e Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados, embora com uma expressão mais reduzida. Em relação à capacidade de uso 

do solo, a área de estudo da Central, esta apresenta solos com as classes “B”, “C”, “D” e “E”. No entanto, 

observa-se um predomínio da classe “D” caracteriza-se por uma capacidade de uso baixa e com limitações 

severas. A classe “E”, a segunda mais representada na área de estudo, apresenta uma capacidade de uso 

muito baixa com limitações muito severas. Em relação à capacidade de uso do solo nos três corredores da 

LMAT de estudo, estes apresentam solos com as classes “C”, “D” e “E”, observando-se em todas as alternativas 

o predomínio da classe “D”. Em relação às subclasses, na área de estudo da Central Fotovoltaica e nos 

Corredores de estudo da LMAT, constata-se que os solos se inserem na sua maioria na subclasse “s”, associada 

a limitações do solo na zona radicular. Apesar dos solos identificados não apresentarem elevada aptidão 

agrícola, nos setores 2 e 3 da Central Fotovoltaica foram identificadas duas áreas de RAN que corresponde, 

na sua maioria, a solo hidromórfico e solo Argiluviados Pouco Insaturado. Nos corredores de estudo da LMAT, 

a RAN tem uma reduzida representatividade, correspondendo a duas pequenas manchas. 

Ocupação e uso do solo: A área de estudo da Central 

Fotovoltaica é constituída predominantemente por 

explorações florestais. Estas áreas ocupam 

aproximadamente 531,34ha, o que corresponde a cerca 

de 94,76% da área total. Esta classe na envolvente do 

Projeto, fora da área de estudo, está muito bem 

representada. A vegetação natural e seminatural 

apresenta pouca expressão, ocupando cerca de 14,02ha, 

correspondente a 2,50% da ocupação do solo da área 

estudada. Quanto aos três corredores alternativos de 

traçado apresentam em geral características muito 

Rede viária (CM1058 / Estrada da Afeiteira) 

Povoamento de eucalipto 
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semelhantes, com predomínio da exploração florestal. As ocupações dominantes, são o Povoamento misto 

(pinheiro-manso + sobreiros) e o Povoamento de eucaliptos, sendo a Alternativa C, que apresenta maior 

representatividade destas duas subclasses. A Alternativa A, é a que apresenta uma maior área de 

exploração agrícola, nomeadamente, culturas arvenses. Quanto às áreas artificializadas, destaca-se que 

as Alternativas A e B apresentam de forma dispersa edificados de uso habitacional e agrícola, enquanto 

a Alternativa C não apresenta qualquer edificado. Destaca-se ainda, que parte do troço da linha elétrica 

da Alternativa B acompanha parcialmente uma linha elétrica da REN S.A. 

Ecologia: Numa análise global, podemos dizer que a área 

da Central Fotovoltaica se encontra profundamente 

marcada pela ação humana, sendo de salientar os 

impactes provocados pela exploração florestal. Esta ação 

induziu a perda de área da vegetação potencial natural 

(sobreiral), tendo transformando radicalmente esta 

unidade em áreas dirigidas para a produção de lenho 

destinado à indústria de celulose.  

Na totalidade da área estudada, salientam-se pelo valor 

ecológico e pela maior sensibilidade que poderão assumir 

perante as afetações infringidas pelo Projeto, as unidades 

de vegetação: 1) Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea (Habitat 92A0pt3); e 2) Salgueiral 

paludoso (Habitat 91E0pt3). Em termos da flora presente na área da Central Fotovoltaica, chama-se a atenção 

para a espécie Quercus suber (sobreiro). Esta espécie surge de forma isolada no território ou constituindo 

povoamentos, conferindo a sua presença restrições nas atividades a desenvolver, devendo estas enquadrar-

se no âmbito do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 155/2004, de 30 de Junho. 

Em relação à fauna, a área de estudo para a 

implementação da Central Fotovoltaica de Pegões 

encontra-se numa área alterada pela atividade silvícola, 

embora seja imperioso referir a presença da Ribeira da 

Landeira e da galeria ripícola associada, que 

providenciam potencial habitat para várias espécies 

faunísticas. Nesta área foi referenciado um total de 149 

espécies de fauna, com 50 espécies confirmadas em 

campo, 43 espécies muito prováveis de ocorrer, 42 

prováveis e 14 pouco prováveis de ocorrer na área de 

estudo. Das 149 espécies da fauna potencialmente presentes, 11 têm elevado estatuto de ameaça, pois 2 

encontram-se classificadas como Em Perigo e 9 como Vulneráveis. Embora a maioria das espécies 

referenciadas corresponda a espécies comuns e de distribuição alargada, importa referir algumas espécies 

a) Pegada de Raposa             b) Foçada de Javali 

Salgueiral de Salix atrocinerea 
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mais importantes e prováveis de ocorrer, como Tordo-pinto, Bútio-vespeiro, Noitibó-de-nuca-vermelha, Rato-

de-Cabrera e Gato-bravo. 

Qualidade do ar: De facto, de acordo com os valores obtidos na estação de qualidade do ar mais 

representativa da área de estudo e do índice de qualidade do ar (IQar), estes valores indicam que a 

qualidade do ar é, de uma forma geral, considerada muito boa. Apesar de se registarem algumas fontes de 

poluição na envolvente da área de estudo, devido à sua distância, dimensão e aos fatores climatéricos (regime 

de ventos), considera-se que estas fontes não são significativas no contexto local. As características rurais da 

área de estudo, em conjugação com os fatores climáticos, permitem inferir que no geral, existe uma muito boa  

Gestão de resíduos: Compete aos Municípios recolher os resíduos urbanos produzidos e assegurar a limpeza 

pública na sua área de jurisdição; proceder à recolha seletiva, triagem, valorização e tratamento de resíduos 

urbanos valorizáveis produzidos no Município. No contexto da gestão de resíduos de construção e demolição 

(RCD), verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos podem ser depositados 

em aterros específicos de resíduos não perigosos ou em aterros de Resíduos Urbanos com a devida autorização 

de receção. A deposição em aterro constitui a última opção, apenas após esgotadas as possibilidades de 

reutilização e valorização. Existem empresas licenciadas para operações de resíduos perigosos e industriais 

não perigosos, devendo ser consultado o site da Agência Portuguesa do Ambiente para escolha das empresas 

de gestão de resíduos adequadas.  Na área de estudo é expectável haver apenas resíduos de desflorestação 

e desmatação, não se prevendo qualquer demolição ou arranque de pavimentos de vias. 

Ambiente sonoro: A envolvente à área do projeto da futura Central Fotovoltaica de Pegões e dos corredores 

de estudo das alternativas de localização da LMAT é caracterizada como uma área maioritariamente rural, 

cujos recetores sensíveis mais próximos se encontram dispersos ou inseridos em pequenos aglomerados 

populacionais. As fontes de ruído antropogénicas existentes na envolvente são as vias de tráfego rodoviário 

EN10 e a estrada da Afeiteira. No entanto, e de acordo com a avaliação efetuada, os recetores sensíveis 

mais próximos do Projeto estão expostos a níveis inferiores aos valores limite de exposição definidos no RGR, 

não se considerando que o campo sonoro dos mesmos se encontre afetado significativamente pelo ruído 

proveniente das fontes identificadas. 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: A 

bibliografia não assinala património arqueológico na área de 

estudo ou envolvente próxima. As construções de cariz rural 

identificadas, são de construção bastante recente e 

desprovidas de relevância patrimonial. Na área de 

implantação da Central Fotovoltaica, a plantação de espécies 

de crescimento rápido e a mobilização de solos a esta 

associada representariam fatores de risco de destruição de 

eventual potencial arqueológico. 

 

Casa agrícola atualmente abandonadas na área 

da Central Fotovoltaica de Pegões 
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Socioeconomia: A Área de Estudo é caracterizada sobretudo por uma zona de exploração florestal, 

nomeadamente com a forte presença de eucaliptos e povoamento misto de pinheiro manso e sobreiro.  Na 

sua envolvente existem alguns aglomerados populacionais e localidades com edificações, identificados com 

recurso à carta militar onde se insere a Área de Estudo, no entanto, numa envolvente a menos de 500m não 

existem edificações habitacionais, apenas uma ruína (e 3 edifícios em ruínas dentro da área de estudo da 

Central). A análise socioeconómica foca-se nos concelhos do Montijo, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, nas 

freguesias de Cabrela, Vendas Novas, Landeira e União das freguesias de Pegões. Em relação às 

características demográficas e económicas, tendo por referência os resultados provisórios do Censos 2021, 

entre o período de 2011 a 2021, a população residente no concelho do Montijo registou um aumento de 

cerca de 8,7%, enquanto nos concelhos de Montemor-o-Novo e Vendas Novas foi registada uma diminuição 

populacional de -9,4% e -4,9%, respetivamente. Relativamente à densidade populacional dos três municípios 

em questão, é de 159,7; 12,8 e 50,6 hab/km2, respetivamente. De acordo com os Censos 2011, apenas o 

município do Montijo apresentava um índice de envelhecimento inferior à média a nível Nacional, enquanto os 

outros municípios e freguesias onde pertence a área de estudo, apresentaram valores de índices superiores 

aos valores Nacionais. Ao nível do ensino verifica-se, de um modo geral, que a maioria da população dos 

municípios e freguesias em análise apresenta habilitações ao nível do ensino básico, existindo também um 

grande número de habitantes com habilitações iguais e/ou acima do ensino secundário. 

De acordo com os dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a média anual de 

2020, a população desempregada registada pelo IEFP no concelho do Montijo era de 2 260,1 pessoas (média 

anual), no concelho de Montemor-o-Novo, a média era de 321,6 pessoas, enquanto no município de Vendas 

Novas, a média era de 274,7 pessoas. Estes valores apresentaram uma diminuição, de acordo com os dados 

de dezembro de 2021 disponibilizados pelo IEFP. Importa destacar que na zona envolvente da área de 

estudo, no que respeita os níveis de turismo, existem dois estabelecimentos turísticos de alojamento a uma 

distância de 2 500m e 4 000 m. 

Relativamente às acessibilidades no interior das áreas dos setores, existem vários caminhos de terra batida, 

que permitem a circulação no interior dos mesmo, em relação à envolvente da Área de Estudo (Central e 

Corredores de estudo da LMAT - Alternativas A, B e C), destaca-se a Autoestrada – A6, que atravessa os três 

Corredores de estudo da LMAT e passa entre os setores 1 e 2, fazendo a divisão entre estes setores, 

destacando-se também a via alcatroada “Estrada da Afeiteira” (CM1058), que passa entre os setores 2 e 3, 

criando a divisão entre estes setores. Existe ainda um caminho municipal (alcatroada), CM1059, que atravessa 

sensivelmente a meio as três Alternativas dos Corredores de estudo. Destaca-se ainda, a cerca de 4,7 km no 

sentido norte do setor 1, a Estrada Nacional – EN4, no sentido oeste a cerca de 6,5 km, encontra-se a Estrada 

Nacional – EN10, a cerca de 7 km no sentido sudoeste do setor 2 encontra-se a Autoestrada – A2 e a cerca 

de 8,1 km no sentido poente do setor 1 encontra-se a Autoestrada – A13. 

Saúde Humana: Dada as características predominantemente rurais da área onde se irá inserir o Projeto, a 

existência de poucas fontes de poluição na envolvente, assim como, o tráfego pouco significativo das vias de 

comunicação, em conjugação com os fatores climáticos, leva a inferir que a qualidade do ar no local seja boa. 

De acordo com a avaliação acústica efetuada aos recetores sensíveis mais próximos do Projeto, estes estão 
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expostos a níveis inferiores aos valores limite de exposição definidos no RGR, não se considerando que o 

campo sonoro dos mesmos se encontre afetado significativamente pelo ruído proveniente das fontes 

identificadas. 

Paisagem: A área de intervenção abrange um 

território dominado pela planura e solos arenosos, 

pontuada por   interflúvios ondulados, entrecortados 

por vales relativamente largos. A observação da 

hipsometria permitiu concluir que as cotas vão descendo 

de norte para sul. O tipo de coberto vegetal que 

predomina na região decorre da própria conformação 

geral do relevo (planura de areias, cobertas por um 

montado de sobro e pinheiro manso), também é notória 

a presença de pinheiro-bravo e eucalipto. Nas terras 

mais baixas (vales) e nas áreas envolventes às 

povoações o uso dominante é agrícola (vinha, hortícolas 

e pomares de fruteiras). O povoamento é muito disperso, podendo chegar a ser quase difuso, correspondendo 

com frequência a uma habitação por cada propriedade. Não são muitas as localidades nas quais se podem 

distinguir limites da mancha urbana. A paisagem manifesta uma qualidade variável, com prevalência da classe 

elevada, refletindo um território humanizado, mas cuja apropriação respeitou, de um modo geral, as estruturas 

naturais. A capacidade de absorção mostra-se essencialmente elevada a média, confirmando o território 

pouco povoado da área de estudo, o que se traduz numa sensibilidade variável, com prevalência das classes 

elevada a muito elevada. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE PROVOCAM EFEITOS NA ÁREA 
DE INSERÇÃO DO PROJETO? 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, considerada sem significado, 

pela ação dos técnicos implicados na conceção do Projeto, na planificação da obra e na elaboração do 

respetivo Estudo de Impacte Ambiental, e como tal, nem sequer é considerada na avaliação de impactes 

ambientais. Na fase de construção da Central Fotovoltaica identificam-se: Arrendamento dos terrenos da 

área destinada à instalação da Centra Fotovoltaica; Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos 

às obras; Desmatação/ decapagem das áreas a intervencionar; Instalação e utilização do estaleiro; 

Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; Transporte de materiais 

diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre outros); Reabilitação e construção de acessos 

(inclui execução de sistemas de drenagem e pavimentação); Instalação da vedação em torno dos vários 

Núcleos dentro dos 3 Setores da Central Fotovoltaica; Execução das fundações e montagem da estrutura de 

suporte do sistema de produção fotovoltaico; Instalação dos conjuntos posto de transformação/inversor, postos 

de seccionamento incluindo a execução das plataformas onde ficarão instalados; Construção do conjunto 

subestação elevadora/edifício de controlo; Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos 

Vale entre a ribeira da Landeira e a albufeira do açude 

de Maçanedo 
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entre os módulos do sistema de produção fotovoltaico e os conjuntos posto de transformação/inversor, entre 

estes e os postos de seccionamento, e entre estes últimos e a subestação elevadora/edifício de controlo; 

Montagem dos vários equipamentos da Central Fotovoltaica; e Desmantelamento do estaleiro e recuperação 

paisagística das zonas intervencionadas. Na fase de exploração da Central Fotovoltaica identificam-se: 

Arrendamento dos terrenos da área onde está instalada a Central Fotovoltaica e cedências de mais-valias ao 

município nos termos do regime jurídico da organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional; 

Presença da Central Fotovoltaica; Exploração e funcionamento da Central Fotovoltaica, com produção de 

energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; Manutenção e reparação de equipamentos e 

acessos; Corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a dimensão da 

vegetação cause ensombramento). Na fase de desativação/reconversão da Central Fotovoltaica identificam-

se: Desmontagem da Central Fotovoltaica; Transporte de equipamentos e materiais; e Recuperação 

paisagística das áreas intervencionadas. 

O QUE FOI PROPOSTO PARA MINIMIZAR E ACOMPANHAR OS EFEITOS 
NEGATIVOS DO PROJETO? 

Como o Projeto da Central Fotovoltaica está em fase de Projeto de Execução, as medidas que normalmente 

são recomendadas para a conceção de projetos semelhantes foram, na generalidade, contempladas no 

desenvolvimento deste Projeto, salientando-se os seguintes aspetos: 

• Não utilizar as áreas de RAN para instalação do Projeto. Apenas serão admitidas intervenções em 

zonas sujeitas ao regime da RAN em situações excecionais, devidamente justificadas. A escolha do 

local de implantação da Central Fotovoltaica teve desde logo em conta esta limitação. Contudo, de 

acordo com o PDM de Vendas Novas, será necessário efetuar a travessia numa zona de RAN dada 

a sua configuração, que atravessa todo o Setor 2 da Central Fotovoltaica na envolvente da ribeira 

da Landeira. Deste modo, não havendo alternativas de interligação entre os Setores 1 e 2, prevê-se 

efetuar apenas 1 travessia com uma vala de média tensão, que se localiza num caminho já existente 

a manter, onde haverá lugar a afetação desta área de RAN. Prevê-se usar este caminho existente 

que terá a vala de cabos de média tensão atravessa uma extensão de 106 m de área de RAN. 

Todavia, face à sua configuração da Central Fotovoltaica, e ao local (caminho existente) que este 

troço vala de cabos atravessa, considera-se não haverá interceção de nenhuma infraestrutura de 

Projeto com áreas de RAN; 

• Uso condicionado de áreas de REN face às tipologias existentes na área afeta ao Projeto. Uma vez 

que as áreas de REN dentro da área de estudo são muito abrangentes, e correspondem a várias 

tipologias assumiu-se a necessidade de salvaguardar e proteger cursos de água integrados em REN 

e evitar a colocação de infraestruturas de em áreas de zonas ameaçadas pelas cheias; 

• Evitar a afetação de linhas de água e assegurar a existência de faixas envolventes de salvaguarda 

as quais funcionam em geral como locais preferenciais de circulação de fauna. À exceção de 

atravessamentos pontuais de caminhos e valas de cabos, foi assegurado um afastamento às linhas de 

água, proporcional à dimensão do curso de água, conforme o seguinte: com 6 m de largura para 

linhas de água de 1ª ordem (3 m para cada lado), com 10 m de largura para linhas de água de 2ª 

ordem ou superior (5 m para cada lado); e com 20 m de largura para linhas de água sujeitas ao 

regime da REN (10 m para cada lado). Houve ainda o cuidado de deixar livre as áreas de terreno 
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que dão continuidade entre zonas de potencial povoamento de sobreiro e inicio de linhas de água, 

possibilitando uma boa conexão ecológica na fase de exploração pela constituição de corredores 

verdes; 

• Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural. Na área da 

Central Fotovoltaica foram previstas passagens hidráulicas (PH) nos atravessamentos de linhas de 

água, dimensionadas para os caudais em causa. Complementarmente as PH existentes serão 

avaliadas, e se necessário serão recuperadas. Para o efeito foram efetuados estudos hidrológicos e 

hidráulicos; 

• Não afetar áreas com densidade de sobreiros/azinheiras que as permita classificar como povoamento 

ou como habitat da Diretiva n.º 2013/17/EU (6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene). 

São unidades com estatuto de proteção legal cujo abate se encontra condicionado pelo Decreto-Lei 

nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 

de junho. Ter também em consideração a salvaguarda de exemplares de azinheira que se encontram 

de forma dispersa no território. Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto 

da Central Fotovoltaica, estando previsto apenas o corte de alguns exemplares de sobreiros isolados 

de pequeno porte (PAP das classes 1 e 2) e a proteção de exemplares de sobreiros isolados de maior 

porte (PAP das classes 3 e 4); 

• Implantar a vedação do recinto da Central Fotovoltaica de forma a não impedir a livre circulação 

nas estradas nacional (A6) e municipal (estrada da Afeiteira – CM1058). Para o efeito a Central 

Fotovoltaica foi vedada por cinco núcleos nos três setores disponíveis para a Central Fotovoltaica; 

• Respeitar as servidões das várias infraestruturas existentes na área de influência do Projeto e ter em 

consideração as indicações fornecidas pelas várias entidades consultadas. Este aspeto foi tido em 

consideração no desenvolvimento do Projeto; 

• Salvaguardar os elementos patrimoniais identificados (construções rurais do século XX), cumprindo com 

as recomendações indicadas neste EIA. Este aspeto foi tido em consideração dos elementos 

identificados, tendo-se assegurado a sua salvaguarda com segurança dos elementos do Projeto; 

• Assegurar as distâncias de salvaguarda recomendadas relativamente aos edificados existentes. Este 

aspeto foi tido em consideração no desenvolvimento do Projeto, salientando-se que na envolvente 

próxima do Projeto (até 500 m de distância) não existem recetores sensíveis. Foram assumidas as 

seguintes distâncias de segurança aos edificados na área de estudo: 

o Área de proteção de 50m (edifícios de habitação em ruínas no interior da Área de Estudo) – 

Áreas interditas à instalação dos vários elementos do Projeto; 

o Área de proteção de 150m (Edifícios de habitação em ruínas no interior da Área de Estudo) 

- Áreas interditas à instalação de equipamentos que emitem ruído (postos de transformação, 

que incluem transformador e inversor; subestação); 

• Deixar uma faixa envolvente ao longo de toda a área arrendada caso se venha a considerar a 

necessidade de instalação de cortinas arbóreas. Foi deixado um afastamento de 30 m no caso das 

áreas confinantes com a A6 e com o CM1058, e de 10 m nas restantes zonas limites dos setores em 

estudo que não correspondem a áreas de eucalipto com potencial povoamento de sobreiros. 

Com base na metodologia desenvolvida, foi produzida uma Planta de Condicionamentos. Tendo em conta que 

a LMAT está em fase de Estudo Prévio, foi também elaborada uma Planta de Condicionamentos para os três 

corredores alternativos que foram estudados, o que possibilita desenvolver posteriormente um Projeto de 

Execução em que os impactes serão certamente minimizados. Para as fases de construção e exploração da 

Central Fotovoltaica foram definidas as medidas que se apresentam na tabela seguinte: 
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Medidas de Minimização – Central Fotovoltaica – Prévias ao início das obras 

P1-Obter por parte do ICNF autorização para corte dos sobreiros que estejam em “conflito” com o Projeto, conforme determinado 
no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho 

P2-Informar, previamente, da construção/instalação do Projeto, as entidades com jurisdição ou que desenvolvam atividades 
relevantes na área de influência do Projeto, nomeadamente a Câmara Municipal de Vendas Novas e Montemor-o-Novo, o SNBPC 
- Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e a Infraestruturas de Portugal 

P3-As populações mais próximas deverão ser informadas sobre o Projeto, devendo a informação de divulgação incluir a sua 
natureza e objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, especialmente no que respeita à afetação das acessibilidades. Esta informação deverá ser divulgada em locais públicos, 
nomeadamente nas Juntas de Freguesia onde se insere o Projeto Vendas Novas e Cabrela e nas Câmaras Municipais de Vendas 
Novas e Montemor-o-Novo. 

P4-Em complemento da medida anterior, deverão ser distribuídas Fichas de Comunicação de acordo com o modelo apresentado 
no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Apêndice 1 do PAAO), a fim de que possam ser recolhidas eventuais 
reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as atividades com ela relacionadas. Semanalmente os locais onde foram 
disponibilizadas as fichas (estaleiro, Juntas de Freguesia de Vendas Novas e Cabrela e Câmaras Municipais de Vendas Novas e 
Montemor-o-Novo) deverão ser visitados/contactados a fim de se saber se será necessário proceder a diligências sobre qualquer 
assunto retratado. Os elementos e resultados obtidos durante este processo de comunicação deverão constar nos relatórios a 
elaborar no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

P5- Obter autorização da APA/ARH Alentejo para as situações de afetação do Domínio Hídrico de acordo com o determinado na 
legislação em vigor 

P6- O Dono da Obra deverá elaborar e implementar um Plano de Emergência Interno da Instalação, aplicável à fase de construção, 
identificando os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência no interior do recinto da Central 
Fotovoltaica que possam pôr em risco a segurança de pessoas e bens e o ambiente 

Medidas de Minimização – Central Fotovoltaica – Fase de Construção 

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 A6 e na 
estrada da Afeiteira (CM1058), 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-Evitar a realização das tarefas de construção mais ruidosas durante o período de nidificação das espécies de avifauna (entre 
março e junho) 

C8-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 

C9-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 

C10-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, 
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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 

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 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 

C13-A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de 
substâncias poluentes 

C14-Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas pluviais 

C15-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 

C16-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 

C17-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 

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-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 e interditar, 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 

C21-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 

C22-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 

C23-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 

C24-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 

C25-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 

C26-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 

C27-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 

C28-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 
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C29-O material lenhoso passível de valorização resultante da desflorestação e da desmatação deverá ser devidamente 
encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento 

C30-Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente removida e 
depositada em pargas 

C31-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 

C32-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 

C33-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 

C34-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 

C35-Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível 

C36-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   

C37- Dado já ter sido iniciado a desarborização faseada da Central, esta deve continuar no sentido do centro para os limites da 
área de implantação de forma a permitir à fauna a fuga para a área envolvente. 

C38-O corte de árvores adultas deve ser efetuado de forma a minimizar o risco de danos físicos das mesmas e os troncos devem 
ser deixados deitados no local durante 1 ou 2 dias, para que os animais que aí estejam eventualmente abrigados possam sair 
livremente. 

C39-Deve ser interdita a realização de trabalhos de desarborização e desmatação em período noturno, para diminuir os fatores 
de perturbação sobre a atividade dos mamíferos, assim como a sua possibilidade de fuga das áreas desarborizadas, e também o 
risco de atropelamento. 

C40-A desflorestação deverá continuar a ocorrer de forma faseada, por lotes de 50 ha, obedecendo à premissa de que a 
desflorestação do seguinte lote só poderá ocorrer após concluídas as ações de limpeza e de correção de eventuais veículos de 
erosão no lote antecedente. 

C41-As ações de desflorestação resumir-se-ão à extração da parte aérea das espécies arbustivas e arbóreas existentes, 
preservando-se o seu sistema radicular, excetuando em casos, onde as ações de construção não forem compatíveis com a 
manutenção do cepo no local. Para evitar a regeneração dos eucaliptos após o corte, a toiça deverá ser submetida a destroçamento. 
Nesta ação deverá utilizar-se um equipamento que destroça o cepo no interior do solo, preservando o sistema radicular, e que 
assegura a manutenção da estrutura do solo. 

C42-O arranque de cepos cingir-se-á aos que entrem diretamente em conflito com as infraestruturas a construir. 

Gestão de Materiais, Resíduos e Efluentes  

C43-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 

C44-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 

C45-Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas 

C46-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 

C47-Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material sobrante das escavações 
necessárias à execução da obra 

C48-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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C49-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 

C50-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 

C51-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 

C52-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 

C53-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 

C54-Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados às zonas de obra 

C55-Sinalizar e impor o limite de circulação de velocidade máxima de 20km/h nos acessos da área de implantação da Central 
Fotovoltaica; 

C56-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 

C57-Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas condições de 
funcionamento são adequadas 

C58-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 

C59-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 

C60-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 

C61-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. 

C62-O restauro do coberto vegetal nas áreas degradadas deve ser promovido após a conclusão das obras, através da deposição 
de terra vegetal, quando houver a certeza de que esses locais não virão a ser novamente intervencionados. O cumprimento desta 
medida incentivará o revestimento vegetal das áreas afetadas, sendo determinante que se estabeleça uma comunidade herbácea 
de carácter perene. 

C63- 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. 

Medidas de Minimização – Central Fotovoltaica – Fase de Exploração 

E1-As ações relativas à exploração da Central Fotovoltaica deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença do empreendimento com as outras atividades presentes 
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Medidas de Minimização – Central Fotovoltaica – Fase de Exploração 

E2-Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, deverá ser fornecida aos responsáveis 
dessas operações a Planta de Condicionamentos, atualizada  

E3-Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação dos equipamentos para os 
operadores licenciados de gestão de resíduos 

E4-Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos e armazenados em recipientes 
adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo 
o tratamento adequado a resíduos perigosos (entidade devidamente licenciada) 

E5-Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões de ruído 

E6-Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações de corte da vegetação arbustiva que 
cause ensombramento ao sistema de produção fotovoltaica, podendo os resíduos de vegetação resultantes ser aproveitados na 
fertilização dos solos  

E7- Manutenção, ao longo do período de exploração, de eventuais estruturas de controlo dos fenómenos erosivos que venham a ser 
implementadas na fase de construção, aplicando, se necessário, sementeiras de herbáceas autóctones  

E8 – Assegurar que os elementos plantados no âmbito do Projeto de Estrutura Verde se mantêm em adequado estado de 
conservação, procedendo, sempre que necessário, à substituição de exemplares que morram, e a podas sempre que necessário. 
acompanhamento da comunidade herbácea/arbustiva que de forma passiva se vai instalando, podendo ter que se recorrer a 
sementeiras em áreas que se manifestem esparsamente colonizadas. O revestimento vegetal deverá ser preferencialmente constituído 
por espécies com carácter perene 

E9-Disponibilizar nas Juntas de Freguesia de Vendas Novas e Cabrela e nas Câmaras Municipais de Vendas Novas e Montemor-o-
Novo, Fichas de Comunicação idênticas às previstas utilizar na fase de construção (modelo apresentado no Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra), a fim de que possam ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a Central 
Fotovoltaica. Mensalmente deverão ser estabelecidos contactos com as Juntas de Freguesia de Vendas Novas e Cabrela e com as 
Câmaras Municipais de Vendas Novas e Montemor-o-Novo, a fim de se saber se será necessário proceder a diligências sobre 
qualquer assunto retratado. Junto com as fichas deverá também ser fornecida informação sobre a entidade exploradora da Central 
Fotovoltaica (responsáveis e respetivos contactos), que possibilite estabelecer canais de comunicação fáceis e diretos 

E10-Deverá ser elaborado e implementado um Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, procedimentos e 
ações para dar resposta a emergências no interior do recinto da Central Fotovoltaica que possam pôr em risco a segurança de 
pessoas e bens e o ambiente 

E11-A planificação do Projeto referente à Central fotovoltaica levou à preservação de um número considerável de sobreiros. Trata-
se de uma espécie com valor de conservação, mas que atualmente, pela pressão a que estiveram submetidos, se encontram num 
estado debilitado. Como medida compensatória pelo corte de alguns indivíduos sugere-se que os exemplares preservados sejam 
fruto de uma reabilitação, envolvendo o combate a doenças, podas de limpeza e de formação e possível correção da nutrição dos 
solos. 

Para a adequada gestão dos resíduos em obra foi definido um Plano de Gestão de Resíduos. Para a fase 

de obra foi ainda definido um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Para avaliar se as 

medidas de minimização da fase de construção são adequadamente cumpridas está previsto a implementação 

de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. Os três documentos referidos constituem ferramentas 

para aplicação de boas práticas ambientais e para o controlo dessas mesmas boas práticas.  

A Central Fotovoltaica de Pegões enquanto Projeto de produção de energia elétrica a partir de uma fonte 

renovável e não poluente – o Sol - tem claramente um papel positivo notório nas linhas de desenvolvimento 

preconizadas pelo Governo, no que respeita às metas a alcançar relativamente à redução de emissões de 

gases com efeito de estufa, e de produção/utilização de energia elétrica a partir de fontes renováveis não 

poluentes. Acresce ainda a importância da promoção das energias renováveis no atual contexto internacional 

tendo em vista a progressiva diminuição da dependência de recursos como o gás natural e o carvão 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO APÓS A 
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO? 
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(necessariamente importados), aspeto que ganhou particular relevância em resultado da guerra que está em 

curso na Ucrânia. 

Da análise efetuada foi possível extrair as seguintes constatações e conclusões mais relevantes: 

• A fase em que se farão sentir os impactes negativos com maior intensidade é a de construção, 

devido à necessidade de intervenção numa vasta área. Do enquadramento efetuado, concluiu-se 

que, embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, a adoção das medidas de 

minimização identificadas e propostas neste EIA, especialmente para a fase de obra, permitem 

minimizar significativamente os impactes identificados; 

• O Projeto localiza-se num território de cariz florestal, numa zona relativamente isolada, mas 

bastante sujeito às pressões antrópicas, onde as práticas florestais são a atividade dominante; 

• Foi possível conceber o Projeto da Central Fotovoltaica, bem como da LMAT que lhe está 

associada, de forma a cumprir com as várias servidões e restrições de utilidade públicas existentes 

na área de estudo da Central Fotovoltaica e nos três corredores estudados; 

• Em termos de ordenamento do território verificou-se que o Projeto se enquadra nas linhas de 

orientação preconizadas para a região, e no caso do PDM de Montemor-o-Novo, verificou-se 

que o Projeto é compatível com o determinado para as várias classes de espaço onde se prevê 

a sua implantação, sendo, no entanto, omisso nos PDM de Vendas Novas e Montijo dada a 

antiguidade destes. Contudo, no âmbito da revisão do PDM de Vendas Novas (atualmente em 

curso), e admitindo que as classes de espaço interferidas pelo Projeto se enquadrarão em solo 

rústico, é expectável que a produção de energia renovável venha a constituir uma atividade 

compatível com esta classificação. 

• De acordo com o PDM de Montemor-o-Novo, ao abrigo do disposto no artigo 34.º que: “A 

instalação de unidades afetas ao aproveitamento de recursos energéticos renováveis deve assegurar, 

na sua implantação, uma distância mínima de 50 metros às estremas da respetiva propriedade. Nas 

áreas de montado que integram a estrutura ecológica municipal e nas áreas classificadas no âmbito 

da Rede Natura 2000, a instalação (…) fica sujeita a parecer prévio da Autoridade Nacional para 

a Conservação da Natureza e Biodiversidade”. Este artigo foi tido em conta na respetiva 

implantação de infraestruturas de Projeto.  

• Com a implantação preconizada, serão afetadas fundamentalmente zonas de povoamento de 

eucalipto. Dos 253,51ha que serão afetados na fase de construção, cerca de 252,93 ha 

correspondem a povoamento de eucalipto. Na fase de exploração do total de área afetada 

(110,24 ha), cerca de 109,83 ha são povoamento de eucalipto; 

• Sendo a área da Central Fotovoltaica de Pegões constituída por propriedades de produção 

florestal de eucalipto, nos setores 1 e 2 da Central, já se começaram a efetuar de forma faseada 

o corte de talhões de eucaliptos. Este processo está a ser efetuado de acordo com os 
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procedimentos habituais da gestão e produção florestal, no âmbito normal da sua atividade, por 

equipas especialistas especificamente contratadas para o efeito. No processo destes cortes, estão 

a ser preservados as áreas onde foram consideradas de povoamento de eucaliptos (potencial 

povoamento de sobreiros) e os sobreiros considerados isolados, tendo como base o levantamento 

de sobreiros e azinheiras na área de estudo. Destaca-se ainda, que as touças dos eucaliptos 

cortados permanecem no solo, onde já se observa a regeneração destes, permanecendo o mesmo 

tipo de uso do solo.  

• Em resultado da análise ambiental efetuada, foram elaboradas Plantas de Condicionamentos 

que serviram de orientação ao desenvolvimento do Projeto da Central Fotovoltaica e no caso da 

LMAT ao desenvolvimento de três traçados de referência, incluindo a implantação dos apoios. 

Nestas plantas foram assinaladas as áreas a salvaguardar, de que se destacam as áreas sujeitas 

ao regime jurídico da RAN, aos cursos de água e respetivos leitos e margens afetos à REN, faixas 

de proteção das linhas de água, povoamentos de sobreiros e vegetação ribeirinha; 

• O Projeto incide fundamentalmente sobre zonas em que os solos têm fraca aptidão, não 

apresentam boa aptidão agrícola e é uma zona dominantemente florestal. A classe predominante 

é a “D” que se caracteriza por uma capacidade de uso baixa e com limitações severas. A classe 

“D” correspondendo quase a 70% da área afetada, sendo também esta a classe com maior 

representatividade na área de estudo; 

• As áreas de REN foram afetadas ao mínimo indispensável, no entanto, a área do Projeto 

apresenta áreas muito abrangentes que correspondem a várias tipologias integradas na REN. 

Teve-se especial cuidado na salvaguarda quanto às tipologias “cursos de água e respetivos leitos 

e margens” e “zonas ameaçadas pelas cheias”. A ribeira da Afeiteira (localizado no setor 2) e 

dois dos seus afluentes (localizados nos setores 1 e 2) apresentam-se afetos ao regime da REN 

pela tipologia “cursos de água e respetivos leitos e margens”. Pela importância que estas linhas 

de água desempenham no contexto local, foram dadas indicações na Planta de Condicionamentos 

para as mesmas não serem afetadas, tendo-se definido para o efeito uma faixa de salvaguarda 

de 10 m de largura para cada lado, ou seja, entendeu-se salvaguardar toda a margem. 

Excecionalmente foi aceite a travessia destas linhas de água, uma vez que ambas as linhas de 

água atravessam os sectores da área de estudo integralmente, e não havia alternativa possível 

para ligar as zonas separadas por estes cursos de água. Contudo é uma afetação muito restrita. 

Prevê-se apenas que sejam efetuadas 7 travessias, as quais correspondem a um caminho existente 

a ser reabilitado e a vedações, sendo que em dois dos casos, serão também instaladas duas 

valas, uma para cabos de baixa tensão e outra para cabos de baixa e média tensão. Salienta-

se que este caminho atualmente já está afeto à RVF, e que possui uma largura adequada para 

utilização na fase de construção e na fase de exploração, não carecendo de alargamento;  

• As zonas de povoamento de sobreiro foram consideradas áreas interditas à instalação do Projeto 

da Central Fotovoltaica, tendo-se também considerado como elementos a salvaguardar os 
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exemplares isolados de sobreiros/azinheiras com maior porte (classes 3 e 4), admite-se serem 

cortados apenas exemplares com PAP das classes 1 e 2, quando necessário à construção do 

Projeto. No caso da LMAT esta interdição não foi possível dado que parte do traçado da LMAT 

desenvolve-se em zonas de povoamento misto de pinheiro manso com sobreiro, em extensas 

manchas que se estendem para além dos três corredores em estudo. Contudo são zonas onde o 

sobreiro não é denso e pode possibilitar por isso a instalação dos apoios, de modo a não afetar 

exemplares desta espécie com estatuto de proteção, contudo, poderá ser necessário o corte de 

alguns exemplares; 

• Existem várias linhas de água dentro das áreas de implantação do Projeto da Central 

Fotovoltaica e dos três corredores analisados para implantação da LMAT. No caso da LMAT, as 

mesmas foram consideradas como elementos a salvaguardar, impondo-se neste caso a não 

afetação do domínio hídrico (foi imposta uma faixa de proteção de 10 m de largura para cada 

lado das linhas de água). No caso da Central Fotovoltaica, foram salvaguardadas da 

implantação dos painéis, dos postos de transformação, postos de seccionamento e da subestação 

elevadora/edifício de controlo as linhas de água, para as quais foi definida uma faixa de 

proteção consoante a sua dimensão, a saber: 

o Faixa de proteção de 3 m para cada lado da margem em linhas de água de 1ª ordem; 

o Faixa de proteção de 5 m para cada lado da margem em linhas de água de 2ª ordem 

ou superior; e 

o Faixa de proteção de 10 m para cada lado da margem em linhas de água coincidentes 

com as linhas de água afetas ao regime jurídico da REN; 

• Prevê-se apenas os seguintes cruzamentos de linhas de água por valas e caminhos, em locais sem 

alternativa. Nas zonas de cruzamento das linhas de água por caminhos e vedação serão 

colocadas passagens hidráulicas (PH) com vista a assegurar o escoamento natural. As PH 

existentes serão avaliadas, e se necessário serão recuperadas; 

• Existem charcas/reservatórios e o açude de Maçanedo de dentro da área de implantação do 

Projeto da Central Fotovoltaica e dos três corredores analisados para implantação da LMAT. As 

mesmas foram consideradas como elementos a salvaguardar e em torno delas foi ainda 

considerada uma área de salvaguarda numa faixa com 10 m de largura. Quanto ao açude de 

Maçanedo, para a Central Fotovoltaica foi considerada uma faixa de projeção de 100m, por 

estar enquadrada no PMDFCI de Vendas Novas como um ponto de água misto, apesar do acesso 

ao ponto não ser efetuado pela área da Central Fotovoltaica.  

• No que à fauna diz respeito, na Central Fotovoltaica, no processo construtivo, existe o risco de 

mortalidade de algumas espécies, particularmente aquelas de menores dimensões, 

nomeadamente répteis, anfíbios e micromamíferos devido ao atropelamento ou soterramento. Na 

fase de exploração, no que respeita a avifauna, prevê-se que ocorra um fator de perturbação 
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adicional, que poderá condicionar a utilização da área por este grupo, e que se relaciona com 

o reflexo criado pelos painéis solares, conduzindo ao afastamento de algumas espécies da área 

do projeto (e.g. aves de rapina e corvídeos) e favorecendo a ocorrência de algumas espécies de 

passeriformes e de espécies com estatutos de conservação menos preocupantes em detrimento de 

espécies com estatutos de conservação elevados, resultando na alteração da composição das 

comunidades presentes. Quanto à LMAT, está previsto colocar dispositivos anticolisão na bem 

como de forma a diminuir o risco de eletrocussão de avifauna colocar seccionadores; 

• O transporte dos materiais e equipamentos é uma ação que irá causar algum impacte uma vez 

que está em causa a instalação de um Projeto de grande dimensão, e esta é uma tarefa que tem 

associada uma grande circulação de viaturas. Dada a localização estratégica do Projeto, de fácil 

acesso a partir da estrada da Afeiteira/CM1058, A2 e A6; 

• Ainda no que respeita à acessibilidade, na conceção da rede de acessos procurou-se aproveitar, 

sempre que possível, os acessos existentes, bem como reduzir ao mínimo indispensável a 

construção de novos acessos. Destaca-se o facto de serem propriedades de Produção florestal e 

que por si só, já apresentam uma rede de caminhos bem definido e de grande densidade para 

acesso aos povoamentos. 

• Na flora e vegetação, durante a fase de construção, verifica-se que as comunidades vegetais 

afetadas pela implementação da Central Fotovoltaica de Pegões apresentam 

predominantemente reduzido valor de conservação e/ou ecológico. As afetações com maior 

significado referem-se ao corte dos pequenos sobreiros que se encontram dispersos na área da 

Central e à destruição de pequenas áreas de vegetação ribeirinha (interseção de valas de cabos 

e vedação). É ainda expetável a existência de perturbações, de carácter temporário, nas 

comunidades florísticas que se encontram estabelecidas em áreas adjacentes às áreas de 

intervenção. Em termos gerais, ponderando o efeito cumulativo de destruição, configura-se no 

decorrer da fase de construção um impacte negativo, pouco significativo, direto, de reduzida 

magnitude, certo, local, e reversível a curto/médio prazo. A fase de exploração não apresenta 

impactes negativos adicionais aos infringidos no decorrer da fase de construção. Nesta fase, faz-

se sentir a perda dos exemplares arbóreos cortados, e assiste-se à recuperação das comunidades 

arbustivas e herbáceas nas áreas que foram afetadas de forma temporária no decorrer da fase 

de construção. 

• Na área de implantação da central fotovoltaica não foram reconhecidos vestígios arqueológicos 

ou elementos edificados relevantes, pelo que não são assinaláveis efetivas situações de impacte 

direto ou potenciais situações de impacte indireto. Quanto aos corredores de estudo da LMAT, 

trata-se de áreas que intercalam manchas de eucaliptal e pinhal e áreas de exploração agrícola, 

com uma vivência e dinâmica consideráveis, registam-se construções de habitação e de estruturas 

de apoio aos campos de produção, mas bastante recentes, que não foram consideradas 

relevantes. 
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• Relativamente ao ruído, tem-se que a área envolvente ao projeto da Central Fotovoltaica de 

Pegões é caracterizada por ser uma zona rural cujos recetores sensíveis se encontram dispersos 

na envolvente do Projeto, mas relativamente afastados (a mais de 640 m). São exceção os 

edificados em ruínas que estão inseridos na área afeta ao Projeto e são do proprietário 

beneficiado pelo arrendamento dos terrenos. As principais fontes de ruído antropogénicas 

existentes na envolvente são as vias de tráfego rodoviário, com especial destaque para a EN10 

e a Estrada da Afeiteira/CM1058. De acordo com a avaliação efetuada, os recetores sensíveis 

mais próximos do Projeto estão expostos a níveis inferiores aos valores limite de exposição 

definidos no RGR. A exploração da Central Fotovoltaica de Pegões contribuirá de forma pouco 

significativa para o aumento dos níveis sonoros, sendo o impacte pouco significativo uma vez que 

os níveis sonoros junto dos recetores deverão manter-se inalterados e/ou inferiores aos valores 

limite legais; 

• Em relação à qualidade do ar o aspeto que se evidencia como crítico é a emissão de poeiras 

expetável na fase de construção, pela sua propagação para as duas vias que atravessam os 

setores da Central Fotovoltaica, a A6 e a CM1058. Na zona de implantação do Projeto a estação 

seca é longa e por isso será necessário efetuar a aspersão de água sobre as zonas onde irão 

decorrer as obras e sobre as zonas onde circularão viaturas e máquinas, em grande parte do 

decurso da obra; 

• No que diz respeito à Paisagem, haverá uma desordem visual durante a fase de construção da 

Central Fotovoltaica numa área bastante abrangente. Na fase de exploração, a presença da 

Central Fotovoltaica induz, inevitavelmente, uma perda de valor cénico natural da paisagem, 

embora moderado dada a reduzida visibilidade na envolvente mais próxima, apenas visível de 

alguns troços das estradas (A6/IP7 e CM1058). Salienta-se que não existem povoações, nem 

mesmo habitações na vizinhança mais próxima do Projeto, no entanto, a uma distância superior a 

500m é que existem três pontos habitados constituídos por uma a duas moradias, Monte do 

Serrador, Monte dos Mares e Barrosinha. Toda a envolvente da Central é composta por 

povoamentos de eucaliptos e povoamentos misto de pinheiro manso com sobreiro, criando desta 

forma já uma barreira visual na sua envolvente. Ainda assim, está proposto a implementação de 

um Projeto de Estrutura Verde que contempla a possibilidade de serem instaladas cortinas 

arbóreas ao longo das faixas confinantes com as duas vias já referidas (A6 e CM1058);  

• Os benefícios económicos para a economia local/regional são significativos no que diz respeito 

à dinâmica gerada pela mão-de-obra afeta ao Projeto, em setores como a construção, 

restauração e alojamento, não só na fase de construção, mas também na fase de exploração, 

face à grande dimensão do Projeto que implicará atividades de operação e manutenção, de 

forma continuada no tempo. Ao longo da vida útil do Projeto é de assinalar o benefício económico 

do arrendamento dos terrenos onde se prevê instalar a Central Fotovoltaica para o proprietário 

dos terrenos arrendadas, e ainda o benefício económico para os Municípios de Montemor-o-Novo 
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e Vendas Novas por via das cedências de mais-valias do promotor do Projeto nos termos do 

regime jurídico da organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional em vigor;  

• Para o ambiente em geral, com reflexos no clima/alterações climáticas e qualidade do ar, 

importa assinalar o contributo positivo do Projeto para a minimização dos efeitos climáticos 

associados ao aumento do efeito de estufa. A produção de energia a partir do sol contribui para 

o cumprimento dos objetivos do PNEC (Programa Nacional de Energia e Clima), nomeadamente: 

o a “transição para uma economia de baixo carbono”, no sentido da trajetória de redução 

das emissões de GEE, de forma a alcançar uma meta de -45% a -55% em 2030, 

relativamente a 2005; e 

o reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do País, 

de forma a alcançar a meta de 47% de renováveis no consumo final de energia em 

2030; 

• Em termos de risco evidencia-se o contributo do Projeto da Central Fotovoltaica na minimização 

do risco de incêndio florestal, é um aspeto que é particularmente relevante dado que esta zona 

é considerada maioritariamente de perigosidade de incêndio alto e muito alto; 

• Apesar de na fase de exploração do Projeto, ficar impossibilitada a livre circulação dentro do 

recinto da Central Fotovoltaica, com a instalação do Projeto não são expectáveis alterações nas 

características dos solos presentes, pelo que a sua utilização para os outros fins, poderá ser 

concretizada. Nesse sentido poderão ser estabelecidos acordos com o proprietário do terreno 

arrendado para a utilização do solo para outros fins, como por exemplo para pastoreio de 

ovelhas, implementação de culturas hortícolas ou outros usos que considerem pertinentes e em 

consonância com o bom funcionamento da Central; 

• Na fase de desativação do Projeto da Central Fotovoltaica, os impactes resultantes deverão ser 

idênticos aos considerados para a fase de construção. Embora não seja necessário executar 

movimentações de terras, haverá a considerar os resíduos resultantes do desmantelamento da 

Central Fotovoltaica. Os edifícios poderão ser demolidos, mas o mais provável será encontrar 

uma solução de reconversão para qualquer outro uso adaptado às solicitações que existirem 

nessa altura.  

Conclui-se, em síntese, que foram propostas várias medidas neste EIA para as fases de construção, 

exploração e desativação, que se forem aplicadas corretamente, os impactes identificados serão em 

grande parte reduzidos. A salvaguarda das áreas com habitats, áreas de potencial povoamento de 

sobreiros e das linhas de água que atravessam a zona de incidência do Projeto foi um aspeto que 

contribuiu bastante para a minimização dos impactes negativos expetáveis, não só pela salvaguarda em 

si de áreas com estatuto de proteção, mas também pelo grande papel que estes cursos de água e 

manchas de povoamentos desempenham na região como corredores ecológicos.
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Fonte: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Transversa de Mercator 

Figura 2 - Enquadramento da Área de Estudo em 
"Áreas Sensíveis"
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ÁREAS SENSÍVEIS
(de acordo com a definição constante na a líneaa) do Artigo 2º do DL n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação (republica do pelo
DL n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro)

Área de estudo da Central Fotovoltaica de Pegões

Setores da Central Fotovoltaica (Setores 1, 2 e 3)

Interligação dos Setores da Central

Monumentos Nacionais"̈

Zona Geral Proteção (ZGP)

Zona Especial Proteção (ZEP)

Corredores de Estudo da LMAT de ligação à Rede

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Fonte: ICNF

Fonte: Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, DGPC

- Resumo Não Técnico -


