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Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos definidos no Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Trancoso Hibridização do
Parque Eólico tem como objetivo instalar 53 760 painéis solares
apoiados sobre 6 720 estruturas solares fixas com uma potência
instalada de 28 493 kWp que irá ligar à subestação, já existente, do
Parque Eólico de Trancoso. Este Projeto irá representar um reforço da
potência instalada ajudando a equilibrar eventuais quebras de tensão na
rede.

O RNT resume os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito
numa linguagem simples, clara e concisa, de modo a facilitar a
participação de todos os interessados no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) através da designada “Consulta Pública”.
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Resumo Não Técnico 
(RNT) do
Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da 
Central Solar 
Fotovoltaica de 
Trancoso Hibridização 
do Parque Eólico
Período de elaboração do EIA: 
abril e agosto de 2020

QUAIS OS OBJETIVOS DO PROJETO?

QUEM LICENCIA O PROJETO?

QUAL A AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL?

O QUE É O RNT?



• 53 760 Módulos fotovoltaicos STP550S –
C72/Vmh ou similar

• 7 620 Estruturas solares fixas

• 13 Postos de transformação (3 duplos e 10
simples)
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1. O QUE É O PROJETO?

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Trancoso Hibridização do Parque Eólico prevê a instalação de 53 760
painéis solares apoiados sobre 6 720 estruturas solares fixas com uma potência instalada de 28 493 kWp com
ligação à subestação, já existente, do Parque Eólico de Trancoso.

Prevê-se a produção anual média de 40,6 GWh/ano de ENERGIA RENOVÁVEL, o que representa um contributo
muito positivo no COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

COMPONENTES DO PROJETO
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• Valas técnicas subterrâneas de cabos elétricos
(BT e MT)

• Rede de acessos internos

• Posto de Corte e Seccionamento

• Estaleiro

A implantação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Trancoso implica a instalação/execução dos
seguintes elementos e infraestruturas principais:

Todas as áreas de intervenção serão recuperadas no final.



2. QUAL O ENQUADRAMENTO DO PROJETO?

O Projeto não só se enquadra, como contribui ativamente para o cumprimento de compromissos nacionais e
internacionais em matéria de energia renováveis e alterações climáticas, reforçando a trajetória nacional
trilhada:

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), que dão resposta ao Acordo de Paris em Matéria de alterações
climáticas;

• Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) que estabelece as metas nacionais para
redução de emissões de gases com efeito estuda e incorporação de renováveis no consumo final de
energia;

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050que tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso
nacional de ser neutro em emissões de gases com efeito estufa em 2050.
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Figura 2  – Total de potência 
instalada de renováveis em Portugal

Figura 3  – Evolução das emissões 
específicas do setor elétrico português

Figura 1  – Comparação da utilização de energia 
proveniente de renováveis na Europa



Figura 4 – Enquadramento Administrativo do Projeto

3. ONDE FICA O PROJETO?

REGIÃO DISTRITO CONCELHO FREGUESIA

Centro | Beira 
Interior Norte

Guarda Trancoso
União de freguesias de Sebadelhe da 
Serra, Terrenho e Torre do Terrenho e 
Freguesia de Castanheira
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Figura 5 – Carta de implantação do projeto

3. ONDE FICA O PROJETO?
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Na Figura 5. é representada a implantação do
Projeto da CSF-TRC, onde estão também
representados os acessos internos e externos,
sendo que os acessos externos são existentes e
fazem parte do Parque Eólico de Trancoso. É
também possível verificar a localização do
estaleiro, junto a um acessos existente, e onde
será posteriormente colocado um posto de
transformação.

A acessibilidade a partir de Trancoso faz-se através
da N229-1, N226, M583 e dos acessos existentes
do Parque Eólico de Trancoso



A área estudada para o Projeto não se sobrepõe
com quaisquer áreas integradas no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) – ver Figura
6.

Áreas sensíveis na envolvente:
• ZEC Rio Paiva (PTCON00599) – 20 km para

Oeste
• ZPE Vale do Côa (PTZPE0039) – 16 km para Este
• Área Protegida Privada Faia Brava – 22,5 km

para Nordeste

3. ONDE FICA O PROJETO?

ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSIVEIS

Figura 6  – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis
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3. ONDE FICA O PROJETO?

ENQUADRAMENTO COM IGTs
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INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

PNPOT O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos definidos.

PGRH3 O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos e medidas definidas.

PROF CI O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos estratégicos definidos.

PDM de Trancoso Apenas a área de estudo abrange o PDM de Arraiolos, desta forma, salienta-se a sua conformidade.

PMDFCI Trancoso
O projeto é compatível com o estabelecido no PMDFCI desde que seja salvaguardado o afastamento à estrema do prédio 
(nunca inferior a 50m), transformadores e da Central Solar (largura padrão de 100m, contudo, ser poderá ser reduzida a 
10m, mediante autorização do município e parecer favorável da CMDFCI).
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3. ONDE FICA O PROJETO?

ENQUADRAMENTO COM IGTs

SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E 

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Domínio Hídrico (DH)
A ocupação do DH pela vedação, valas e caminhos internos da CSF-TRC está sujeita a autorização prévia, a
emitir pela Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de ARH do Centro.

Reserva Ecológica Nacional (REN)
A pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses
procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.

Infraestruturas (Subestação e Linha

Elétrica (Alta Tensão)

Área de Implantação da Central, abrange uma linha elétrica de alta tensão e a subestação pertencentes ao
atual Parque Eólico do Trancoso. A subestação e respetiva Linha serão aproveitadas para a Central
Fotovoltaica em análise.
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3. ONDE FICA O PROJETO?

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Uso marcado pela pré-existência do Parque Eólico de Trancoso, com predominância de matos com afloramentos
rochosos, seguido de algumas áreas agrícolas e florestal de produção.

Zonas habitacionais (pequenos aglomerados rurais) encontram-se a mais de 1,0km de distância.

Presença de quatro habitats, dos quais um é prioritário para a conservação – subestepes de gramíneas,
vertentes rochosos siliciosas com vegetação casmofítica, rochas siliciosas com vegetação pioneira e carvalhais
galico-portugueses.
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Fotografia 1  – Parque Eólico de Trancoso (Existente) 
e Afloramentos Rochosos
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Fotografia 2  – Afloramentos Rochosos
existentes na Area de Estudo



3. ONDE FICA O PROJETO?

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Atualmente a área de implantação do projeto é demarcada pela presença de áreas de matos com afloramentos
rochosos. A área de matos representa cerca 66,68% do total da área de estudo, áreas de floresta que
representam 20,85% do total da área ocupada, áreas agrícolas, 10,08%, e áreas artificializadas e massas de
água superficiais que ocupam 2,26% e 0,14% respetivamente.
As áreas florestais são dominadas por povoações de pinheiro-bravo e de folhosas que representam 18,16% e
2,92% da área de estudo total.
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Fotografia 4  – Florestas de pinheiros-
bravos na AE

Fotografia 5  – Afloramentos rochosos e áreas de matos na AE



3. ONDE FICA O PROJETO?

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

A presença de solos de classe A e F ocupam, respetivamente, 5% e 95% da área de estudo e estão relacionados
com solos agrícolas, A, e solos não agrícolas, F. A área de implantação é exclusivamente ocupada por solos sem
utilização agrícola.

A área de estudo abrange duas massas de água, sendo que na área de implantação da central, os principais
elementos de projeto salvaguardam os afluentes presentes, de referir apenas a interceção de afluente de
caracter torrencial, pela vedação, valas e caminhos internos, nas quais, ao nível do projeto, serão asseguradas as
necessárias medidas com a implementação de passagem hidráulicas, para garantir o normal escoamento.

O ambiente sonoro na envolvente do projeto e junto dos recetores mais próximos, localizados muito para lá da
respetiva área de potencial influência acústica, cumpre os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de
classificação acústica.
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3. ONDE FICA O PROJETO?

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Ao nível da Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a área de estudo do presente projeto localiza-se sobre
uma área de prospeção e pesquisa em publicitação para a prospeção de depósitos minerais de ouro, prata,
chumbo, zinco, cobre, lítio, tungsténio, estanho e outros depósitos minerais ferrosos e minerais metálicos
associados. Ainda que a presença do projeto fotovoltaico possa dificultar a possibilidade de prospetar os
referidos minérios, considera-se improvável a ocorrência de recursos geológicos que não possam ser
prospetados devido à existência do parque devido à presença do parque, uma vez que este afeta recursos
geológicos superficialmente.
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de construção

A implementação do Projeto em análise tem associado um conjunto de ações, que gera um conjunto de
efeitos e potenciais impactes ambientais, negativos e positivos, no decurso das fases de construção, exploração
e desativação, que assumem relevância no âmbito do presente Projeto.

- Instalação e funcionamento do estaleiro

- Circulação de maquinaria

- Transporte de materiais

- Movimentação de Terras, depósito temporário de terras e materiais

- Implantação da vedação e Portões de acesso

- Desmatação, incluindo corte de arvores e arbustos e regularização pontual do terreno

- Construção e beneficiação de acessos internos

- Abertura e fecho de valas de cabos para instalações elétricas

- Montagem dos equipamentos da CSF, nomeadamente: estruturas fixas e respetivos módulos fotovoltaicos,
PT’s

- Recuperação ambiental e paisagística das zonas temporariamente intervencionadas
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
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Fotografia 7 - Operação de estaleiro e maquinaria de obra Fotografia 8 - Desmatação, decapagem e cravação de perfis metálicos da estrutura seguidora

Fotografia 7 - Ações construtivas dos diversos elementos: acessos, passagens hidráulicas, 
valas técnicas e vedação.



4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de exploração

- Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente

- Manutenção de caminhos de acesso

- Manutenção e reparação dos equipamentos da Central Solar Fotovoltaica

- Presença dos elementos de Projeto

- Alterações/afetação da morfologia natural do terreno e vegetação existente
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QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de desativação

- Desmontagem e reciclagem dos módulos solares e respetivos seguidores;

- Desmontagem e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o cobre e o alumínio daqueles
componentes que possam ser reciclados como trechos extensos de cabos;

- Retirada dos PT’s, Vedação e Portões de acesso;

- Transporte de Materiais e Equipamentos

- Recuperação paisagística de toda a área desmobilizada



4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL SEM PROJETO

De uma forma geral, na ausência do Projeto em estudo, para a maioria dos fatores em avaliação, prevê-se que a
situação atual se mantenha inalterada. De realçar alguns fatores como o Clima e alterações climáticas, pois é
expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções climáticas realizadas
a nível nacional, o que se refletirá sobretudo no aumento da temperatura média anual e no aumento da
frequência de fenómenos climáticos extremos.
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QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Durante quanto tempo?



4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO

Resíduos Sólidos Resíduos da limpeza e desmatação dos terrenos, resíduos sólidos urbanos
resultantes do funcionamento do estaleiro e resíduos gerados nas operações de
construção, que serão encaminhados para operadores de gestão de resíduos
licenciados.
Caso seja necessário, se existirem óleos usados em obra, estes serão recolhidos
em recipientes próprios e conduzidos, por empresas devidamente licenciadas,
para destino final adequado.

Produção de resíduos será muito pouco
significativa, exceção feita a ações de
manutenção de equipamentos e
limpezas, incluindo sobretudo as
seguintes tipologias: óleos usados; solos
contaminados com derrames;
absorventes contaminados; resíduos
sólidos urbanos; resíduos industriais
banais; resíduos de construção e
demolição;

Emissões 
atmosféricas

As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de
transporte, traduzem-se na emissão de poerias e outros poluentes atmosféricos,
designadamente óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono,
dióxido de carbono, compostos orgânico voláteis, benzeno e outros
hidrocarbonetos.

Não é expectável a produção de
emissões atmosféricas que cause
incómodo a recetores sensíveis na
envolvente.

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO

Efluentes Os efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo
respeito aos efluentes residuais provenientes do estaleiro, frentes de obra e de
outras fontes, nomeadamente águas de lavagem das máquinas (em particular de
autobetoneiras, betoneiras, equipamentos de vibração de betão) e/ou efluentes
domésticos das áreas sociais, que constituem em conjunto uma fonte
significativa de matéria orgânica e sólidos suspensos.

Na fase de exploração o consume de
água está associado à lavagem dos
módulos fotovoltaicos.

Ruído e vibrações Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais
devido à utilização de maquinaria pesada (sobretudo na abertura do cabouco da
fundação do aerogerador e da vala, face à presença de rocha) e tráfego de
veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos.

O principal foco de ruído a introduzir o 
funcionamento das unidades de 
transformação, bem como de eventuais 
manutenções e reparações a efetuar.

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

ELEMENTOS DO AMBIENTE SIGNIFICATIVAMENTE AFETADOS 

No quadro seguinte sintetizam-se os principais impactes ambientais que, após a implementação de medidas,
apresentam um impacte significativo a muito significativo. Esta exposição é uma visão simplificada dos impactes
identificados, não dispensando portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos setoriais do
relatório síntese do EIA, em particular de outros impactes classificados como potencialmente significativos antes
da implementação de medidas de minimização.

FATORES AMBIENTAIS IMPACTE CLASSIFICAÇÃO

FASE DE CONSTRUÇÃO

Socioeconomia
Perda e interferênca física com a funcionalidade/utilização dos espaços S

Aumento dos rendientos dos proprietários dos terrenos visados S

Paisagem Recuperação paisagística S

Biodiversidade Recuperação Ambiental das áreas intervencionadas S

FASE DE FUNCIONAMENTO

Paisagem Intrusão visual determinada pela presença da Central Solar S

Socioeconomia
Aumento dos rendimentos dos proprietários dos terrenos visados S

Produção de eletricidade a partir de FER S

FASE DE DESATIVAÇÃO

Biodiversidade
Cessação dos rendimentos de arrendamento dos proprietários dos terrenos abrangidos S

Redução de produção de eletricidade a partir de FER S

Impacte Negativo;             Impacte Positivo; S – Impacte significativo; MS – Impacte Muito Significativo
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
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AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES

Importa assinalar aqueles impactes ambientais que, após implementação de medidas, apresentam impactes
(positivos e negativos) significativo a muito significativo.

Em termos socioeconómicos, são expectáveis impactes significativos positivos nos rendimentos dos
proprietários dos terrenos que serão afetados pela instalação da Central Solar Fotovoltaica de Trancoso.
Passando a impactes negativos em fase de desativação, uma vez que irá ocorrer a perda de rendimentos para
os proprietários.

Em termos paisagísticos, verifica-se um impacte significativo negativo na fase de exploração, dada a intrusão
visual que a presença dos módulos fotovoltaicos acarreta.

Os impactes significativos registados para o descritor da biodiversidade, são positivos e verificam-se na fase de
construção sendo referentes à recuperação ambiental das áreas intervencionadas.
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FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/ LICENCIAMENTO

GER 1 - Elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Obra (incluindo entre outros os seguintes planos: Planta de
Condicionantes à obra, Planta de Estaleiro, Plano de Acessibilidades de Obra e Desvios de Trânsito, Plano de Gestão de Origens
de Água e efluentes e de Resíduos, Plano de Intervenção Paisagística em Obra e Plano de Ações de formação e sensibilização
ambiental).

GER 2 - Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na
área envolvente, mediante comunicação à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia interessadas. A informação disponibilizada
deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades.

GER 3 - O programa/plano de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal e terá de ser aprovado pelo Dono da Obra.

GER 4 - Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações.

GER 5 - Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores
envolvidos na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra
decorre e focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de minimização e boas
práticas a assegurar no decurso dos trabalhos.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

GER – Medidas de âmbito geral
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FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/ LICENCIAMENTO

Bio 1 - A vedação do projeto deverá ser com rede ovelheira de 2 metros de altura e malha constante de 20x15cm, de forma a
permitir a permeabilidade para anfíbios, répteis e mamíferos de pequeno e médio porte.

Bio 2 - Garantir que a vedação perimetral a instalar nas várias áreas que compõem a central solar fotovoltaica não será dotada
de arame farpado na última fiada, para evitar a mortalidade de aves.

Bio 3 - A iluminação exterior da subestação ou a prevista para outras situações não deve ser geradora de poluição luminosa,
devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição
luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz
oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

RH 1 - Solicitar junto da ARH um Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) para todas as linhas de água a intercetar pela
Vedação, Vala de Cabos e Acessos no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro.

SE 1 - Programa de comunicação à população e proprietários direcionado para a melhor compreensão do projeto e seus riscos.

PAT 1 - Solicitar à DRCN autorização para trabalhos arqueológicos a preconizar no âmbito da construção do projeto.

PAI 1 - Acautelar, no Projeto de Iluminação a implementar, as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial. O
equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o
feixe de luz se faça segundo a vertical.

23

5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

Bio – Biodiversidade; RH – Recursos Hidricos; SE – Socioeconomia; PAT – Patrimonio arqueológico, Arquitetónico e Etnológico; 
PAI – Paisagem



FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/ LICENCIAMENTO

PAI 2 - Nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos, etc.) as pendentes adotadas não devem
exceder a razão 1/2 (v/h) e devem estabelecer uma concordância harmoniosa com o terreno natural na envolvente.

PAI 3 - Os pavimentos e revestimentos exteriores do poste de corte devem privilegiar materiais de baixa refletância e
tendencialmente neutros.

PAI 4 - Desenvolver o Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica, focado na implementação de medidas de
minimização do impacte visual para os focos de observadores identificados na análise de impactes como sujeitos a uma
intrusão visual significativa, devendo ser tidas em conta as orientações presentes na publicação Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental para a gestão das unidades de paisagem abrangidas pela
área de estudo/intervenção. Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, caso se venha a
considerar como necessário, sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional. Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das
áreas intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo.
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FASE DE CONSTRUÇÃO

Bio 4 - Interditar a execução de trabalhos que causem perturbação à avifauna, nomeadamente a remoção de vegetação, no
período noturno, e entre março e junho, período de reprodução da maioria das aves com estatuto de proteção potencialmente
existentes na área de intervenção do projeto.

Bio 5 - Assegurar que a iluminação em Fase de Obra, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a
vertical do lugar, e apenas sobre os locais que efetivamente seja exigida de forma a diminuir a perturbação da fauna durante o
período noturno.

Bio 6 - Garantir que as passagens hidráulicas a construir nos novos acessos quer nos acessos existentes em perfil longitudinal
semelhante ao perfil da linha de água/linha de escorrência de modo a permitir a utilização das mesmas pelas comunidades
faunísticas.

Bio 7 - Confinar as ações respeitantes à construção à área de afetação, delimitando/balizando as áreas de intervenção para que
estas não sejam extravasadas.

Bio 8 - Adequar o planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona do projeto, como por
exemplo a área de estaleiros. Quando tal não for possível, as áreas utilizadas devem ser de baixo valor ecológico e essas áreas
devem ser recuperadas findo o período de construção.
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FASE DE CONSTRUÇÃO

Bio 9 - Caso seja possível e praticável, proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior
utilização na recuperação de áreas afetadas temporariamente durante a construção (e.g. estaleiros).

Bio 10 - Os trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos devem observar como necessários os
seguintes requisitos: a) As ações de desmatação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do solo;
b) A gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, respetivamente, das ações de desmatação e da decapagem dos
solos; c) Recuperação de todas as áreas intervencionadas;

Bio 11 - Garantir, caso se recorra à sementeira de vegetação autóctone, nas áreas ocupadas por módulos fotovoltaicos, que as
espécies são compatíveis com o ensombramento. Na faixa de proteção das linhas de água, deve ser avaliada a
instalação/manutenção de vegetação ripícola adequada à recuperação e valorização das mesmas.

Bio 12 - Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes das
espécies autóctones, em pargas. Estas devem ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram
removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; protegida de ações de compactação por
pisoteio ou por passagem de máquinas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de
leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de duração e das condições atmosféricas.

Bio 13 - Efetuar um acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra, assim como a
implementação das medidas propostas.

Bio 14 - Condicionar a velocidade de circulação na área da central, quer durante a construção como na exploração, com
indicação de limite de velocidade (inferior a 30 km/h);
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FASE DE CONSTRUÇÃO

SOL 1 - À medida que as estruturas fixas e painéis estejam definitivamente montados, a libertação dessas áreas e recuperação
deve ser acompanhada pelo arejamento de solo e reposição de terra vegetal de forma a garantir o crescimento de herbácea
autóctone daquela zona de forma natural.

RH 2 - Implementar nos caminhos (a beneficiar ou a construir) e vedação que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas,
de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a não interromper o escoamento natural das linhas de água
potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-
Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

RH 3 - As intervenções na proximidade de linhas de água, devem ser efetuadas de modo evitar a deposição de materiais no
meio hídrico. Para evitar o aumento da carga sólida e contributo para o assoreamento das linhas de água, em particular na
abertura e intervenção em caboucos de valas técnicas, deve prever-se a colocação de barreiras de retenção de sólidos (fardos
de palha, geotêxtil, entre outros) na zona de interação entre a frente de obra e a linha de água e privilegiar a colocação
temporária das terras escavadas no lado da vala oposto à linha de água.

RH 4 - Os trabalhos de escavação devem ser executados durante a época de estio para evitar a acumulação de água nas frentes
de obra.

AS 1 - Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.

AS 2 - 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.

AS – Ambiente Sonoro;

27

5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?



FASE DE CONSTRUÇÃO

AS 3 - Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno
e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

AS 4 - Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de insonorização
dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

AS 5 - Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores
fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (Decreto-Lei 9/2007).

SE 2 - Assegurar que será seguida a política de promoção para o emprego e desenvolvimento económico local, assegurando,
sempre que possível a contratação de população na região, contratação de empresas situadas em Trancoso ou na região
próxima e contratação de serviços a empresas locais.

PAT 2 - Realizar trabalhos de registo e memória descritiva da ocorrência n.º 3.

PAT 3 - Salvaguardar a integridade das OP’s 1,2 e 4.

PAT 4 - Realizar o acompanhamento arqueológico, permanente, na fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e
de todas as etapas de construção que consistam na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), com
afetação no solo e subsolo.
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FASE DE CONSTRUÇÃO

PAT 5 - Os trabalhos de acompanhamento arqueológico devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um
arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela DGPC, e com experiência comprovada em trabalhos
semelhantes.

PAT 6 - Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata
dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as
disposições legais em vigor. A afetação irreversível de vestígios arqueológicos implica trabalhos arqueológicos e de conservação
complementares.

PAT 7 - Realizar trabalhos de prospeção arqueológica, em todas as áreas classificadas com reduzida visibilidade do solo, bem
como todas as eventuais áreas, não contempladas no presente estudo.

PAT 8 - Assegurar que caso sejam identificados muros de pedra seca, os mesmos caso não possam ser preservados, devem ser
objeto de registo.

PAI 5 - Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a realização da desmatação e recuperação
paisagística/recuperação das condições pré-existentes das áreas afetas à obra.

PAI 6 - As ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra. Se viável, deverá optar-se por delimitar ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente
a desnecessária afetação das áreas adjacentes. Deve ser evitada a utilização de áreas não intervencionadas para áreas de
apoio, mas, se tal não for possível, estas não deverão ser desmatadas. As áreas a intervir, mas nas quais não será necessária a
movimentação de terras, deverão ser desmatadas através de corte raso (corta matos) e rechega do material cortado.

29

5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

T2022-139



FASE DE CONSTRUÇÃO

PAI 7 - Proteção dos afloramentos rochosos presentes e contíguos à área de intervenção, através de vedação e resguardos.

PAI 8 - Proteção das formações vegetais existentes na envolvente. Para a salvaguarda de exemplares arbóreos na envolvente
direta das áreas de intervenção, estes deverão ser devidamente identificados com cintas e resguardados por vedações que
abranjam, no mínimo, uma área coincidente com a projeção da copa.

PAI 9 - Implementar os planos de recuperação e integração paisagística das áreas Intervencionadas.
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FASE DE EXPLORAÇÃO

Bio 15 - As intervenções de controlo da vegetação deverão ser executadas entre julho e dezembro, de forma a não afetar o
ciclo reprodutor de fauna e flora.

Bio 16 - Garantir que na redução e controlo da vegetação na área da central fotovoltaica são adotadas práticas culturais que
minimizem a utilização de fitofármacos de modo a reduzir a afetação dos solos, da água e das espécies da flora e da fauna;

Bio 17 - Não deverão ser feitas intervenções de controlo de vegetação no corredor ecológico definido (associado à Charca
localizada no exterior da vedação).

RH 5 - Assegurar a adequada e regular manutenção, limpeza e desobstrução/desassoreamento dos canais e valas de drenagem,
para assegurar que as infraestruturas de drenagem acomodam o máximo de capacidade de caudais afluentes possível.

RH 6 - O controlo de vegetação/eliminação de infestantes deverá ser realizado através de meio mecânicos, sem recurso a
produtos fitofarmacêuticos, de modo a preservar a qualidade dos solos e dos recursos hídricos subterrâneos na área de
implantação do projeto solar fotovoltaico. Caso seja possível, deverá recorrer-se ao uso do pastoreio por ovinos.

PAT 9 - Salvaguardar a proteção das ocorrências n.º 1,2,3 e 4.

PAI 10 - Assegurar a manutenção das formações vegetais implementadas no âmbito das ações de recuperação paisagística.

PAI 11 - O controlo da vegetação na área da Central Solar deve ser feito sempre sem recurso a fitoquímicos. Deve ser realizado
por meios mecânicos sem movimentação do solo, ou, preferencialmente, se for viável, através de pastoreio de ovinos.

31

5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

T2022-139



FASE DE DESATIVAÇÃO

Bio 18 - Interditar a execução de trabalhos no período noturno e entre março e junho, período de reprodução da maioria das
aves com estatuto de proteção potencialmente existentes na área de intervenção do projeto.

Bio 19 - Assegurar que a iluminação em Fase de Obra, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a
vertical do lugar, e apenas sobre os locais que efetivamente seja exigida de forma a diminuir a perturbação da fauna durante o
período noturno.

Bio 20 - Após a fase de desativação, iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível, desta forma previne-se a
erosão dos solos e a sua infestação por espécies exóticas invasoras.

PAT 10 - Salvaguardar a proteção das ocorrências n.º 1,2,3 e 4.

PAI 12 - Na fase de desativação preconiza-se: a eliminação de todas as estruturas e limpeza de todos os materiais e resíduos,
quer na área da Central Solar quer noutras zonas onde se verifique a acumulação indevida; a modelação do terreno,
eliminando todas as plataformas criadas para implantação das estruturas, e a mobilização dos solos, promovendo a sua
descompactação.
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6. O QUE SERÁ MONITORIZADO?

Para além das medidas de minimização propostas para os diferentes impactes identificados, é importante
monitorizar os impactes causados pelo Projeto para verificar se as medidas de minimização são eficazes ou se é
necessária a implementação de medidas adicionais.

Neste sentido propõe-se o desenvolvimento do Plano de Monitorização Biodiversidade – Lobo Ibérico com os
seguintes parâmetros de monitorização:
• Distribuição;
• Uso do espaço pelo lobo;
• Número e localização de alcateias;
• Localização de áreas de reprodução e outros centros de atividade;
• Sucesso reprodutor das alcateias identificadas;
• Número mínimo de indivíduos;
• Presença e uso do espaço por presas silvestres do lobo;
• Perturbação humana na área.

Periodicidade: Implementado durante a fase de exploração e 3 anos durante a exploração.

MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
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Desenvolveu-se o Plano de Acompanhamento Ambiente de Obra que constitui um instrumento de cariz
operacional que enquadra e estabelece as bases para um adequado seguimento ambiental do Projeto, desde as
ações de planeamento de obra até à sua fase final de execução, tendo como objetivo verificar e controlar os
principais e mais sensíveis fatões ambientais e socioeconómicos e assegurar a implementação das medidas de
prevenção e minimização propostas e melhores práticas ambientais.



7. CONCLUSÕES

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o Projeto da
Central Solar Fotovoltaica de Trancoso Hibridização do Parque Eólico.

O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Trancoso materializa-se diretamente como um dos investimentos na
geração de energia a partir de fontes renováveis, alinhando-se e contribuindo diretamente para o cumprimento
dos desígnios nacionais e regionais de investimento e promoção de fontes de energia renovável na produção
energética, cooperando para o esforço nacional para cumprimento de metas de geração renovável de
eletricidade e neutralidade carbónica da economia e adaptação às alterações climáticas, uma vez que o projeto
promove a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis
fosseis para produção de energia.

As intervenções previsíveis durante a fase de construção irão ter efeitos negativos ao nível de vários descritores,
no entanto a adoção das medidas de minimização recomendadas para esta fase, às quais o proponente se
compromete implementar, bem como o seu correto acompanhamento ambiental no decurso da empreitada,
garantirá a reduzida significância dos impactes conduzindo em geral a impactes pouco significativos.

CONCLUSÕES
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Relativamente a todos os outros descritores, os impactes identificados não justificam preocupações acrescidas,
ao invés, e do ponto de vista socioeconómico, clima e alterações climáticas, de salientar a dotação do país com
mais cerca de 28,5 MWp de potência instalada, bem como os benefícios locais que se assumem
particularmente importantes, pela dinamização criada pela obra, nomeadamente económica pela aquisição de
bens e serviços e pela compensação financeira para a freguesia onde se insere o projeto.

O capital de efeitos positivos do projeto é assinalável, identificando-se como principais e mais significativos
efeitos positivos do projeto a criação de emprego na fase de construção, à escala do município (ainda que de
efeito temporário), mas sobretudo e em fase de exploração o concretizar do objetivo que justifica e sustenta os
projetos – dar uma resposta e contributo à estratégia nacional de reforço da geração de energia por via
renovável, com recurso a produção fotovoltaica, que gera reflexos diretos e indiretos associados ao contributo
para a substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis para produção de energia, em
particular a redução da dependência energética externa, a redução da emissão de gases de efeito estufa e a
prossecução da neutralidade carbónica, bem como, a nível local, pela introdução/diversificação do tecido
económico (com reforço desta fileira a nível municipal e regional e necessidades de serviços a ela associados).

Como nota final, ressalva-se a importância decisiva de garantir a mitigação dos impactes identificados, sendo
indispensável inicialmente concretizar, ao nível de projeto, as medidas previstas, bem como garantir
cumprimento das medidas de minimização e gestão ambiental durante a construção, exploração e desativação,
nomeadamente ao nível da implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO).


