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ANEXO I


Exposições recebidas
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 INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no no.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31
de Outubro, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Central Fotovoltaica do
Carregado 50 MW”.
O proponente é a IBERDROLA Renewables Portugal.

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 23 de setembro a 5 de
novembro de 2021.

 DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo
Câmaras Municipais de Azambuja e Alenquer

Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em
WWW.PARTICIPA.PT.

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi
feita por meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR-LVT e Câmaras Municipais de Azambuja e
Alenquer
Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;
Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal
PARTICIPA.PT;
Relatório de Consulta Pública
Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)

3

-

Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE;
Envio de comunicação a entidades.

 ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 15 exposições das seguintes
entidades e particulares:
















Turismo de Portugal, IP
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
Junta de Freguesia da Ota
Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do
Concelho de Alenquer
Centro PINUS
ALTRI FLORESTAL, S.A.
Joana Colaço
Ana Correia
Fábio Gonçalves
Rosália
Sílvia Pedrosa
Paula Alexandra Russo Grazina Alves
Ana Isabel Caramona Ouro
REN (foi analisada como parecer externo no Parecer da Comissão
de Avaliação).

O Turismo de Portugal, IP, informa o seguinte:
1. O projeto da Central Fotovoltaica do Carregado poderá afetar visualmente de
forma significativa alguns pontos com potencial interesse turístico (como o
Miradouro Natural de Monte Redondo e o Paúl da Ota), sobretudo na fase de
exploração, pelo facto daquela infraestrutura se localizar numa zona
ligeiramente sobrelevada.
Refere que de acordo com o SIGTUR1 (fig. 1), em anexo ao presente parecer,
na envolvente de 1000 m da central fotovoltaica, regista-se a presença de um
empreendimento turístico (ET) existente, na tipologia casa de campo (“Casa
de Campo Eqqus Salgadas”, com 27 camas), localizada a aproximadamente
750 m da área de intervenção da central. Verifica que o empreendimento,
embora não mencionado expressamente, foi considerado na avaliação de
impacte do descritor paisagem, no âmbito da análise das “habitações e
quintas dispersas”, concretamente da Quinta da Torre, onde o
empreendimento se insere, sendo referido que a mesma poderá ser afetada
significativamente pela intrusão visual provocada pela central fotovoltaica.
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Refere que o projeto da linha elétrica também afetará visualmente o referido
empreendimento turístico, localizado a cerca de 750 m da linha, mas
previsivelmente de forma menos significativa, por já existirem na envolvente
diversas intrusões visuais do mesmo tipo. Acresce, ainda, que não se verifica
a existência de oferta turística no interior do corredor de estudo da linha
elétrica.
2. Relativamente às medidas de minimização propostas, refere o seguinte:
a) A importância da implementação da globalidade das medidas, destacando
em particular a adoção das direcionadas para a mitigação dos impactes ao
nível da paisagem, sobretudo na fase de exploração, face à provável afetação
significativa de um empreendimento turístico existente, bem como de alguns
pontos de interesse identificados no EIA com potencial valia turística.
b) Aspetos a considerar no âmbito do descritor paisagem:
i. Na fase prévia à construção/licenciamento, recomenda a introdução
de medidas que contribuam para uma melhor integração paisagística
e redução do impacte visual da central fotovoltaica, designadamente a
garantia do cuidado na utilização de material não refletor e na escolha
da cor dos painéis solares.
ii. Na fase de construção, está em falta a referência à implementação
do Plano de Integração Paisagística para a central fotovoltaica, cuja
elaboração está prevista na fase prévia à obra, devendo este lapso ser
corrigido.
A ANAC informa que as áreas, tanto as da Central Fotovoltaica Solar, como a do
corredor da linha elétrica de ligação à subestação do Carregado, não são abrangidas
por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas
aeronáuticas civis, e não se encontram próximas de pontos de recolha de água por
aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping), não
existindo também qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser prejudicada
pelo projeto.
Refere, ainda, que embora a Central Solar Fotovoltaica não contemple elementos que
se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura
e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, verifica a necessidade,
aquando do projeto da linha elétrica, do cumprimento das condições da sua
balizagem diurna e luminosa previstas na CIA.
Assim, e desde que acautelado o cumprimento das condições de balizagem da linha
elétrica, o parecer da ANAC é favorável ao projeto.
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A ANACOM verifica que uma parte da área de estudo está parcialmente abrangida
por uma zona condicionada associada à ligação hertziana Monte Gordo – Serra de
Candeeiros.
No entanto, refere que nessa área o condicionamento vigora apenas para cotas
superiores à cota 282m, francamente acima da cota de terreno,
Assim, dada a dimensão habitual das torres que suportam as Linhas de Energia, não
se prevê que esta LA possa atingir tais cotas, pelo que não coloca objeção à
implementação deste projeto na área apresentada.
A Alambi refere que estão em fase de início de construção três centrais fotovoltaicas
na zona dos pauis de Ota e do Archino, ocupando cerca de 575ha: a Central
Fotovoltaica do Carregado, com uma área de 132ha, 72ha dos quais serão ocupados
com infraestruturas; a Central fotovoltaica da Cerca, com dois núcleos neste mesmo
espaço, com áreas respetivamente de 200ha e de 193ha, dos quais 56ha ocupados
com painéis; e a Central Fotovoltaica da Triana, que estimamos em cerca de 50 ha.
Refere que a Central Fotovoltaica da Iberdrola, com 243ha, 106,5ha dos quais
ocupados por infraestruturas, a construir na Charneca de Ota, é a quarta central que
irá ser construída na zona.
Refere, ainda, que não vão ser ocupados por centrais fotovoltaicas apenas os 243ha
correspondentes à central que o EIA analisa, mas sim 800ha. Entende que deve ser
realizado um EIA integrado que tenha em conta o efeito cumulativo das quatro
centrais no seu conjunto.
Refere que considerando que a implantação da central ocupa 106,5ha e que a área
total do terreno disponível é 243ha, a necessidade da ocupação dos solos com
classificação REN deverá ser melhor justificada.
Considera excessivo o abate de cerca de seis por cento dos 488 sobreiros
identificados na área da central, tanto mais que alguns são árvores de grande porte.
Refere que embora a Charneca e o paul de Ota não tenham estatuto de proteção,
têm grande importância para a preservação da vida selvagem pois para além de
constituírem habitat e inúmeras espécies, algumas das quais com estatuto de
proteção, como a Águia-de-bonelli o e Bufo-real, constituem territórios identificados
no PROT-OVT como corredor secundário para a avifauna entre o rio Tejo, a Serra de
Ota, e a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, integrando a Estrutura Regional
de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) que inclui corredores secundários e
áreas nucleares para a conservação da natureza, o que é totalmente ignorada no EIA
que apenas considera os corredores primários e as áreas protegidas.
De igual modo, refere que não é feita qualquer referência à proximidade da central
ao Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota, onde está documentada a presença
do Bufo Real, constituindo mesmo espaço de nidificação daquela espécie.
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Refere, ainda, que o EIA relata uma questão levantada pelo ICNF relativamente à
presença detetada recentemente no local de implantação da central da Águia-deBonelli. E em resposta ao ICNF o EIA admite que não teve tempo de monitorizar a
presença desta espécie e identifica a sua provável ocorrência com base em
bibliografia onde não se falava da presença (porque é recente) dessa espécie no local,
e, pede autorização para avançar com os trabalhos enquanto procura confirmar a
presença da espécie na zona.
Como tal, a Alambi, verifica mais uma vez, tal como aconteceu com os EIA das
centrais acima referidas, um grave défice de trabalhos de campo na caracterização
da situação de referência, realizado em diversos ciclos, optando-se pelo recurso a
bibliografia, incompleta, e, por vezes, desatualizada.
Refere que o EIA é uma pré-avaliação, não é uma avaliação à posteriori, pelo que
considera desapropriado proceder a qualquer licenciamento e colmatar as falhas da
avaliação depois, como parece ser sugerido nos Aditamentos.
A Alambi refere que recolheu relatos de caçadores, obtidos numa visita à Serra de
Ota com dirigentes da Associação de Caçadores local, realizada no final de julho, que
referem o avistamento de uma fêmea de Águia-de-bonelli na Charneca de Ota, o que
considera ser um indicador credível.
Refere, ainda, que uma parte da central e linhas de transporte de energia serão
implantadas em Área Nuclear Secundária para a conservação da natureza, e outra
parte da linha de transporte de energia, mais a sul, até à Central Termoelétrica do
Carregado, será construída no corredor ecológico Tejo-Montejunto que acompanha o
rio Ota; zonas que serão bastante afetadas, o que é ignorado pelo EIA.
O volume V – Aditamento, pág. 18, refere que a linha elétrica tem as suas próprias
medidas de minimização (sinalização e anticolisão) no atravessamento de áreas
sensíveis. No entanto, refere que a linha elétrica atravessa áreas sensíveis em toda
a sua extensão, pelo que as medidas de minimização devem ser aplicadas em toda
a linha.
Refere, ainda, que o corredor ecológico do Paul de Ota não será atravessado apenas
pelas linhas de transporte de energia desta central fotovoltaica, mas também pelas
linhas das outras três centrais já mencionadas, para além das linhas já existentes,
pelo que, o transporte da energia produzida, assume particular acuidade, já que
importa avaliar não apenas o impacte das linhas de uma central, mas o efeito
cumulativo das linhas de transporte de energia das quatro centrais no seu conjunto.
Receia que a eficiência ecológica do corredor para a avifauna aqui identificado pelo
PROT-EVT, seja diminuído pela ocupação da zona por todas estas linhas aéreas.
Considera um aspeto central que deve merecer uma solução em que o impacte sobre
a avifauna seja minimizado.
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Menciona que o estudo refere a Leuzea longinfolea como sendo uma planta de
possível ocorrência. Não é a primeira vez que a zona é objeto de estudos tendo por
finalidade a elaboração de EIA.
Refere que há cerca de 20 anos quando se pretendeu construir o Novo Aeroporto de
Lisboa em Ota, nas imediações destes terrenos, o EIA então realizado, identificou
aqui a presença daquela planta rara, em vias de extinção. A presença da leuzea
longifolea, considerada como de elevado estatuto de proteção, justificou que a
localização do NAER nestes terrenos fosse avaliada com «impactes negativos, de
elevada magnitude e irreversíveis». A descoberta de um núcleo de leuzea longifolea
em Azabucho, freguesia de Pousos no concelho de Leiria, valeu a constituição de uma
microrreserva pela Quercus.
Sugere, assim, que sejam realizados trabalhos de campo complementares para
confirmar a presença daquela planta.
Refere que o EIA não considera o impacte da vizinhança da central ao aterro de
resíduos não-perigosos de Ota e as consequências do abate de área florestal na
propagação de maus-cheiros. Os aterros sanitários são, inevitavelmente, fontes de
produção de maus-cheiros, motivo pelo qual devem ser construídos em zonas
remotas e rodeados de manchas florestais.
Considera que devem ser estudadas as consequências que pode ter a remoção das
barreiras arbóreas na propagação de odores em direção a Aldeia, Paços e Ota.
Refere que a transição energética constitui um fator essencial para o combate às
alterações climáticas. No entanto, a substituição de fontes energéticas emissoras de
carbono, por fontes limpas, como a energia fotovoltaica, deve obedecer a critérios
de localização das centrais que não tenham como fator essencial a proximidade a
infraestruturas de distribuição de energia.
Considera que as centrais fotovoltaicas são infraestruturas fundamentais, mas
ocupam grandes espaços, pelo que a magnitude do seu impacte sobre a
biodiversidade e sobre os solos agrícolas, não pode deixar de ser encarada como de
grande importância.
Não considera suficiente preservar apenas os solos agrícolas integrados na RAN, mas
também outros solos com boas aptidões agrícolas, nomeadamente solos com
pequenos declives que sejam irrigáveis, como alguns dos solos de que estamos em
presença.
O Centro PINUS refere que é uma associação que promove a valorização do
pinheiro-bravo, uma espécie autóctone que representa o maior reservatório de
carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg CO2e) de acordo com o IFN6, contribuindo
assim para o compromisso de aumentar as remoções de carbono por sumidouros
naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União Europeia e a nova Estratégia
Florestal Europeia para 2030.
Relatório de Consulta Pública
Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)

8

Refere que aquela espécie suporta também uma Fileira diversificada, que se
caracteriza por:


Produtos que continuam a armazenar carbono durante décadas e passíveis
de reparação, reutilização e reciclagem, como madeira serrada, postes, ou
painéis de madeira, com aplicações em construção e mobiliário, em linha
como Pacto Ecológico Europeu e o Novo Bauhaus Europeu;



Um papel central na bioeconomia, como o elucida o facto de a resina natural
ser uma das apostas na estratégia de bioeconomia no contexto do PRR, que
envolve também um investimento superior a 10 Milhões de euros na
beneficiação de pinhais;



Práticas enraizadas de economia circular, com vários casos de sucesso e a
reciclagem de pelo menos 271mil toneladas de madeira em 2020;



Um défice estrutural de madeira acentuado, que representou 57% do
consumo de madeira em 2020, que ameaça a perda de 57 078 postos de
trabalho na transformação de produtos.

Face à importância ambiental, social e económica desta Fileira, o Centro PINUS tem
vindo a manifestar a sua preocupação com o abate de áreas florestais para instalação
de Centrais Fotovoltaicas.
Constata que a Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá impacte sobretudo em
áreas florestais, estando previsto o abate de cerca de 100 ha de floresta, dos quais
cerca de 90 ha de eucalipto, 11 ha de pinheiro-manso e alguns sobreiros.
Refere que face à enorme ambição política de neutralidade carbónica, em que a
preservação de sumidouros naturais de carbono tem importância estratégica, não
pode deixar de notar a potencial incoerência de qualquer destruição daqueles.
Considera inaceitável que o EIA se refira à destruição de sumidouros naturais com
uma grande ambiguidade. No ponto 5.2.3 é referido que “o corte de árvores e de
matos terá um impacte sobre as alterações climáticas negativo, direto, local,
provável, negativo e permanente, irreversível, imediato, de magnitude elevada.”
Refere que o reconhecimento do impacte negativo da perda de sumidouros naturais,
sendo importante, é insuficiente. Considera que teria sido mais objetivo estimar
quantitativamente essa perda, até porque esse exercício seria fundamental para
apurar o balanço líquido de emissões, a única ferramenta que permitiria aferir a
natureza do impacto da (ou qualquer outra) central fotovoltaica em análise.
Considera altamente preocupante a forma como o abate de floresta é imediatamente
desvalorizado ainda no ponto 5.2.3 ao referir-se que “cerca de 90% desta perda de
povoamento florestal corresponde a floresta de produção (o que resulta que nos seus
ciclos de corte a quase totalidade do carbono sequestrado é perdido), sendo de
carácter simples”.
Relatório de Consulta Pública
Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)

9

Por último, considera incorreto afirmar que a quase totalidade do carbono
sequestrado é perdido sem associar a afirmação ao tipo de gestão florestal e
sobretudo ao(s) produto(s) florestal(ais) obtido(s), uma vez que a maioria destes
continuam a armazenar o carbono sequestrado durante décadas.
Em suma, o Centro PINUS considera que o impacte da perda de sumidouros naturais
está insuficientemente e desadequadamente refletid na Avaliação de Impacte
Ambiental.
A ALTRI FLORESTAL considera que o EIA, em análise, apresenta uma abordagem
ligeira, deficiente e pouco fundamentada pelo que coloca as seguintes questões:
a) Qual o impacte da desflorestação no microclima?
b) Qual o impacte da desflorestação e da remoção das raízes e das camadas
orgânicas no solo:
a. Na biologia / microfauna do solo?
b. Na porosidade, infiltração, compactação?
c. Na erosão?
d. No stock de carbono?
c) Qual o impacte da desflorestação seguida de decapagem e instalação dos
painéis no ciclo hidrológico e reposição dos níveis freáticos?
d) Qual o impacte da desflorestação em outros serviços de ecossistema?
e) Qual o impacte da desflorestação na biodiversidade e fauna, para além da
referente à águia de Bonelli, no que respeita a abrigo, reprodução e proteção?
f) Qual o impacte da desflorestação na vida dos insetos, nomeadamente
polinizadores como as abelhas?
g) Qual o impacte da desflorestação no mosaico da paisagem e conforto das
populações?
h) Qual o significado de “reversibilidade” em elementos altamente alterados pelo
projeto, como seja o solo?
i) Foram identificação soluções alternativas para instalação do projeto de modo a
evitar a desflorestação?
j) Qual a área de incultos não abrangida por RAN, que está disponível na área
envolvente à área de estudo?
k) Estudou-se a possibilidade de enterrar a linha elétrica de modo a minimizar a
desflorestação e reduzir o impacte sobre a paisagem, aves, e outros fatores?
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l) Qual o volume de “terra vegetal decapada na fase de construção”;
armazenamento por quanto tempo e quais os impactes associados ao
armazenamento e utilização da revegetação?
m) Qual o impacte da revegetação, do ponto de vista ambiental e económico e qual
a terra vegetal que se pretende utilizar?
n) Na fase de desativação da central, qual o impacto das operações de
“remobilização dos solos”?
o) Que outras medidas de “remobilização” estão previstas além da
descompactação e escarificação?
p) Qual o tempo previsto para a recuperação das áreas de modo a estarem
aptas ao uso anterior ao Projeto – agrícola e florestal?
q) Que ações estão previstas na Área de Estudo, para além das identificadas na
área de intervenção e no “perímetro e faixa de segurança” bem como as
restrições ou limitações impostas pelo Projeto?
Para além das questões apresentadas, aponta críticas ao EIA sobre a evolução da
situação de referência na ausência do projeto, de alguns dos fatores:


Sobre o clima

Considerando o impacte da desflorestação, a perda de árvores e arbustos, é
expectável a alteração resultante do papel da floresta no clima e em particular no
microclima. No entanto, o EIA não aborda a questão, apenas a evolução da situação
na ausência do projeto, retirando a seguinte conclusão “A evolução climática
conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos climáticos (…)”.
Assim sendo, neste cenário, as áreas florestadas tomam ainda maior importância,
devendo dar-se maior atenção à florestação e evitar-se a desflorestação.


Sobre o solo

Refere que é apresentada a conclusão de que na ausência do projeto não se preveem
alterações significativas. Considera que para além da retirada de toda uma rede de
sistemas radiculares a diferentes profundidades da vegetação arbórea e arbustiva, é
retirada: a manta morta e camadas orgânicas do solo, bem como a parte aérea que
protege o solo da radiação solar e da precipitação direta e das amplitudes térmicas.
Estas ações, adicionadas à regularização do terreno alteram significativamente e de
forma permanente a situação de referência.
No entanto, refere que neste mesmo capítulo é apresentada a conclusão de que a
manutenção da situação de referência pode ser alterada no sentido negativo por:
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“(...) a intensidade de uso agrícola e potenciais fenómenos de contaminação
associados a regadio com águas de pobre qualidade poderão, com o tempo, degradar
progressivamente a sua qualidade. Mais, a promoção de fenómenos erosivos e sobreintensificação do uso de maquinaria agrícola pode progressivamente retirar
capacidade ao solo para esse fim, com a perda por erosão das camadas superficiais
férteis.”;
“Também a promoção de povoamentos monoespecíficos de eucalipto podem acelerar
o esgotamento dos solos, embora promova uma melhor proteção do solo contra a
erosão pela manta morta criada.”
Considera que aquelas afirmações são indicadoras do sentido em que o EIA foi
elaborado no que respeita à desflorestação e utilização de áreas agrícolas incluindo
em área de RAN. No primeiro caso, da agricultura, refere que há cada vez mais a
utilização de sistemas sustentáveis de cultivo, certificados por normas reconhecidas.
Por outro lado, refere que não é de desprezar o uso de tecnologias de precisão e o
cada vez maior número de agricultores com formação bem como clientes e
consumidores exigentes ao nível de resíduos e aspetos ambientais. A legislação
nacional também impõe regras no modo e na utilização de produtos
fitofarmacêuticos.
Refere, ainda, que no que diz respeito segundo ponto, a gestão sustentável das áreas
florestais, o funcionamento do ciclo de nutrientes e a reposição de nutrientes ao longo
da vida dos povoamentos de modo a compensar as extrações não leva ao
esgotamento dos solos. Pelo contrário, a área em causa está plantada de eucalipto
há décadas sem que se verifique o esgotamento dos solos e há vários exemplos de
solos anteriormente ocupados por eucaliptal que foram reconvertidos em agricultura
com sucesso.


Sobre a biodiversidade

O EIA refere “Na sua ausência (ou não concretização) é expectável que a área de
estudo continue a manter as suas características atuais. Ou seja, que se mantenha
predominantemente o uso agrícola no corredor de estudo da linha elétrica, embora
possa haver algum grau de abandono, sobretudo de parcelas menos produtivas,
tendendo estas parcelas abandonadas a evoluir para áreas de caniçal. Já no caso da
área da central prevê-se a manutenção da dominância de eucaliptal.”(…) “Prevê-se
então, a manutenção da ocupação atual do terreno num curto médio prazo, podendo
a longo prazo vir a observar-se um aumento da área artificializadas, sobretudo no
corredor de estudo da linha, e um ligeiro aumento das zonas húmidas de caniçal.”.
Considera que aquela conclusão nada diz sobre o impacte na biodiversidade salvo na
parte que diz respeito à possibilidade de aumento de linhas elétricas. Também se
pode concluir, que a instalação de painéis solares deverá conduzir a uma
artificialização da área sendo ainda da maior relevância a manutenção das áreas
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florestais, que não são apenas de eucalipto, mas também de pinheiro-manso,
sobreiros e carvalhos.
Não será de relevar o facto de uma plantação florestal ser muito mais do que conjunto
de árvores para produção de lenho, cortiça ou pinha. Pelo contrário, uma unidade de
plantação florestal inclui vegetação arbustiva e herbácea, muita dela autóctone,
linhas de água, algumas com galerias ripícolas, charcas – da maior importância para
anfíbios e fauna -e fauna e avifauna que utiliza as plantações como abrigo, refúgio,
bebedouro e reprodução, etc.. Os espaços florestais são espaços que oferecem
inúmeros serviços de ecossistemas: produção de madeira ou outra, de regulação
(ciclo hidrológico, sequestro e armazenamento de carbono), culturais (de recreio) ou
de suporte (fertilidade do solo e ciclo de nutrientes).


Sobre os recursos hídricos

A conclusão apresentada é que na ausência do projeto a situação piora, com a
seguinte justificação:
“(…) considera-se que na ausência do projeto se mantêm as características
identificadas na situação de referência, nomeadamente no que concerne às pressões
poluentes, com a manutenção da atividade agrícola como principal pressão à
qualidade da água subterrânea, como resultado da infiltração de produto
fitofarmacêuticos utilizados na prática agrícola.”
Refere que também aqui há subjetividade e uma conclusão favorável à alteração do
uso do solo. A agricultura tem cada vez mais pessoas formadas, clientes e
consumidores finais mais exigentes, sendo cada vez mais uma agricultura
sustentável e certificada, e não se espera que venha a piorar a situação de referência,
pelo contrário.


Sobre a alteração da saúde humana

Refere que deverá estar relacionada com as alterações ao nível do microclima,
causado pela desflorestação e acrescido do impacte da opção painéis solares; a
poluição sonora, qualidade do ar ou paisagem. Contudo, como o EIA não considera
que haja alterações ao nível do clima, causado pela desflorestação e dos restantes
fatores, a conclusão retirada é que não haverá alterações a este nível.


Sobre o património arqueológico e etnológico

A conclusão de que, “(…) a evolução do estado de conservação das ocorrências na AI
continuará a ser negativo, devido à contínua degradação das estruturas edificadas
que se encontram ao abandono, assim como à lavra e plantio que acabarão por fazer
desaparecer sítios arqueológicos assinalados na área.”, não tem qualquer
fundamento, sendo que as boas práticas de execução de atividades que possam
impactar nestes valores não são exclusivos do projeto em análise.


Sobre a paisagem
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“No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto em estudo faz prever,
no geral, a manutenção da paisagem descrita na situação de referência, dominada
pelas ocupações extensivas associadas à agricultura de regadio nas zonas de baixa
e das florestas de produção nas zonas proeminentes.”.
No que respeita à floresta, a conclusão do EIA merece o seguinte comentário:
“No que se refere à ocupação florestal, prevê-se que os povoamentos de eucalipto
diminuam ou mantenham a sua área, dadas as limitações impostas recentemente à
plantação e replantação desta espécie. As florestas e montados de sobro, usufruindo
de proteção legal, dificilmente assistirão a uma redução da sua área.”.
Refere que a cocupação florestal deve manter-se e é um elemento que faz parte da
paisagem em mosaico diverso. As condicionantes à arborização e rearborização do
eucalipto deve considerar a manutenção das áreas existentes à perpetuidade através
de uma gestão sustentável e integradora de todos os serviços de ecossistema, como
a produção lenhosa, a conservação do solo, água e biodiversidade, a proteção do
solo e linhas de água e espécies autóctones.
Em resumo, a descrição de como evoluirá a área sem o projeto, é uma opinião sem
fundamento técnico-científico.
Refere que também o impacte causado pela alteração do uso no solo na presença da
águia Bonelli por estar já adaptada aos ciclos regulares de corte e plantação das
áreas de eucalipto, é subjetiva e redutora do papel das plantações na biodiversidade
e suporte à fauna.
Refere que os ciclos de rearborização (revolução) ocorrem em regra a cada 36 anos,
período mais longo do que o período de vida da central solar, não havendo qualquer
comparação entre o efeito no ambiente local duma floresta, mesmo que plantada e
monoespecífica, com a instalação de uma área de painéis solares e linha elétrica. Por
outro lado, o ciclo de cortes, rotação, dá-se a cada 12 anos, mantendo-se as toiças,
que em poucos meses reestabelecem a cobertura vegetal, com impactos
significativos na regularização do ciclo hidrológico, na proteção do solo e das espécies
de flora e fauna e na paisagem.
Considera que o EIA está pré-determinado a apontar os benefícios da instalação da
central solar e linha elétrica e a menosprezar os valores naturais, a floresta e a
agricultura, mesmo na área de RAN, estratégica para a população e alimentação,
apontando predominantemente fatores negativos da situação atual e futura caso a
instalação solar não se concretize. O EIA apresenta ainda lacunas na avaliação
económica associada à indústria e tecido empresarial e emprego associados à
floresta. Por outro lado, a desflorestação subjacente ao projeto vai no sentido
contrário à preocupação mundial sobre o impacte da desflorestação e à recente
declaração assinada por leaders mundiais na COP26 sobre as Florestas e Uso do Solo.
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Relativamente ao RNT, refere que não apresenta os capítulos referidos no Volume II.
Refere que a desflorestação, não é apresentada como ação causadora de impactes,
pelo que considera que deveria ser revisto incluindo as ações e os impactes
diretamente associados. Deveria ainda incluir um quadro resumo sobre a área de
estudo e a área afetada por tipo de uso do solo.
Face ao exposto, considera necessário que sejam aditadas ao EIA as informações e
sugestões acima descritas, para que seja possível analisar os efetivos impactes e
consequências decorrentes do projeto em análise.
A Junta de Freguesia da Ota alerta para a afetação de caminhos públicos.
Os sete cidadãos manifestam-se contra o projeto em análise, destacando-se as
seguintes razões:


Destruição do coberto florestal;



Impactes na fauna e flora;



Impactes na paisagem.
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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)

Rita Cardoso
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Exmo(a) Sr(a)
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal
Ap. 7585
2610-124 AMADORA

V/ Refª.: Of. Cir. S057584-202109-

N/ Refª: SAI/2021/26326/DVO/DEOT/FV

V/Comunicação: 20/09/2021

Procº. 14.01.14/712
Data: 25.10.2021

- DCOM.DCA

ASSUNTO:

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Fotovoltaica do
Carregado 50 MW”, concelhos de Alenquer e Azambuja –
Consulta Pública
Proponente: IBERDROLA Renewables Portugal

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/9095[DVO/DEOT/JC],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.
Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico
Em anexo: O mencionado

Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal T. +351 211 140 200 F. +351 211 140 830 NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com

Informação de serviço n.º 2021.I.9095 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Fotovoltaica do Carregado
50 MW”, concelhos de Alenquer e Azambuja – Consulta Pública (14.04.14/712)
Proponente: IBERDROLA Renewables Portugal
Pelo exposto no parecer técnico que antecede, sublinha-se a importância para o
turismo da implementação da globalidade das medidas de minimização. Comuniquese o presente parecer à APA, via Portal PARTICIPA.
Leonor Picão
Diretora Coordenadora
(por subdelegação de competências)
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Informação de serviço n.º INT/2021/9095 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50
MW”, concelhos de Alenquer e Azambuja – Consulta Pública (14.04.14/712)
Proponente: IBERDROLA Renewables Portugal
_______________________________________________________________
Concordando com a análise e apreciação efetuadas, e sublinhando a importância para o
turismo da implementação da globalidade das medidas de minimização, em particular
daquelas direcionadas para a mitigação dos impactes ao nível da paisagem, sobretudo na
fase de exploração, face à provável afetação significativa de um empreendimento turístico
existente, bem como de alguns pontos de interesse identificados no EIA com potencial valia
turística, proponho comunicação do presente parecer à APA.
Alerta-se, ainda, para os aspetos identificados na alínea b) do ponto III.2 da Informação de
serviço.
À consideração superior com proposta de comunicação à APA, via Portal PARTICIPA.
A Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
(18.10.2021)
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Informação de serviço n.º INT/2021/9095 [DVO/DEOT/JC]
18/10/2021

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW”,
concelhos de Alenquer e Azambuja – Consulta Pública (14.04.14/712)
Proponente: IBERDROLA Renewables Portugal

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES
A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), através do ofício n.º S057584-202109-DCOM.DCA (e-mail de
20.09.2021, referente à entrada n.º ENT/2021/26076), vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P. que se
encontra a decorrer, até ao próximo dia 5 de novembro, o período de participação pública do procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto referenciado em epígrafe.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre a fase de projeto de execução e integra o Resumo Não
Técnico (RNT), o Relatório Técnico, Anexos, Peças Desenhadas e um Aditamento ao EIA.
O projeto objeto de AIA teve uma anterior versão, também submetida a AIA, localizada no concelho da
Azambuja, em área de RAN e em zona inundável, da qual o proponente desistiu, optando por uma nova
localização menos condicionada do ponto de vista ambiental.
O Turismo de Portugal, IP não emitiu parecer sobre o EIA da anterior versão do projeto (entrada n.º
ENT/2021/4014, de 27.01.2021), por ter considerado, face à informação disponível neste Instituto, que o
mesmo não seria suscetível de gerar impactes sobre a atividade turística.
II – DESCRIÇÃO
Projeto:
O projeto da Central Fotovoltaica do Carregado, com uma potência total de injeção de 50 MVA e uma
produção média estimada de 100 GWh/ano, localiza-se na freguesia da Ota, concelho de Alenquer, e abrange
uma área estudo de 258,5 ha, da qual 106,5 ha corresponde à área de implantação do projeto. Acompanha o
projeto da central, o projeto da linha elétrica associada, a 220 kV, cujo corredor de estudo apresenta uma
extensão de 14 km, atravessando a União das freguesias de Alenquer e a União das freguesias de Carregado
e Cadafais, no concelho de Alenquer, e as freguesias de Azambuja e Vila Nova da Rainha, no concelho de
Azambuja, até chegar à subestação Vila Nova da Rainha, onde será feita a ligação à Rede de Transporte de
Energia.
A instalação da presente central fotovoltaica engloba a construção da infraestrutura fotovoltaica (114 173
módulos fotovoltaicos, 33 inversores, 3 937 strings e 1 097 estruturas de suporte), da infraestrutura elétrica
e de uma subestação.
Estima-se uma vida útil de 30 anos para a central fotovoltaica.
O projeto representa um investimento total de 34,5 milhões de euros (estimativa preliminar) e a criação
de 260 postos de trabalho na fase de construção. Na fase de exploração, esta infraestrutura não terá um
papel relevante na criação de postos de trabalho.
Impactes e Medidas de Minimização:
Relativamente aos impactes gerados pelo projeto, salientam-se:


Na fase de construção: os impactes negativos ao nível do descritor socioeconomia, prevendo-se que
as ações de movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à obra interfiram com a
acessibilidade, mobilidade e segurança na circulação em vias rodoviárias e nos acessos locais a
propriedades, afetando a qualidade de vida da população. A presença de elementos estranhos ao
ambiente visual, os trabalhos de desmatação e desflorestação do terreno e os trabalhos de
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movimentações de terra poderão afetar a paisagem. Nesta fase, são identificados impactes positivos
sobre a socioeconomia, em resultado do emprego gerado e da dinamização da economia local.


Na fase de exploração: os impactes negativos sobre a paisagem, decorrentes da intrusão visual
determinada pela presença da central fotovoltaica e da linha elétrica. Em relação à central
fotovoltaica, a sua localização numa zona ligeiramente sobreelevada torna-a bastante visível da
envolvente, sendo identificadas diversas habitações ou quintas dispersas e alguns pontos de
interesse (como o Miradouro Natural de Monte Redondo e o Paúl da Ota), sujeitos a uma intrusão
visual moderada a elevada, sendo afetados visualmente de forma significativa, embora se
considere, em termos globais, que os impactes da central sobre a paisagem serão pouco
significativos, nomeadamente pelo facto de a maioria das ocorrências inseridas na bacia visual
analisada apresentarem reduzida a moderada sensibilidade visual em relação à central.
Relativamente à linha elétrica, também são identificadas habitações ou quintas dispersas e pontos
de interesse sujeitos a uma intrusão visual moderada a elevada, no entanto, estes impactes são
considerados de reduzida significância, por existirem já diversas intrusões visuais na paisagem com
as mesmas características. Os impactes positivos nesta fase ocorrem essencialmente no âmbito
dos descritores socieoeconomia e clima e alterações climáticas, em virtude do contributo do projeto
para diversificação do tecido económico municipal e para o cumprimento de metas de geração
renovável de eletricidade e neutralidade carbónica.

Quanto a medidas de minimização, destacam-se:


Na fase prévia à construção/licenciamento: a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental da Obra,
um Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas e um Plano de Integração Paisagística para a
central fotovoltaica. Este último contempla a promoção da regeneração natural da cobertura do
solo, o enquadramento das linhas de drenagem com vegetação arbustiva ripícola e a
integração/dissimulação visual da central fotovoltaica através de cortinas arbóreas-arbustivas
estrategicamente localizadas nas baciais visuais dos potenciais observadores com visibilidade para a
área de intervenção.



Na fase de construção: a adoção de um conjunto de boas práticas relativamente ao planeamento
dos trabalhos, às operações de desmatação, limpeza, decapagem de solos, de escavação e
movimentação de terras, de construção e reabilitação de acessos, de circulação de veículos e
funcionamento de maquinaria, e de gestão de produtos, efluentes e resíduos; e a implementação do
Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas.



Na fase de exploração: assegurar a manutenção das formações vegetais implementadas no âmbito
das ações de recuperação paisagística.

III - APRECIAÇÃO
Analisado o EIA, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte:
1. O projeto da Central Fotovoltaica do Carregado poderá afetar visualmente de forma significativa
alguns pontos com potencial interesse turístico (como o Miradouro Natural de Monte Redondo e o
Paúl da Ota), sobretudo na fase de exploração, pelo facto de esta infraestrutura se localizar numa
zona ligeiramente sobreelevada. De acordo com o SIGTUR1 (fig. 1), na envolvente de 1000 m da
central fotovoltaica, regista-se a presença de um empreendimento turístico (ET) existente, na
tipologia casa de campo (“Casa de Campo Eqqus Salgadas”, com 27 camas), localizada a
aproximadamente 750 m da área de intervenção da central. Verifica-se que este empreendimento,
embora não mencionado expressamente, foi considerado na avaliação de impactes do descritor
paisagem, no âmbito da análise das “habitações e quintas dispersas”, concretamente da Quinta da
Torre, onde o empreendimento se insere, sendo referido que a mesma poderá ser afetada
significativamente pela intrusão visual provocada pela central fotovoltaica. O projeto da linha
elétrica também afetará visualmente o referido empreendimento turístico, localizado a cerca de
750 m da linha, mas previsivelmente de forma menos significativa, por razão de já existirem na
envolvente diversas intrusões visuais do mesmo tipo. Acresce dar nota que não se verifica a
existência de oferta turística no interior do corredor de estudo da linha elétrica.

1

Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) - disponibiliza informação georreferenciada sobre
vários temas de negócio do turismo (incluindo dados abertos). Alerta-se que a georreferenciação do AL foi obtida de forma automática a
partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa
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EIA em apreciação
ET existente

Fig. 1: Oferta turística na envolvente da área de intervenção da Central Fotovoltaica do
Carregado (1000m)

2. Relativamente às medidas de minimização propostas, cumpre salientar o seguinte:
a) Sublinha-se a importância para o turismo da implementação da globalidade das medidas,
destacando-se em particular a adoção daquelas direcionadas para a mitigação dos impactes ao
nível da paisagem, sobretudo na fase de exploração, face à provável afetação significativa de
um empreendimento turístico existente, bem como de alguns pontos de interesse identificados
no EIA com potencial valia turística.
b) Alerta-se para os seguintes aspetos a considerar no âmbito do descritor paisagem:
i. Na fase prévia à construção/licenciamento, recomenda-se a introdução de medidas que
contribuam para uma melhor integração paisagística e redução do impacte visual da
central fotovoltaica, designadamente a garantia do cuidado na utilização de material não
refletor e na escolha da cor dos painéis solares.
ii. Na fase de construção, está em falta a referência à implementação do Plano de
Integração Paisagística para a central fotovoltaica, cuja elaboração está prevista na fase
prévia à obra, devendo este lapso ser corrigido.
IV - CONCLUSÃO
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se comunicar o teor desta informação à APA,
alertando-se para os comentários efetuados no ponto 2, da parte III.
À consideração superior,
Assinatura Recuperável

X
Joana Colaço, arq.ª
Assinado por: JOANA MARGARIDA DOMINGUES COLAÇO DE MEDEIROS
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Exmo. Senhor
Dr. Nuno Lacasta
Presidente do Conselho Diretivo da
APA
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
AP. 7585
2610-124 Amadora
N/Ref.: DINAV/IEA-2020/0155

DATA:11OUT2021

S/Ref.: Ofic. Circ. S057584-202109-DCOM.DCA de 20/09/2021
ASSUNTO: Consulta Pública do projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50
MW (Iberdrola)” – AIA 3420
Correspondendo à solicitação efetuada através do ofício circular em referência,
informamos que as áreas, tanto as da Central Fotovoltaica Solar, como a do
corredor da linha elétrica de ligação à subestação do Carregado, não são
abrangidas por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de
infraestruturas aeronáuticas civis, e não se encontram próximas de pontos de
recolha de água por aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais
(pontos de scooping), não existindo também qualquer infraestrutura
aeronáutica civil que possa ser prejudicada pelo projeto.
Pese embora a Central Solar Fotovoltaica não contemple elementos que se
possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido
na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações
em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, verificase a necessidade, aquando do projeto da linha elétrica, do cumprimento das
condições da sua balizagem diurna e luminosa previstas na CIA.
Assim, e desde que acautelado o cumprimento das condições de balizagem da
linha elétrica, o parecer da ANAC é favorável ao projeto.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea
Assinado por : RUTE CASTRO LOPO RAMALHO
Num. de Identificação: BI102727783
Data: 2021.10.11 15:21:37+01'00'

Rute Ramalho
(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2342/2021
Diário da República, 2.ª série, N.º 42, de 2 de março de 2021)
JF

QUADRANTE, S.A.
Alfapark – Estr. do Seminário, 4
Edifício C – Piso 1 Sul - Alfragide

2614-523 AMADORA

S/ referência

S/ comunicação

N/ referência

Data

CE-7235-2020

15/12/2020

ANACOM- 2020468560

30/12/2020

Assunto:

Estudo de impacte ambiental da Central Fotovoltaica de 50MW e interligação a
220kV à SE do Carregado

Em resposta à carta enviada por V. Exas. sobre o assunto acima mencionado, foi analisada a
área de estudo do projeto de implementação da Central Fotovoltaica e da sua interligação à
RNT indicada no anexo à carta, na perspetiva da identificação de condicionantes que possam
incidir sobre essa área, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou
em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7/11.
Em resultado da análise verificou-se que uma parte da área de estudo indicada por V. Exas.
está parcialmente abrangida por uma zona condicionada associada à ligação hertziana Monte
Gordo – Serra de Candeeiros. Anexa-se um esboço onde figura a projeção do traçado desta
ligação, sendo que a zona condicionada se dispõe ao longo dessa projeção, com uma largura
de 100m. No entanto, nessa área o condicionamento vigora apenas para cotas superiores à
cota 282m, francamente acima da cota de terreno, Dada a dimensão habitual das torres que
suportam as Linhas de Energia, não se prevê que esta LA possa atingir tais cotas, pelo que
não se coloca objeção à implementação deste projeto na área apresentada.
Com os melhores cumprimentos,
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ANEXO - Esboço de localização do traçado da ligação hertziana

Parecer da Alambi sobre o Estudo de Impacte Ambiental da
Central Fotovoltaica do Carregado (Iberdrola)

Estão em fase de início de construção três centrais fotovoltaicas na zona dos pauis de Ota e do
Archino, ocupando cerca de 575ha: a Central Fotovoltaica do Carregado, com uma área de 132ha,
72ha dos quais serão ocupados com infraestruturas; a Central fotovoltaica da Cerca, com dois
núcleos neste mesmo espaço, com áreas respetivamente de 200ha e de 193ha, dos quais 56ha
ocupados com painéis; e a Central Fotovoltaica da Triana, que estimamos em cerca de 50 ha. A
Central Fotovoltaica da Iberdrola, com 243ha, 106,5ha dos quais ocupados por infraestruturas, a
construir na Charneca de Ota, é a quarta central que irá ser construída na zona.
Não vão ser ocupados por centrais fotovoltaicas apenas os 243ha correspondentes à central que
este EIA analisa, mas sim 800ha. Em nosso entender deve ser realizado um EIA integrado que tenha
em conta o efeito cumulativo das quatro centrais no seu conjunto.
O projeto propõe a ocupação efetiva de cerca de 75 mil metros quadrados de REN, 73 mil dos quais
são área de infiltração máxima e 2 mil leito de cheia e cursos de água. Esta área refere-se apenas a
território do município de Alenquer, uma vez que Azambuja não tem carta de REN (página 66 do
Relatório). Considerando que a implantação da central ocupa 106,5ha e que a área total do terreno
disponível é 243ha, em nosso entender a necessidade da ocupação dos solos com classificação
REN deve ser melhor justificada.
É proposto o abate de 29 sobreiros, alguns dos quais com diâmetro à altura do peito superior a um
metro e raio da copa superior a 3 metros. Isto é, é proposto o abate de cerca de seis por cento dos
488 sobreiros identificados na área da central, o que nos parece excessivo, tanto mais que alguns
são árvores de grande porte. Lembramos que o sobreiro é uma espécie protegida em Portugal há
séculos e que o único setor industrial de que o nosso país é líder mundial trabalha com um
subproduto do sobreiro – a cortiça – sendo, pois, do interesse da economia nacional proteger esta
espécie. Considerando, mais uma vez, que a implantação da central ocupa 106,5ha dos 243ha
disponíveis, parece-nos que deve ser realizado maior esforço para poupar as árvores desta espécie.
Embora a Charneca e o paul de Ota não tenham estatuto de proteção, têm grande importância para
a preservação da vida selvagem pois para além de constituírem habitat e inúmeras espécies,
algumas das quais com estatuto de proteção, como a Águia-de-bonelli o e Bufo-real, constituem
territórios identificados no PROT-OVT como corredor secundário para a avifauna entre o rio Tejo, a
Serra de Ota, e a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, integrando a Estrutura Regional de
Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) que inclui corredores secundários e áreas nucleares
para a conservação da natureza, o que é totalmente ignorada no EIA que apenas considera os
corredores primários e as áreas protegidas. De igual modo, não é feita qualquer referência à
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proximidade da central ao Monumento Natural do Canhão Cársico de Ota, onde está documentada
a presença do Bufo Real, constituindo mesmo espaço de nidificação desta espécie.
O EIA relata uma questão levantada pelo ICNF relativamente à presença detetada recentemente no
local de implantação da central da Águia-de-Bonelli. Em resposta ao ICNF o EIA admite que não teve
tempo de monitorizar a presença desta espécie e identifica a sua provável ocorrência com base em
bibliografia onde não se falava da presença (porque é recente) dessa espécie no local, e, pede
autorização para avançar com os trabalhos enquanto procura confirmar a presença da espécie na
zona. Verifica-se, mais uma vez, tal como aconteceu com os EIA das centrais acima referidas, um
grave défice de trabalhos de campo na caracterização da situação de referência, realizado em
diversos ciclos, optando-se pelo recurso a bibliografia, incompleta, e, por vezes, desatualizada. O
EIA é uma pré-avaliação, não é uma avaliação à posteriori, pelo que nos parece descabido proceder
a qualquer licenciamento e colmatar as falhas da avaliação depois, como parece ser sugerido nos
Aditamentos.
A Alambi recolheu relatos de caçadores, obtidos numa visita à Serra de Ota com dirigentes da
Associação de Caçadores local, realizada no final de julho, que referem o avistamento de uma fêmea
dessa espécie na Charneca de Ota, o que, em nosso entender constitui um indicador credível.
Existem pois fortes indícios de que o local de implantação da Central é território não apenas da
Águia-de-bonelli, mas também do Bufo-real, o que deve ser considerado.

Estrutura secundária da ERPVA do PROT-OVT
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Uma parte da central e linhas de transporte de energia serão implantadas em Área Nuclear
Secundária para a conservação da natureza (zona a amarelo na carta do PROT-OVT apresentada
em cima), e outra parte da linha de transporte de energia, mais a sul, até à Central Termoelétrica do
Carregado (a verde), será construída no corredor ecológico Tejo-Montejunto que acompanha o rio
Ota; zonas que serão bastante afetadas, o que é ignorado por este EIA.
O volume V – Aditamento, pág. 18, refere que a linha elétrica tem as suas próprias medidas de
minimização (sinalização e anticolisão) no atravessamento de áreas sensíveis. Em nosso entender,
a linha elétrica atravessa áreas sensíveis em toda a sua extensão, pelo que as medidas de
minimização devem ser aplicadas em toda a linha.
Acresce referir que o corredor ecológico do Paul de Ota não será atravessado apenas pelas linhas de
transporte de energia desta central fotovoltaica, mas também pelas linhas das outras três centrais já
mencionadas, para além das linhas já existentes, pelo que, o transporte da energia aqui produzida,

assume particular acuidade, já que importa avaliar não apenas o impacte das linhas de uma central,
mas o efeito cumulativo das linhas de transporte de energia das quatro centrais no seu conjunto.
Receamos que a eficiência ecológica do corredor para a avifauna aqui identificado pelo PROT-EVT,
seja diminuído pela ocupação da zona por todas estas linhas aéreas. Este é um aspeto central que
deve merecer uma solução em que o impacte sobre a avifauna seja minimizado.
O estudo refere a Leuzea longinfolea como sendo uma planta de possível ocorrência. Não é a
primeira vez que esta zona é objeto de estudos tendo por finalidade a elaboração de EIA. Quando
há cerca de 20 anos se pretendeu construir o Novo Aeroporto de Lisboa em Ota, nas imediações
destes terrenos, o Estudo de Impacte Ambiental então realizado, identificou aqui a presença desta
planta rara, em vias de extinção. (EIA NAER Ota, RNT, pág. 17). A presença da leuzea longifolea,
considerada como de elevado estatuto de proteção, justificou que a localização do NAER nestes

terrenos fosse avaliada com «impactes negativos, de elevada magnitude e irreversíveis».
A descoberta de um núcleo de leuzea longifolea em Azabucho, freguesia de Pousos no concelho de
Leiria, valeu a constituição de uma microrreserva pela Quercus. Sugerimos que sejam realizados
trabalhos de campo complementares para confirmar a presença desta planta.
O EIA não considera o impacte da vizinhança da central ao aterro de resíduos não-perigosos de Ota
e as consequências do abate de área florestal na propagação de maus-cheiros. Os aterros sanitários
são, inevitavelmente, fontes de produção de maus-cheiros, motivo pelo qual devem ser construídos
em zonas remotas e rodeados de manchas florestais. Em nosso entender devem ser estudadas as
consequências que pode ter a remoção destas barreiras arbóreas na propagação de odores em
direção a Aldeia, Paços e Ota.
A transição energética constitui um fator essencial para o combate às alterações climáticas. No
entanto, a substituição de fontes energéticas emissoras de carbono, por fontes limpas, como a
energia fotovoltaica, deve obedecer a critérios de localização das centrais que não tenham como
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fator essencial a proximidade a infraestruturas de distribuição de energia. As centrais fotovoltaicas
são infraestruturas fundamentais, mas ocupam grandes espaços, pelo que a magnitude do seu
impacte sobre a biodiversidade e sobre os solos agrícolas, não pode deixar de ser encarada como
de grande importância.
O controlo das alterações climáticas não é o único desafio a que a nossa civilização tem de
responder, é também necessário conter perdas de biodiversidade que são anunciadas como uma
sexta extinção em massa, bem como acautelar a segurança alimentar de uma população crescente,
ameaçada por mudanças do clima que constituem uma ameaça à produtividade agrícola. Acerca
deste objetivo, não consideramos suficiente preservar apenas os solos agrícolas integrados na RAN,
mas também outros solos com boas aptidões agrícolas, nomeadamente solos com pequenos
declives que sejam irrigáveis, como alguns dos solos de que estamos em presença.

Alenquer, 31 de outubro de 2021
P’la Direção da Alambi

Assinado por : FRANCISCO JOSÉ HENRIQUES
Num. de Identificação: BI062488546
Data: 2021.11.04 23:06:09+00'00'
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Participação em Consulta Pública - Avaliação de Impacte Ambiental
Documento
Em consulta
Contexto

Central Solar Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola) – AIA 3420
Consulta através do Portal “Participa” de 23/09 a 5/11 de 2021

O Centro PINUS é uma associação que promove a valorização do pinheiro-bravo, uma espécie
autóctone que representa o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg
CO2e) de acordo com o IFN6, contribuindo assim para o compromisso de aumentar as
remoções de carbono por sumidouros naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União
Europeia e a nova Estratégia Florestal Europeia para 2030.
Esta espécie suporta também uma Fileira diversificada, que se caracteriza por:
- Produtos que continuam a armazenar carbono durante décadas e passíveis de reparação,
reutilização e reciclagem, como madeira serrada, postes, ou painéis de madeira, com
aplicações em construção e mobiliário, em linha como Pacto Ecológico Europeu e o Novo
Bauhaus Europeu;
- Um papel central na bioeconomia, como o elucida o facto de a resina natural ser uma das
apostas na estratégia de bioeconomia no contexto do PRR, que envolve também um
investimento superior a 10 Milhões de euros na beneficiação de pinhais;
- Práticas enraizadas de economia circular, com vários casos de sucesso e a reciclagem de pelo
menos 271mil toneladas de madeira em 2020;
- Um défice estrutural de madeira acentuado, que representou 57% do consumo de madeira
em 2020, que ameaça a perda de 57 078 postos de trabalho na transformação de produtos.
Face à importância ambiental, social e económica desta Fileira, o Centro PINUS tem vindo a
manifestar a sua preocupação com o abate de áreas florestais para instalação de Centrais
Fotovoltaicas.
Constatámos que a Central Solar Fotovoltaica do Carregado terá impacto sobretudo em áreas
florestais, estando previsto o abate de cerca de 100 ha de floresta, dos quais cerca de 90 ha
de eucalipto, 11 ha de pinheiro-manso e alguns sobreiros.
Face à enorme ambição política de neutralidade carbónica, em que a preservação de
sumidouros naturais de carbono tem importância estratégica, não podemos deixar de notar a
potencial incoerência de qualquer destruição daqueles.
O Estudo de Impacte Ambiental refere-se a esta destruição de sumidouros naturais com uma
grande ambiguidade, na nossa perspetiva, inaceitável. No ponto 5.2.3 começa por admitir que
“o corte de árvores e de matos terá um impacte sobre as alterações climáticas negativo,
direto, local, provável, negativo e permanente, irreversível, imediato, de magnitude elevada.”

Central Solar de Solar Fotovoltaica do Carregado - Avaliação de Impacte Ambiental Contributo do Centro PINUS
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No entanto, o reconhecimento do impacto negativo da perda de sumidouros naturais, sendo
importante, é insuficiente. Teria sido mais objetivo estimar quantitativamente essa perda, até
porque esse exercício seria fundamental para apurar o balanço líquido de emissões, a única
ferramenta que permitiria aferir a natureza do impacto desta (ou qualquer outra) central
fotovoltaica.
É altamente preocupante a forma como o abate de floresta é imediatamente desvalorizado
ainda no ponto 5.2.3 ao referir-se que “cerca de 90% desta perda de povoamento florestal
corresponde a floresta de produção (o que resulta que nos seus ciclos de corte a quase
totalidade do carbono sequestrado é perdido), sendo de carácter simples”.
É incorreto afirmar que a quase totalidade do carbono sequestrado é perdido sem associar a
afirmação ao tipo de gestão florestal e sobretudo ao(s) produto(s) florestal(ais) obtido(s), uma
vez que a maioria destes continuam a armazenar o carbono sequestrado durante décadas.
Em suma, o Centro PINUS considera que o impacto da perda de sumidouros naturais está
insuficientemente e desadequadamente refletida na Avaliação de Impacte Ambiental.

Centro PINUS, 5 de novembro de 2021
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CONSULTA PÚBLICA
PROJETO “CENTRAL FOTOVOLTAICA DO CARREGADO 50 MW (IBERDROLA)”
AIA 3420

ALTRI FLORESTAL, S.A., sociedade comercial anónima, com sede na Leirosa, Freguesia de
Marinha das Ondas, Concelho da Figueira da Foz, titular do número único de matrícula e de
identificação de pessoa coletiva 500 249 741, com o capital social de € 63.150.000,00, daqui
em diante abreviadamente designada por “ALTRI FLORESTAL”, vem, no âmbito da Consulta
Pública do projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)” – AIA 3420
(“Consulta Pública”), expor o seguinte:
1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (“DL 151-B/2013”), Anexo
II, n.º 1, (d), a deflorestação de uma área igual ou superior a 50 hectares com o intuito de
converter o terreno para outro tipo de utilização de terras encontra-se sujeita a procedimento
de avaliação de impacte ambiental (“AIA”).
2. Como se sabe, a AIA sustenta-se, nomeadamente, no estudo de impacte ambiental, ou seja,
o “documento elaborado pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA, que contém uma
descrição sumária do projeto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e
negativos, que a realização do projeto pode ter no ambiente, a evolução previsível da situação
de facto sem a realização do projeto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas
informações” (“EIA”) (cfr. artigo 2.º, j), do DL 151-B/2013).

Escritórios
Quinta do Furadouro, 2510-582 Olho Marinho
Tel.: 262 965 100 Fax: 262 965 109

IAF-SD-02

Sede
Leirosa, 3090-484 Marinha das Ondas
Tel.: 233 955 600

NIPC e Matrcula na Conservatória do Registo Comercial: 500 249 741 - Capital Social: 63.150.000 €

altriflorestal@altri.pt

3. O EIA deve “conter as informações necessárias, consoante o caso, em função das
características do estudo prévio, anteprojeto ou projeto de execução em causa, atendendo aos
conhecimentos e métodos de avaliação existentes” e “incluir as diretrizes da monitorização,
identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter lugar e
a sua duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de
monitorização à autoridade de AIA” (cfr. artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, do DL 151-B/2013).
4. O conteúdo mínimo do EIA deverá corresponder ao previsto no Anexo V do DL 151-B/2013
(“Conteúdo mínimo do EIA”), incluindo (a) a “descrição das alternativas razoáveis (por
exemplo, em termos de conceção do projeto, tecnologia, localização, dimensão e escala)
estudadas e as suas características específicas, bem como uma indicação das principais razões
para a seleção da opção escolhida, incluindo uma comparação dos efeitos no ambiente”, (b) a
“descrição dos fatores suscetíveis de serem significativamente afetados pelo projeto,
nomeadamente a população e da saúde humana, a biodiversidade, o território, o solo, a água,
o ar, a paisagem, o clima, incluindo as alterações climáticas, os bens materiais, o património
cultural, incluindo os aspetos arquitetónicos e arqueológicos e a paisagem, bem como a
interação entre os fatores mencionados” e (c) “descrição e hierarquização dos impactes
ambientais (efeitos diretos e indiretos, secundários e cumulativos, transfronteiriços, a curto,
médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos) decorrentes do
projeto e das alternativas estudadas, resultantes da existência do projeto, da utilização dos
recursos naturais, da emissão de poluentes, da criação de perturbações e da forma prevista de
eliminação de resíduos e de efluentes”.
5. Ora, crê-se, o EIA objeto da Consulta Pública, no que se refere à “desflorestação destinada
à conversão para outro tipo de utilização das terras” de uma área igual ou superior a 50
(cinquenta) hectares, apresenta uma abordagem ligeira, deficiente e pouco fundamentada pelo
que colocamos as seguintes questões:
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a) Qual o impacto da desflorestação no microclima?
b) Qual o impacte da desflorestação e da remoção das raízes e das camadas orgânicas
no solo:
a. Na biologia / microfauna do solo?
b. Na Porosidade, infiltração, compactação?
c. Na Erosão?
d. No stock de carbono?
c) Qual o impacte da desflorestação seguida de decapagem e instalação dos painéis no
ciclo hidrológico e reposição dos níveis freáticos?
d) Qual o impacte da desflorestação em outros serviços de ecossistema?
e) Qual o impacte da desflorestação na biodiversidade e fauna, para além da referente à
águia de Bonelli, no que respeita a abrigo, reprodução e proteção?
f) Qual o impacte da desflorestação na vida dos insetos, nomeadamente polinizadores
como as abelhas?
g) Qual o impacte da desflorestação no mosaico da paisagem e conforto das populações?
h) Qual o significado de “reversibilidade” em elementos altamente alterados pelo projeto,
como seja o solo?
i) Foram identificação soluções alternativas para instalação do projeto de modo a evitar
a desflorestação?
j) Qual a área de incultos não abrangida por RAN, que está disponível na área
envolvente à área de estudo?
k) Estudou-se a possibilidade de enterrar a linha elétrica de modo a minimizar a
desflorestação e reduzir o impacte sobre a paisagem, aves, e outros fatores?
l) Qual o volume de “terra vegetal decapada na fase de construção”; armazenamento
por quanto tempo e quais os impactes associados ao armazenamento e utilização da
revegetação?
m) Qual o impacte da revegetação, do ponto de vista ambiental e económico e qual a
terra vegetal que se pretende utilizar?
n) Na fase de desativação da central, qual o impacto das operações de “remobilização
dos solos”?
o) Que outras medidas de “remobilização” estão previstas além da descompactação e
escarificação?
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p) Qual o tempo previsto para a recuperação das áreas de modo a estarem aptas ao uso
anterior ao Projeto – agrícola e florestal?
q) Que ações estão previstas na Área de Estudo, para além das identificadas na área de
intervenção e no “perímetro e faixa de segurança” bem como as restrições ou
limitações impostas pelo Projeto?

6. Além das questões supra, apresentamos também comentários a análise presente no EIA
sobe a evolução da situação de referência na ausência do projeto, de alguns dos fatores:

- Sobre o clima
Considerando o impacto da desflorestação, a perda de árvores e arbustos, é expectável a
alteração resultante do papel da floresta no clima e em particular no microclima. No entanto,
ao EIA não aborda esta questão, apenas a evolução da situação na ausência do projeto,
retirando a seguinte conclusão “A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes
relacionados com eventos climáticos (…). Assim sendo, neste cenário, as áreas florestadas
tomam ainda maior importância, devendo dar-se maior atenção à florestação e evitar-se a
desflorestação.

- Sobre o solo
É apresentada a conclusão de que na ausência do projeto não se preveem alterações
significativas. Repare-se que além da retirada de toda uma rede de sistemas radiculares a
diferentes profundidades da vegetação arbórea e arbustiva, é retirada: a manta morta e
camadas orgânicas do solo, bem como a parte aérea que protege o solo da radiação solar e da
precipitação direta e das amplitudes térmicas. Estas ações, adicionadas à regularização do
terreno alteram significativamente e de forma permanente a situação de referência.
No entanto, neste mesmo capítulo é apresentada a conclusão de que a manutenção da situação
de referência pode ser alterada no sentido negativo por:
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(1) “(...) a intensidade de uso agrícola e potenciais fenómenos de contaminação associados
a regadio com águas de pobre qualidade poderão, com o tempo, degradar
progressivamente a sua qualidade. Mais, a promoção de fenómenos erosivos e sobreintensificação do uso de maquinaria agrícola pode progressivamente retirar capacidade
ao solo para esse fim, com a perda por erosão das camadas superficiais férteis.”;
(2) “Também a promoção de povoamentos monoespecíficos de eucalipto podem acelerar o
esgotamento dos solos, embora promova uma melhor proteção do solo contra a erosão
pela manta morta criada.”
Estas afirmações são indicadoras do sentido em que o EIA foi elaborado no que respeita à
Desflorestação e utilização de áreas agrícolas incluindo em área de RAN. No primeiro caso, da
agricultura, há cada vez mais a utilização de sistemas sustentáveis de cultivo, certificados por
normas reconhecidas. Por outro lado, não é de desprezar o uso de tecnologias de precisão e o
cada vez maior número de agricultores com formação bem como clientes e consumidores
exigentes ao nível de resíduos e aspetos ambientais. A legislação nacional também impõe
regras no modo e na utilização de produtos fitofarmacêuticos.
No que diz respeito ao ponto 2, a gestão sustentável das áreas florestais, o funcionamento do
ciclo de nutrientes e a reposição de nutrientes ao longo da vida dos povoamentos de modo a
compensar as extrações não leva ao esgotamento dos solos. Pelo contrário, a área em causa
está plantada de eucalipto há décadas sem que se verifique o esgotamento dos solos e há
vários exemplos de solos anteriormente ocupados por eucaliptal que foram reconvertidos em
agricultura com sucesso.

- Sobre a biodiversidade
No EIA,
“Na sua ausência (ou não concretização) é expectável que a área de estudo continue a manter
as suas características atuais. Ou seja, que se mantenha predominantemente o uso agrícola no
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corredor de estudo da linha elétrica, embora possa haver algum grau de abandono, sobretudo
de parcelas menos produtivas, tendendo estas parcelas abandonadas a evoluir para áreas de
caniçal. Já no caso da área da central prevê-se a manutenção da dominância de eucaliptal.”(…)
“Prevê-se então, a manutenção da ocupação atual do terreno num curto médio prazo, podendo
a longo prazo vir a observar-se um aumento da área artificializadas, sobretudo no corredor de
estudo da linha, e um ligeiro aumento das zonas húmidas de caniçal.”.
Esta conclusão nada diz sobre o impacto na biodiversidade salvo na parte que diz respeito à
possibilidade de aumento de linhas elétricas. Também se pode concluir, que a instalação de
painéis solares deverá conduzir a uma artificialização da área sendo ainda da maior relevância
a manutenção das áreas florestais, que não são apenas de eucalipto, mas também de pinheiromanso, sobreiros e carvalhos.
Não será de relevar o facto de uma plantação florestal ser muito mais do que conjunto de
árvores para produção de lenho, cortiça ou pinha. Pelo contrário, uma unidade de plantação
florestal inclui vegetação arbustiva e herbácea, muita dela autóctone, linhas de água, algumas
com galerias ripícolas, charcas – da maior importância para anfíbios e fauna -e fauna e avifauna
que utiliza as plantações como abrigo, refúgio, bebedouro e reprodução, etc..Os espaços
florestais são espaços que oferecem inúmeros serviços de ecossistemas: produção de madeira
ou outra, de regulação (ciclo hidrológico, sequestro e armazenamento de carbono), culturais
(de recreio) ou de suporte (fertilidade do solo e ciclo de nutrientes).

- Sobre os recursos hídricos
A conclusão apresentada é que na ausência do projeto a situação piora, com a seguinte
justificação:
“(…) considera-se que na ausência do projeto se mantêm as características identificadas na
situação de referência, nomeadamente no que concerne às pressões poluentes, com a
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manutenção da atividade agrícola como principal pressão à qualidade da água subterrânea,
como resultado da infiltração de produto fitofarmacêuticos utilizados na prática agrícola.”
Também aqui há subjetividade e uma conclusão favorável à alteração do uso do solo. A
agricultura tem cada vez mais pessoas formadas, clientes e consumidores finais mais exigentes,
sendo cada vez mais uma agricultura sustentável e certificada, não se espera que venha a
piorar a situação de referência, pelo contrário.

- Sobre a alteração da saúde humana
Deverá estar relacionada com as alterações ao nível do microclima, causado pela desflorestação
e acrescido do impacto da opção painéis solares; a poluição sonora, qualidade do ar ou
paisagem. Contudo, como o EIA não considera que haja alterações ao nível do clima, causado
pela desflorestação e dos restantes fatores, a conclusão retirada é que não haverá alterações
a este nível.

- Sobre o património arqueológico e etnológico
A conclusão de que, “(…) a evolução do estado de conservação das ocorrências na AI continuará
a ser negativo, devido à contínua degradação das estruturas edificadas que se encontram ao
abandono, assim como à lavra e plantio que acabarão por fazer desaparecer sítios
arqueológicos assinalados na área.”, não tem qualquer fundamento, sendo que as boas práticas
de execução de atividades que possam impactar nestes valores não são exclusivos do projeto
em análise.

- Sobre a paisagem
“No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto em estudo faz prever, no geral,
a manutenção da paisagem descrita na situação de referência, dominada pelas ocupações
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extensivas associadas à agricultura de regadio nas zonas de baixa e das florestas de produção
nas zonas proeminentes.”.
No que respeita à floresta, a conclusão do EIA e que merece o nosso comentário é a seguinte:
“No que se refere à ocupação florestal, prevê-se que os povoamentos de eucalipto diminuam
ou mantenham a sua área, dadas as limitações impostas recentemente à plantação e
replantação desta espécie. As florestas e montados de sobro, usufruindo de proteção legal,
dificilmente assistirão a uma redução da sua área.”.
A ocupação florestal deve manter-se e é um elemento que faz parte da paisagem em mosaico
diverso. As condicionantes à arborização e rearborização do eucalipto deve considerar a
manutenção das áreas existentes à perpetuidade através de uma gestão sustentável e
integradora de todos os serviços de ecossistema, como a produção lenhosa, a conservação do
solo, água e biodiversidade, a proteção do solo e linhas de água e espécies autóctones.

Em resumo, a descrição de como evoluirá a área sem o projeto, é uma mera opinião sem
fundamento técnico-científico.
Também o impacto causado pela alteração do uso no solo na presença da águia Bonelli por
esta estar já adaptada aos ciclos regulares de corte e plantação das áreas de eucalipto, é
subjetiva e redutora do papel das plantações na biodiversidade e suporte à fauna. Os ciclos de
rearborização (revolução) ocorrem em regra a cada 36 anos, período mais longo do que o
período de vida da central solar, não havendo qualquer comparação entre o efeito no ambiente
local duma floresta, mesmo que plantada e monoespecífica, com a instalação de uma área de
painéis solares e linha elétrica. Por outro lado, o ciclo de cortes, rotação, dá-se a cada 12 anos,
mantendo-se as toiças, que em poucos meses reestabelecem a cobertura vegetal, com
impactos significativos na regularização do ciclo hidrológico, na proteção do solo e das espécies
de flora e fauna e na paisagem.
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O EIA está pré-determinado a apontar os benefícios da instalação da central solar e linha elétrica
e a menosprezar os valores naturais, a floresta e a agricultura, mesmo na área de RAN,
estratégica para a população e alimentação, apontando predominantemente fatores negativos
da situação atual e futura caso a instalação solar não se concretize. O EIA apresenta ainda
lacunas na avaliação económica associada à indústria e tecido empresarial e emprego
associados à floresta. Por outro lado, a Desflorestação subjacente a este projeto vai no sentido
contrário à preocupação mundial sobre o impacto da desflorestação e à recente declaração
assinada

por

leaders

mundiais

na

COP26

sobre

as

Florestas

e

Uso

do

Solo,

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.

Relativamente ao relatório não técnico, a versão disponível para consulta não apresenta os
capítulos referidos no Volume II. Neste relatório a Desflorestação, não é apresentada como
ação causadora de impactes, pelo que deve ser revisto incluindo as ações e os impactes
diretamente associados. Deveria ainda incluir um quadro resumo sobre a área de estudo e a
área afetada por tipo de uso do solo. O relatório não técnico é da maior relevância para
possibilitar a leitura e participação na consulta pública de cidadãos comuns, que dificilmente
terão disponibilidade para a leitura de quase 800 página do Relatório Síntese de EIA.

7. Em face do exposto, afigura-se necessário — desde logo, para permitir que os eventuais
interessados tenham acesso a todos os elementos relevantes em sede de consulta pública —
que sejam aditadas ao EIA as informações e sugestões acima descritas, por forma a que seja
possível analisar os efetivos impactos e consequências decorrentes do projeto em apreço.

Olho Marinho, 5 de novembro de 2021.
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Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo
Descrição
Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Consulta Pública do projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50
MW (Iberdrola)” – AIA 3420
Consulta Pública do projeto “Central Fotovoltaica do Carregado 50
MW (Iberdrola)” – AIA 3420
2021-09-23 - 2021-11-05
2021-11-06
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental

Iberdrola Renewables Portugal, S.A.
Agência Portuguesa do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente
Rita Cardoso

Eventos

Documentos da consulta
EIA, RNT, Aditamento, Anexos

Participações

Documento

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3420

${id#1} ID 42229 Altr Florestal em 2021-11-05

Comentário:
Ex.mos Senhores Junto se anexa a participação na consulta pública AIA 3420 Cumprimentos
Clara Araújo
Anexos: 42229_Consulta Pública_Central Fotovoltaica do Carregado_AIA 3420.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 42228 Centro PINUS em 2021-11-05

Comentário:
Os comentários do Centro PINUS encontram-se no ficheiro em anexo.
Anexos: 42228_Carregado_Centro_PINUS.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#3} ID 42223 Alambi - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de

Alenquer em 2021-11-04
Comentário:
Em anexo juntamos parecer da Alambi sobre a Central Fotovoltaica do Carregado Iberdrola. Com os melhores cumprimentos, Francisco Henriques
Anexos: 42223_Parecer Almbi EIA Central Fotovoltaica Iberdrola_signed.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:

${id#4} ID 42138 ZUMBUEHL DANIEL OTTO em 2021-11-02

Comentário:
BOM DIA VENHO POR ESTE MEIO EXPRESSAR A MINHA DISCORDANCIA COM O
PROGRAMMA DA ORLA COSTEIRA ESPICHEL-ODECEIXE AQUI PROPOSTO. PARA MAIS
DETHALHAS SOBRE AS RAZOES QUE ME LEVAM A DISCORDAR DA PROPOSTA, POR FAVOR
CONSULTE O DOCUMENTO AQUI: DISCORDANCIA AO POC ESPICHEL-ODECEIXE :
https://docs.google.com/document/d/1ZHJQFQvjEYfFYDKblichNjeYOEhExYga/edit
SAUDACOES; Daniel Otto Zumbuehl
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#5} ID 41881 FREGUESIA DE OTA em 2021-10-27

Comentário:
Ex. Mos Senhores Após verificação dos mapas de localização constata-se que a implantação
do projeto passará por caminhos públicos/ caminhos vicinais. É importante que sejam
verificados todos estes condicionantes uma vez que vão cortar/ eliminar caminhos públicos
sem que existam consentimento e/ ou autorização prévia para tal. Deste modo sugerimos
que sejam consultadas as entidades oficiais com competência para viabilizarem alterações
de caminhos públicos e/ ou vicinais
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#6} ID 41838 Joana Colaço em 2021-10-25

Comentário:
Parecer do Turismo de Portugal, I.P.
Anexos: 41838_Parecer-TdP_EIA-CFCarregado.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:

${id#7} ID 41749 REN em 2021-10-18

Comentário:
Desde que sejam consideradas as condicionantes descritas na carta em anexo ref.ª REN –
8184/2021, de 12 outubro, no âmbito da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e da
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, nada há a opor à implementação deste
projeto.
Anexos: 41749_Parecer_REN.zip
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#8} ID 41565 Ana Correia em 2021-09-24

Comentário:
Os impactos brutais na natureza, fauna e flora a que obriga a implementação deste projeto,
vão penalizar a qualidade de vida das gerações futuras. Não estamos em condições de de
perder mais área de mata e floresta a favor da instalação de painéis fotovoltaicos. Usem os
telhados dos parques logísticos ou outras alternativas que não impactem a natureza desta
forma, em zonas a poucos kms de áreas de residência. Obrigada
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#9} ID 41564 Fábio Gonçalves em 2021-09-24

Comentário:
Infelizmente, com esta desculpa das energias limpas, vem a Iberdrola fazer negócio. Destruir
hectares de floresta e natureza em Portugal invocando o bem da energia.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#10} ID 41560 rosalia em 2021-09-23

Comentário:
Se queremos uma transição energética que forçosamente tem que estar associada a uma
transição económica não podemos aceitar queimar terrenos e paisagem quando há soluções
mais viáveis. Cada estrutura publica e privada - casa, fabrica, meios de transporte - tem que
ser autónoma e produzir a própria energia. O monopólio privado energético da EDP por erro
do governo que pode bem ser considerado lesa pátria, tem que ser corrigido, mas não por
centrais fotovoltaicas que produzem calor e retiram cobertura verde essencial à produção
de oxigénio vital - mas sim por sistemas que assegurem a NÃO contaminação da paisagem
ou seja utilizando estruturas existentes, zonas já impermeabilizadas como são as antigas
centrais a carvão, piscinas publicas, parques de estacionamento, escolas, hospitais, edifícios
públicos, casas, etc. A venda da rede de distribuição e barragens lesou o povo português e
atrasou uma transição energética que deve defender o interesse público, ou seja criar criar
um sistema de produção de energia própria que não queime recursos essenciais num
cenário de aquecimento global nem penhore opções verdes acessíveis para todos, que
garantam a nossa liberdade - livre de pressões de grandes investidores - a energia não pode
ter fins lucrativos ou não será feita a tempo nem será feita de forma a resolver o problema
dos transportes e economia circular. Transportes eléctricos em massa implicam um sistema
acessível a todos/ implicam uma revolução energética que não se prenda a interesses e
contratos com multinacionais inconstitucionais (lesam o interesse público que não está a ser
salvaguardado). É urgente agir local e utilizar as redes eléctricas municipais para criar
alternativas sem fins lucrativas e amigas do ambiente que o momento requer. Não temos
mais espaço para erro!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#11} ID 41559 Sílvia Pedrosa em 2021-09-23

Comentário:
Não concordo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#12} ID 41558 Paula Alexandra Russo Grazina Alves em 2021-09-23

Comentário:
É vergonhosa a forma como liquidam uma pequena população e o seu bem estar, a
freguesia de Vila Nova da Rainha é atormentada diariamente com o trafego provocado pela
plataforma de logística que instalaram em terrenos agrícolas, agora à custa de alguns
enriquecerem com as centrais fotovoltaicas destroem todo o coberto florestal que resta
junto desta freguesia. Estes projetos de energias verdes podem e devem ser instalados
longes das populações, procurem terrenos já de si pouco férteis e onde não causem mais
incómodos às populações. é muito triste ver como quem não vive nestes locais não nem
pejo nenhum em destruir o que aqui existe, sem ter em consideração as pessoas que muito
trabalharam para aqui ter a sua habitação e passarem a ver-se rodeados de centrais
fotovoltaicas.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#13} ID 41557 Ana Isabel Caramona Ouro em 2021-09-23

Comentário:
Exmos Senhores A "moda verde" passa por minarem o pais com painéis fotovoltaicos??
Vantagens?? Para os munícipes afetados com a desflorestação quais os benefícios??? Cabos
de alta e média tensão a atravessar povoações??? Daqui por 30 anos, quando as instalações
são viáveis à exploração, vamos ter energia grátis?? Como é que a APA autoriza uma
matança ao nível da flora e fauna??? Realmente aconselho a APA e a CCDR a verem uma
reportagem, "o lado negro das energias verdes" e tentem perceber o quanto estão a fazer
de mal quer aqui na Europa, destruindo florestas e obrigando a implantação de painéis, quer
nos países onde se extraem os metais raros para o fabrico dos mesmos. Realmente o
dinheiro da bazuca, os investimentos das grandes empresas faz mal às vossa cabecinhas que
não conseguem pensar para além do chupa-chupa que vos colocam à frente e vão atrás da
falhada da Europa, tipo carneirada. Legislem de uma vez por todas a execução de projetos
de habitação, serviços e outros para que não seja necessário o gasto de energia excessivo
em aquecimentos e arrefecimentos dos mesmos. Explorem o hidrogénio como alternativa.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

Qualidade, Ambiente e
Segurança

À
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A
ZAMBUJAL
Apartado 7585
2611-865 Amadora

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

S058004-202109DAIA.DAP

23.set.2021

REN - 8184/2021

Data
12/10/2021

ACSOQAS 356/2021

Assunto: Proc.º AIA 3420: “Central Fotovoltaica do Carregado 50 MW (Iberdrola)”. Parecer específico relativo à
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural e Rede Nacional de Transporte de Eletricidade
Exmos. Senhores,
No seguimento do pedido formulado pelo ofício circular ref.ª S058004-202109-DAIA.DAP, de 23 de setembro pp, cujo
teor registámos e mereceu a nossa melhor atenção, a REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. (REN), grupo que
detém a participações nas empresas concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e da
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), com a presente missiva pretende compilar as informações
consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão da RNTGN e da RNT existentes na Área
de Estudo do projeto agora em Consulta Pública.
I.

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN)
A REN-Gasodutos, S.A. (REN) é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em regime
de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com pressões de serviço
superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de seccionamento, de derivação e/ou de redução
de pressão e medição de gás natural para ligação às redes de distribuição.

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061LISBOA
Telefone:(+351) 210 013 500 Fax:(+351) 210 013 310
Apartado 50316 - 1708-001 LISBOA

Capital Social: 586.758.993 euros
NIPC: 507 866 673
Info.portal@ren.pt
www.ren.pt
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Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do Decreto-lei n.º 11/94, de 13 de
janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo longitudinal do gasoduto. No
interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições:


Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do eixo longitudinal do
gasoduto;



Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do gasoduto;



Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo longitudinal do
gasoduto.

Na instalação de infraestruturas elétricas que incluam cruzamentos ou paralelismos com gasodutos integrados na
RNTGN, deverão ser avaliados e quantificados os níveis de interferência eletromagnética causados pelo
funcionamento daquelas infraestruturas com a RNTGN.
A interferência eletromagnética com o gasoduto, quando não devidamente tratada, pode colocar em risco a
segurança de pessoas, causar danos estruturais irreversíveis e potenciar a aceleração do processo de corrosão do
próprio gasoduto.
Os níveis de interferência deverão calculados conforme definido na Especificação Técnica “ET-ESTUDOS CEMG001”, em anexo, carecendo de aprovação pela REN, tendo em consideração as especificações técnicas do
gasoduto, as normas técnicas e demais regulamentações em vigor.
II.

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT)
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) em
regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as
interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de Segurança.
A constituição das servidões destas infraestruturas decorre do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas
aprovado pelo Decreto-lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas pelos Decreto-lei
n.º 446/1976, Decreto-lei n.º 186/1990 e Decreto Regulamentar n.º 38/1990.
A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à manutenção das
distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (por exemplo, edifícios, solos, estradas, árvores).
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Considerando os condutores das linhas elétricas aéreas nas condições definidas pelo “Regulamento de Segurança
de Linhas Aéreas de Alta Tensão” (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/1992, de 18 fevereiro, no
Capitulo III (Condutores e cabos de guarda para linhas aéreas), artigos 26.º a 33.º e no Capitulo VIII (Travessias e
cruzamentos nas linhas aéreas), artigos 85.º a 126.º, são definidas as distâncias de segurança a estabelecer as quais
podem ser resumidas no seguinte quadro:
Distâncias apresentadas em (m)
Obstáculos

Linhas elétricas aéreas
150 kV

220 kV

400 kV

Solo

6,8

7,1

8

Árvores

3,1

3,7

5

Edifícios

4,2

4,7

6

Estradas

7,8

8,5

10,3

Vias férreas não eletrificadas

7,8

8,5

10,3

Vias férreas eletrificadas

14

15

16

4 (a)

5 (a)

7 (a)

Outras linhas aéreas

Obstáculos diversos
3,2
3,7
5
(Semáforos, iluminação pública)
(a) considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais
próximo
Está também legislada uma zona de proteção da linha, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia,
algumas atividades, nos seguintes termos:
a) Para as linhas cujo licenciamento ocorreu até 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção tem uma largura
máxima de 50 m, conforme definido no parágrafo único do art.º 81.º do RSLEAT aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 46847/1966, de 27 janeiro, com a redação estabelecida no Decreto Regulamentar n.º
14/1977, de 18 fevereiro;
b) Para as linhas com data de licenciamento posterior a 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção tem uma
largura máxima de 45 m, conforme definido no ponto 3-c do art.º 28.º do RSLEAT, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/1992, de 18 fevereiro.
Por outro lado, nos termos do Decreto–lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, a distância mínima a garantir entre
novas linhas e infraestruturas sensíveis, medida na horizontal a partir do eixo da linha, é de 22,5 m. O mesmo
diploma define como infraestrutura sensível:
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III.



unidades de saúde e equiparados;



quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins de infância;



lares da terceira idade, asilos e afins;



parques e zonas de receio infantil;



espaços, instalações e equipamentos desportivos;



edifícios residenciais e moradias destinadas a residências permanentes.

Condicionantes impostas pelas servidões da RNTGN e RNT
Relativamente ao projeto em consulta pública, informamos que o ponto de interligação da Central Fotovoltaica do
Carregado com a RNT foi acordado com a REN e decorre do Procedimento Concorrencial para atribuição de reserva
de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público, realizado em 2019, mas realçamos também que na
Área de Estudo existem diversas infraestruturas da RNTGN e RNT, as quais se descrevem nas alíneas seguintes.
a. Servidões da RNTGN
Relativamente à RNTGN a nova linha de 220 kV, na zona de ligação à subestação do Carregado, cruza os
gasodutos de alta pressão:


L01000 – Setúbal-Leiria,



L01016 – Ramal do Carregado,



L01017 – Ramal do Carregado



L01018 – Ramal TER.
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- Infraestruturas da RNTGN
- Linha 400 kV do Promotor
b. Servidões da RNT
No âmbito da RNT, a nova linha de 400 kV do promotor cruza as seguintes servidões de Linhas de Muito Alta
Tensão (LMAT):


Com faixa de servidão de 50 m:
o



linha dupla Carregado-Rio Maior 2/3 (LCG.RM 2/3), ambas a 220 kV.

Com faixa de servidão de 45 m:
o

linha dupla Carregado-Santarém 1/2 (LCG.SR 1/2), ambas a 220 kV,

o

linha dupla Alto Mira-Ribatejo/Fanhões-Ribatejo (LAM.RJ/LFN.RJ), ambas a 400 kV,

o

linha Batalha-Ribatejo (LBL.RJ), a 400 kV.
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- Infraestruturas da RNT de 220 kV (LCG.RM 2/3)
- Infraestruturas da RNT de 400 kV (LAM.RJ/LFN.RJ)
- Linha 400 kV do Promotor

- Infraestruturas da RNT de 400 kV (LBL.RJ)
- Linha 400 kV do Promotor

- Infraestruturas da RNT de 220 kV (LCG.RM 2/3)
- Infraestruturas da RNT de 400 kV (LBL.RJ)
- Linha 400 kV do Promotor
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A extremidade noroeste da central solar fotovoltaica do Carregado, desenvolve-se sobre as servidões das
linhas:


Com faixa de servidão de 50 m:
o



linha dupla Carregado-Rio Maior 2/3 (LCG.RM 2/3), ambas a 220 kV.

Com faixa de servidão de 45 m:
o

linha Batalha-Ribatejo (LBL.RJ), a 400 kV.

As peças desenhadas do EIA incluem as servidões das infraestruturas da RNTGN e RNT.
c. Condições para implementação do projeto
Face ao exposto, e como já foi transmitido ao promotor, devem ser tidas em consideração as seguintes
condições para a implementação deste projeto:

REN - 8184/2021
Pág.

8

1. Na zona de sobreposição com os painéis solares deve ser garantido total acesso às servidões da RNT,
nomeadamente aos apoios, conforme definido no documento “Compatibilização de centrais PV com a
RNT”, em anexo,
2. Em fase prévia ao seu licenciamento, deve ser enviado à REN um desenho de implantação dos painéis
fotovoltaicos na envolvente das servidões da RNT para verificação das distâncias de segurança e
aprovação da implantação;
3. Os níveis de interferência eletromagnética causados pelo funcionamento da instalação de infraestruturas
elétricas deverão calculados conforme definido na Especificação Técnica “ET-ESTUDOS CEM-G001”, em
anexo, o qual deve ser aprovado pela REN antes do seu licenciamento;
4. Conforme estabelecido no RSLEAT, qualquer infraestrutura deste projeto deve garantir as distâncias
mínimas às LMAT existentes na zona de implantação do projeto;
5. Em fase prévia ao seu licenciamento, o projeto de execução final da nova linha de 220 kV deve ser enviado
à REN para validação e verificação das distâncias de segurança à RNTGN e RNT;
6. Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNTGN e RNT deve ser acompanhado
por técnicos da REN, para garantia das condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a
realizar pelo promotor. Para esse efeito, a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo menos 15
dias úteis de antecedência.

Como conclusão, desde que sejam garantidas as condições acima expostas, não existem quaisquer outras objeções à
implementação deste projeto com afetação da faixa de servidão das infraestruturas da RNT.
Ficamos ao dispor para eventuais informações adicionais.
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Com os melhores cumprimentos

REN – REN Serviços, S.A.
Qualidade, Ambiente e Segurança
FRANCISCO
MANUEL
PARADA
PEREIRA SIMÕES
COSTA

Digitally signed by FRANCISCO
MANUEL PARADA PEREIRA SIMÕES
COSTA
Date: 2021.10.18 09:28:37 +01'00'

Francisco Parada
(O responsável)

ANEXOS:

1- Compatibilização de centrais PV com a RNT
2- ET-ESTUDOS CEM-G001 -Compatibilidade eletromagnética entre infraestruturas elétricas e gasodutos.
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CONFIDENCIALIDADE
A informação constante da Especificação Técnica apenas pode ser utilizada no âmbito de estudos de compatibilidade
eletromagnética entre infraestruturas elétricas e gasodutos da RNTGN, mantendo sigilo relativamente a tal
informação que é considerada confidencial e da propriedade da REN.
A divulgação, cedência e utilização para outros fins, na totalidade ou em parte, da informação constante das
Especificações Técnicas, constitui responsabilidade civil, com obrigação de indemnizar a REN pelos prejuízos
emergentes desse incumprimento.

1.

ÂMBITO

O projeto de infraestruturas elétricas que compreenda cruzamentos ou paralelismos com um ou
mais gasodutos pertencentes à Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTGN), deverá avaliar e
quantificar os níveis interferência eletromagnéticas causados pelo funcionamento da infraestrutura
elétrica na proximidade. O resultado da interferência eletromagnética com o gasoduto, quando não
devidamente tratado, pode colocar em risco a segurança de pessoas, causar danos estruturais
irreversíveis e potenciar a aceleração do processo de corrosão do próprio gasoduto.
Os níveis de interferência deverão ser aprovados pela REN Gasodutos (REN) tendo em consideração
as especificações técnicas do gasoduto, as normas técnicas em vigor e demais regulamentações.

2.

NORMAS APLICÁVEIS

Os estudos de compatibilidade electromagnética deverão ter por base as normas e estudos indicadas
na Tabela 1. As Normas devem ser sempre entendidas com todos os anexos na sua última versão e
vigentes à data da utilização desta especificação.
Tabela 1 – Normas e estudos aplicáveis nos estudos de compatibilidade eletromagnéticas.
DIN EN 30670

Polyethylene coatings on steel pipes and fittings - Requirements and testing

ISO 18086:2015

Corrosion of metals and alloys — Determination of AC corrosion — Protection criteria

NACE SP0177:2014

Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and
Corrosion Control Systems

IEC 60479-1:2018

Effects of current on human beings and livestock - Part 1

IEC 61936:2010

Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules

CENELEC EN 50522:2010

Earthing of power installations exceeding 1 KV A.C.
Criteria for Pipelines Co-Existing with Electric Power Lines- Final Report, Prepared by
DNV GL for The INGAA Foundation, 2015.

AfK n.º3

Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen, 1982
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CONDIÇÕES DE PROXIMIDADE

Os estudos de compatibilidade eletromagnética de linhas elétricas e o gasoduto deverão ser
realizados sempre que se verifique:


Uma ou mais das condições indicadas nas tabelas 2 a 5 classificadas como Alta;



Três ou mais das condições indicadas nas tabelas 2 a 5 classificadas como Média;



A relação entre afastamento e paralelismo superior ao indicado na Figura 1.

Tabela 2 – Severidade pela proximidade e capacidade de transporte da linha eléctrica em
projecto.
Proximidade entre infraestruturas D (m)
Corrente (A)

<30

30<D<150

150<D<300

I > 1000

Muito Alto

Alto

Médio

500 < I< 1000

Alto

Médio

Baixo

100 < I < 500

Médio

Baixo

Muito Baixo

Tabela 3 – Severidade pela proximidade e a resistividade do solo entre infraestruturas.
Proximidade entre infraestruturas D (m)
Resistividade do Solo (Ω.m)

<30

30 < D < 300

ρ < 25

Muito Alto

Médio

25 < ρ < 100

Alto

Baixo

100 < ρ

Médio

Muito Baixo

Tabela 4 – Severidade pelo ângulo de cruzamento entre infraestruturas.
<30°

Alto

30° < θ < 60°

Médio

Θ > 60°

Baixo

Tabela 5 – Severidade pelo afastamento entre infraestruturas.
Afastamento do gasoduto ao apoio da linha
Afastamento do gasoduto a linhas enterradas
aérea mais próximo (m)
(m)
<3 0
Alto
< 10
Alto
30 < D < 150
Médio
10 < D < 50
Médio
150 < D
Baixo
50 < D
Baixo
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Figura 1 - Severidade pelo afastamento entre infraestruturas (a) e o comprimento do paralelismo entre
infraestruturas (L) 1.

4.

METODOLOGIA

A avaliação dos níveis de interferência de uma linha elétrica no gasoduto deverá considerar os
regimes de funcionamento normal e perturbado.
A metodologia de avaliação deverá compreender simulação numérica, por método de elementos
finitos tridimensionais, utilizando software apropriado capaz de descrever com o detalhe necessário
o modelo electrogeométrico do sistema linha elétrica - gasoduto - solo.
As simulações realizadas deverão ter em consideração a disposição geométrica das infraestruturas,
as características elétricas da linha elétrica, do gasoduto e do solo, na gama das frequências dos
fenómenos eletromagnéticos em estudo. Deverão ser considerados, para o valor da resistividade do
solo e/ou valores obtidos por medição e/ou valores indicados no mapa de resistividade do solo, ou
valores indicados no perfil de resistividade do solo ao longo do gasoduto.
O estudo de compatibilidade eletromagnética entre infraestruturas eléctricas e o gasoduto deverá
ser realizado por entidade certificada em Qualidade, de acordo com os requisitos das normas ISO
9001:2015, com demonstrada experiência neste tipo de estudos e utilização deste tipo de
metodologias.
4.1. Regime de funcionamento normal
O regime de funcionamento normal da linha elétrica corresponde ao seu funcionamento em regime
permanente, na presença de tensões e correntes sinusoidais de amplitude compatíveis com os
limites de projeto.

1

De acordo com AfK n.º3 Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen, 1982.
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Neste regime, as tensões induzidas no gasoduto são resultantes da assimetria geométrica do sistema
composto pelos condutores da linha e o gasoduto e pela presença de assimetria na amplitude da
corrente nos vários condutores da linha.
Os mecanismos de interferência eletromagnética são de origem indutiva causados pelo campo
magnético gerado pela corrente elétrica nos condutores da linha, quando estes têm algum
paralelismo com o gasoduto. O campo magnético a que o gasoduto fica exposto cria um potencial
elétrico no gasoduto que causa numa tensão longitudinal e transversal na sua estrutura. O potencial
elétrico adquirido pelo gasoduto é maior quanto mais próximo estiver o gasoduto dos condutores da
linha e mais comprido e perfeito for o paralelismo entre estes. Contrariamente, o potencial elétrico
diminui com o aumento da condutividade elétrica do seu revestimento dielétrico.
O potencial elétrico que surge no gasoduto é transferido para zonas remotas destes podendo ser
observado nas estações terminais.
4.2. Regimes de funcionamento perturbado
Os regimes de funcionamento perturbado de interesse de serem analisados no âmbito dos estudos
de compatibilidade electromagnética de infraestruturas eléctricas e o gasoduto, são o regime de
curto circuito e a situação de ocorrência de uma descarga atmosférica à linha. Nestas duas
situações, os mecanismos de interferência eletromagnética são de origem indutiva e, em alguns
casos, também condutiva.
4.2.1. Regime de curto-circuito
Em regime de curto-circuito, há uma perda de isolamento no sistema elétrico causando a circulação
de correntes de amplitude muito elevada nos condutores da linha. As correntes que circulam nos
condutores têm associado um intenso campo magnético, ao qual o gasoduto é exposto. Este campo
dá origem a um aumento do potencial elétrico no gasoduto, e por isso a uma tensão longitudinal e
transversal na sua estrutura.
Na presença de um curto-circuito que envolva a terra, há uma corrente de curto-circuito que circula
através dos apoios para a terra, causando uma elevação do potencial do solo na vizinhança de cada
apoio. A amplitude desta elevação é maioritariamente dependente da combinação do valor da
intensidade da corrente que é injetada no solo com o valor da resistividade do solo. A diferença de
potencial resultante entre o solo e o gasoduto é suportada pelo revestimento isolante do gasoduto.
Se o valor da diferença de potencial for superior à rigidez dielétrica do revestimento, pode iniciarse o processo de disrupção que compromete o revestimento e, consequentemente, afeta o normal
funcionamento do sistema de proteção catódica deste troço de gasoduto. Adicionalmente, o
potencial elétrico que surge no gasoduto é transferido para zonas remotas daquele, podendo ser
observado nas estações terminais.
Todo o processo de interferência eletromagnética ocorre à frequência de 50 Hz.
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4.2.2. Situação de descarga atmosférica
Em caso de descarga atmosférica à linha, há uma circulação de correntes de alta frequência nos
cabos de guarda e nos apoios. Estas correntes geram um intenso campo magnético ao qual o
gasoduto é exposto. Os fenómenos de interferência são em tudo semelhantes aos descrito para o
regime de curto circuito à terra, mas a frequências elevadas.
O campo magnético produzido pode induzir elevadas tensões nas estruturas metálicas adjacentes –
efeito indutivo.

5.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

5.1. Regime de funcionamento normal
Os critérios de aceitabilidade do nível de interferência eletromagnética de uma linha em regime de
funcionamento normal sobre o gasoduto, prendem-se com os efeitos do potencial induzido no
gasoduto e a afetação resultante no sistema de proteção catódica do troço de gasoduto em questão.
Os critérios de aceitabilidade aplicáveis são os indicados na norma ISO 18086-2015 na condição de
exploração da linha à tensão nominal e carga máxima:


Tensão induzida entre o gasoduto e a terra inferior a 15 Vrms;



Razão entre as densidades de corrente alternada induzida a 50 Hz e de corrente injetada pela
proteção catódica JAC/JDC < 5. A densidade de corrente JDC corresponde a uma densidade de
corrente calculada considerando uma corrente transversal ao gasoduto que flui para a terra por
toda a superfície metálica exterior do gasoduto, assumindo a sua forma cilíndrica aproximada. O
valor a considerar é igual a 20 μA.m-2.

5.2. Regimes de funcionamento perturbado
Em regime de funcionamento perturbado, dever-se-á garantir que a tensão no revestimento do
gasoduto é inferior à tensão de teste, respeitando as disposições na norma NACE SP0177-2014. A
tensão máxima no revestimento do gasoduto admissível é de 20 kV.
Adicionalmente, dever-se-á garantir a segurança de pessoas que estejam em contacto com partes
metálicas ligadas ao gasoduto, ou na vizinhança das mesmas, em particular nas estações JCT e
terminais do gasoduto de acordo com as disposições das normas IEC TR 60479-1:2005, CENELEC EN
50522:2010 e IEC 61936:2010. Deverão ser determinados os valores limites de Tensão de Contacto e
Passo suportáveis pelo corpo humano no caso em estudo e comparadas com as Tensões de Contacto
e de Passo observadas durante os regimes de funcionamento perturbado nas partes metálicas
ligadas ao gasoduto, ou na vizinhança das mesmas, a que as pessoas tenham acesso.
Os regimes de funcionamento perturbado, para validação do cumprimento dos limites de segurança,
são:

Pág. 8/10

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ESTUDOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
ENTRE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E GASODUTOS

ET-ESTUDOS CEM-G001
Revisão: A
Janeiro 2021

1. Curto-circuito monofásico no apoio mais próximo do gasoduto, na condição de máxima corrente de
defeito ou que induz maior tensão no revestimento do gasoduto. Tempo máximo de eliminação do
curto-circuito igual a 3 s para linhas elétricas MT e AT e 0,5 s para linhas de Muito Alta Tensão
(MAT).
2. Curto-circuito monofásico no extremo da linha enterrada, na condição de máxima corrente de
defeito, que induz maior tensão no revestimento do gasoduto. Tempo máximo de eliminação do
curto-circuito igual a 3 s para linhas elétricas MT e AT e 0,5 s para linhas MAT.
3. Descarga atmosférica2 incidente no apoio mais próximo do gasoduto com amplitude de 80 kA
(P95).

6.

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR

Deverá ser entregue à REN um relatório do estudo de compatibilidade electromagnética de
infraestruturas eléctricas e o gasoduto para análise e validação. Este relatório deverá explicitar:

7.



As normas e especificações consideradas;



A metodologia e pressupostos considerados no estudo;



Os meios de simulação utilizados.

DOCUMENTAÇÃO A SER ANALISADA

Para efetuar a análise do estudo de compatibilidade electromagnética de infraestruturas eléctricas
e o gasoduto devem ser analisados os seguintes elementos:
Gasoduto


Traçado do gasoduto;



Profundidade de colocação do gasoduto;



Diâmetro;



Características do revestimento;



Localização e características de estações de proteção catódica;



Localização de juntas isolantes;



Resistividade do solo em diferentes profundidades e localizações ao longo do gasoduto.

Linha eléctrica


Traçado da linha eléctrica;



Topologia da linha eléctrica;



Capacidade de transporte da linha eléctrica;



Resistência de terra dos apoios;

2

Apenas aplicável a linhas aéreas e à verificação do cumprimento que a tensão no revestimento do gasoduto é inferior à
tensão máxima admissível.
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Condições de rede de causam maiores amplitudes de corrente de curto circuito;



Tempo máximo de eliminação de defeito.



Características da onda impulsiva considerada na análise de interferências na presença da
descarga atmosférica.
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CONFIDENCIALIDADE
A informação constante da Especificação Técnica apenas pode ser utilizada no âmbito de estudos de Compatibilização
de Centrais Fotovoltaicas com as infraestruturas da RNT, mantendo sigilo relativamente a tal informação que é
considerada confidencial e da propriedade da REN.
A divulgação, cedência e utilização para outros fins, na totalidade ou em parte, da informação constante das
Especificações Técnicas, constitui responsabilidade civil, com obrigação de indemnizar a REN pelos prejuízos
emergentes desse incumprimento.

1.

ÂMBITO

O projeto de novas centrais fotovoltaicas cuja implantação preconize situações de ocupação da faixa de
servidão de infraestruturas pertencentes à Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT), deverá
avaliar e quantificar a compatibilização espacial e eletromagnética entre ambas as infraestruturas de modo
a, em primeiro lugar, garantir a segurança de pessoas e bens e, em segundo lugar, salvaguardar a segurança
e operacionalidade da RNT, bem como quaisquer ações futuras de reparação e/ou renovação dos
equipamentos das linhas elétricas.
A compatibilização de centrais fotovoltaicas com as infraestruturas da RNT deverá ser aprovada pela REN –
Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) tendo em consideração as especificações técnicas, as normas técnicas
em vigor e demais regulamentações respeitantes à RNT.

2.

COMPATIBILIDADE ESPACIAL

2.1.

LINHAS DA RNT

2.1.1. SERVIDÕES DAS LINHAS DA RNT
As servidões das linhas da RNT correspondem a servidões de passagem que visam evitar que as linhas sejam
sujeitas a deslocações frequentes e são constituídas pela declaração de utilidade pública da instalação.
A servidão consiste na reserva do espaço necessário à manutenção das distâncias de segurança a edifícios,
ao solo, a árvores, etc., considerando os condutores das linhas nas condições definidas no RSLEAT Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de
fevereiro), de forma a garantir os seguintes afastamentos mínimos:
Tabela 2 – Afastamentos mínimos dos condutores de linhas elétricas aéreas aos obstáculos (m).
Obstáculos
150 kV
220 kV
400 kV
Solo
10
12
14
Árvores
4
5
8
Edifícios
5
6
8
Estradas
11
12
16
(a)
(a)
(a)
Outras linhas aéreas
Obstáculos diversos (Semáforos, iluminação pública)
3,2
3,7
5
(a)

valor variável de acordo com o artigo 109º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro.
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2.1.2. COMPATIBILIDADE ESPACIAL DE PARQUES FOTOVOLTAICOS COM LINHAS DA RNT
Dado que, à data de emissão da presente especificação técnica, ainda não estão definidas
regulamentarmente distâncias aos painéis fotovoltaicos, podemos considerar como adequadas as distâncias
similares às que deverão ser consideradas para os edifícios. Assim sendo, consideram-se adequados os
seguintes afastamentos:
Tabela 3 – Afastamentos mínimos de painéis fotovoltaicos ao condutores de linhas elétricas aéreas (m).
Obstáculos
150 kV
220 kV
400 kV
Painéis Fotovoltaicos
5
6
8
Estas distâncias de segurança devem ser consideradas para a posição mais elevada que qualquer
equipamento do Parque Fotovoltaico possa assumir. Em particular para os painéis fotovoltaicos, deve
considerar-se a posição (fixa ou móvel) em que o painel possa ser colocado (independentemente de essa
posição ser pouco ou muito frequente, apenas se é possível sem encravamento).
Estas distâncias devem ainda ser observadas por todo o pessoal, veículos e ferramentas empregues ao
serviço do Parque, nas ações de construção, inspeção, manutenção e/ou reparação que se situem na zona
de servidão da RNT.
Previamente ao início de quaisquer das ações acima referidas, o promotor deverá informar a REN para
avaliação e acompanhamento das operações com o intuito de garantir a segurança de pessoas e bens.
2.2.

APOIOS DA RNT

2.2.1. OCUPAÇÃO DO SOLO PELOS APOIOS DA RNT
As áreas ao nível do solo ocupadas pelos apoios variam em função da sua altura, tipo e nível de tensão da
linha. Considera-se, de uma forma conservadora, que a área ocupada ao nível do solo não ultrapassa os 120
m2.
No entanto, para eventuais trabalhos de reparação, de renovação e/ou mesmo de substituição dos apoios,
torna-se necessária uma área significativamente superior para viabilização dos trabalhos e/ou implantação
de um novo apoio.
2.2.2. ACESSO AOS APOIOS DA RNT
A REN tem necessidade de acesso aos apoios de linha da RNT principalmente em duas fases: na fase de
construção (que pode ser na instalação inicial ou para renovação/substituição de apoios) e na fase de
exploração para operações de substituição e/ou manutenção da infraestrutura.
Em ambas as fases indicadas, há sempre necessidade de acesso aos apoios para transporte dos meios
humanos, de ferramentas, dos equipamentos e materiais indispensáveis à operação a realizar.
A título de exemplo, referimos o recurso a retroescavadoras para a execução de fundações e de
autobetoneiras para a respetiva betonagem. Já a montagem das estruturas metálicas dos apoios recorre,
indicativamente, a camiões de 2 eixos com capacidade até 13 toneladas para o transporte de cantoneiras e

Pág. 4/5

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
REQUISITOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DE CENTRAIS
FOTOVOLTAICAS COM AS INFRAESTRUTURAS DA RNT

ET-RC-CFV
Revisão: 0
Fevereiro 2021

a auto gruas com capacidade variável entre 25 e 120 toneladas (normalmente 1 por apoio) para o seu
levantamento.
2.2.3. COMPATIBILIDADE ESPACIAL DE PARQUES FOTOVOLTAICOS COM APOIOS DA RNT
Para que seja garantida a permanente disponibilidade de acesso aos apoios e a viabilidade de realização das
operações acima indicadas, requisitos obrigatórios para o cumprimento das obrigações da REN enquanto
concessionária da RNT, o projeto de centrais fotovoltaicas com afetação na faixa de servidão da RNT,
deverá prever:
i.

a não ocupação de uma área envolvente aos apoios com um limite mínimo de 30 metros centrados
no ponto central do apoio existente;

ii.

garantir um acesso com a largura mínima de cerca de 5m a todos os apoios da RNT afetados pela
implantação da central fotovoltaica.

Ambas as situações deverão ser previamente analisadas e validadas pela REN.

3.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

O projeto do parque fotovoltaico deverá ser realizado tendo presente os níveis de interferência
eletromagnética causados pelo funcionamento, na proximidade, da linha da RNT. Os níveis de interferência
deverão ser avaliados considerando o nível de tensão, a carga máxima, descargas atmosféricas e a possível
existência de cruzamentos e/ou paralelismos com a linha da RNT.
É da responsabilidade do promotor a realização de um projeto eletrotécnico devidamente compatibilizado
com os níveis de interferência eletromagnética. Para o efeito, a REN disponibiliza-se a fornecer ao
promotor os dados e elementos que considere necessários ao desenvolvimento do seu projeto.
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