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1.

INTRODUÇÃO
Identificação do projeto, fase do projeto e proponente
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto, em fase de Projeto de Execução, da Central
Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW, a implantar na Quinta Nova, localizada na União de freguesias de Panóias
e Conceição, no Concelho de Ourique.
A realização deste empreendimento é da responsabilidade da ISDC – International Solar Development
Corporation que, para efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente” e que adjudicou à PROMAN –
Centro de Estudos e Projectos, SA o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O projeto da central é da
responsabilidade da Tecneira – Tecnologias Energéticas, S.A,.

Identificação da entidade licenciadora
A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Equipa técnica responsável pelo EIA e período de elaboração
O presente EIA foi elaborado pela Proman – Centro de Estudos e Projectos S.A., no período compreendido entre
dezembro de 2016 e julho de 2017.
A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA consta da tabela 1.1.
Tabela 1.1 – Constituição da equipa técnica
Responsabilidade

Nome

Formação

Cristina Reis

Engenheira do Ambiente

Andreia Rocha

Engenheira do Ambiente

Qualidade do Ambiente

António Oliveira

Engenheiro do Ambiente

Ambiente sonoro

Cristina Reis

Engenheira do Ambiente

Ocupação do Solo, Ordenamento do
território e condicionantes

Andreia Rocha

Engenheira do Ambiente

Ana Paiva

Eng. Geóloga

Helena Coelho

Bióloga

Miguel Mascarenhas

Biólogo

Coordenação Geral do EIA
Antecedentes
Descrição de projeto

Ecologia

Património

Fisiografia e Paisagem

Cartografia e SIG
Resumo Não Técnico
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Alexandre Canha
Fernando Henriques

Arqueólogos

Paula Mendes

Engenheira do Ambiente

Susana Morais

Arquiteta paisagista

Hugo Faria
António Marques
Raquel Lopes

Técnico de SIG e desenho
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Responsáveis por descritores

Edição Técnica do EIA e apoio à Coordenação

Engenheira do Ambiente

1

Antecedentes do EIA
1.4.1 Estudos estratégicos ambientais desenvolvidos pelo Promotor
Conforme detalhadamente descrito no Capítulo 3, o presente projeto resulta do desenvolvimento de estudos
técnicos iniciados em 2009, com o objetivo de determinar a melhor localização nacional para um projeto com a
natureza e dimensão da presente Central de Ourique. Efetivamente, esses estudos podem ser agrupados em
três fases temporais, a seguir discriminadas:
1.

Estudos de avaliação de potencial solar, que determinaram a implantação da Central na região do Baixo
Alentejo;

2.

Estudos de avaliação de macro-condicionantes ambientais no Baixo Alentejo, que determinam a
seleção do concelho de Ourique, de uma faixa a Norte da Barragem do Monte da Rocha, e,
especificamente, a Quinta Nova, junto à povoação de Panóias, como local de implantação da Central;

3.

Estudo preliminar de grandes condicionantes realizado para a Quinta Nova, para avaliação da sua
viabilidade ambiental, pelo Prof. José Guerreiro, ex-Secretário de Estado do Ambiente, docente da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que foi o 1º Bastonário da Ordem dos Biólogos.

A respeito de antecedentes do EIA, importa salientar que, sem prejuízo do estudo de grandes condicionantes
realizado para a Quinta Nova, pelo Prof. José Guerreiro, a primeira fase do presente EIA ter correspondido a um
novo Estudo de Grandes Condicionantes (EGC), mais detalhado que o anterior e que considerou igualmente a
definição de um corredor para a implantação da linha de transporte de energia que ligará a central à Rede
Nacional de Transporte e que encontra descrito no Capítulo 4 do presente relatório.
Nos pontos seguintes descrevem-se os estudos acima listados.
Estudos de avaliação de potencial solar
Conforme exposto no capítulo 3.1, as empresas que constituem o Promotor do projeto encontram-se, desde
2009, a procurar no território de Portugal continental, a localização técnica e ambientalmente mais favorável
para a implementação de uma central solar fotovoltaica de 300 MW. Efetivamente, Portugal está entre os países
da Europa que beneficia de melhores condições para a instalação de centrais fotovoltaicas, com valores de
irradiância (kWh/m2), apenas observados em certas regiões de Espanha e no extremo sul da Sicília, em Itália. As
regiões do Alentejo e Algarve são aquelas, em Portugal, onde se registam os maiores valores de irradiância por
metro quadrado, inserindo-se na zona com mais de 2000 kWh/m2 por ano.
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Neste contexto, a escolha da região do Baixo Alentejo foi uma opção prévia e apriorística, dada a
excecionalmente alta radiação solar aí existente no contexto europeu, conforme se ilustra na figura seguinte.
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Figura 1.1 – Mapa Europeu de Radiação Solar (fonte: European Comunities, 2006 – Joint Research Center)
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Para além dos resultados muito favoráveis de radiação solar, o Baixo Alentejo constituiu-se igualmente como a
região mais adequada para o projeto, atendendo a fatores como a sua baixa densidade populacional, a
proximidade a duas linhas de transporte de energia que permitem a interligação da Rede Nacional de Transporte
a Espanha e à futura linha submarina de interligação elétrica a Marrocos (atualmente em fase de estudo de
viabilidade, conforme comunicado de imprensa da Secretaria de Estado da Energia, de 2 de janeiro de 2017),
para além da existência de várias ligações a Sines – o grande centro consumidor de eletricidade do sul do País.
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Figura 1.2 – Interligação do Baixo Alentejo com a Rede Nacional de Transporte e com Sines

Estudo de avaliação de macro-condicionantes ambientais no Baixo Alentejo
Numa segunda fase, iniciada em 2010, as empresas que constituem o promotor iniciaram um estudo mais
detalhado do Baixo Alentejo, procurando a zona mais propensa à instalação de uma central de 300 MW e que
permitisse, em simultâneo, evitar ou minimizar a afetação de macro-condicionantes ambientais. Para esse
efeito, foram realizados, entre 2010 e 2015, diversos estudos estratégicos aos concelhos de Odemira, Ourique,
Aljustrel, Castro Verde, Almodôvar e Mértola — estudos estes realizados sob a coordenação do prof. José
Guerreiro.
Para esses estudos, foram considerados os seguintes critérios de natureza técnico-infraestrutural (características
habitualmente mais favoráveis à implantação de centrais solares) e de natureza e ambiental:
Critérios técnicos:
o

Proximidade à rede ferroviária, para apoio no transporte de equipamentos na fase de
instalação da central (contribuindo, assim, pela não utilização da via rodoviária, para uma
redução do volume de emissões de CO2;
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•

•

o

Proximidade à rede nacional de transporte, para minimizar a extensão da linha de transporte
de energia a construir para ligação da central à RNT;

o

Afastamento a locais industriais ou de exploração mineira responsáveis pela produção de
poeiras que reduzam a produtividade da central solar;

o

Afastamento a zonas de orografia mais acentuada.

Critérios ambientais:
o

Evitar em absoluto as áreas sensíveis (protegidas e classificadas);

o

Minimizar a afetação de zonas de montado e/ou densamente povoadas por sobreiros e
azinheiras;

o

Afastamento a perímetros de rega existentes (sobretudo do Sistema de Alqueva, mas não só)

o

Afastamento a áreas com maior densidade populacional.

Os estudos realizados, cujos principais resultados cartográficos se encontram mapeados no Anexo A.1.
determinaram a opção pelo concelho de Ourique, atendendo a que este permite, simultaneamente, assegurar
os seguintes aspetos:
a)

Proximidade à linha ferroviária de Beja (ligação entre a Funcheira, na Linha Lisboa-Algarve, e Beja) –
este foi um dado muito relevante, uma vez que irá permitir o transporte dos equipamentos a instalar
na central solar por via ferroviária, solução logística claramente mais sustentável;

b) Afastamento a zonas com uma orografia mais acidentada (as quais não só são tecnicamente menos
adequadas como têm uma elevada probabilidade de serem classificados como Reserva Ecológica
Nacional) – como, por exemplo, as ocorrentes no centro-sul do concelho de Ourique, no sul do concelho
de Almodôvar e na quase totalidade do concelho de Odemira;
c)

Afastamento às áreas sensíveis da ZPE de Castro Verde e Parque Natural do Vale do Guadiana;

d) Afastamento aos perímetros mineiros de Aljustrel e de Neves Corvo (entre Castro Verde e Almodôvar);
e)

Afastamento a zonas mais densamente povoadas por montado de Azinho ou de Sobro;

f)

Afastamento a perímetros de rega existentes.

Tendo por base a pré-seleção da zona norte de Ourique, procedeu-se, posteriormente, a uma análise mais
aprofundada das condicionantes ambientais da zona norte do Concelho de Ourique, tendo igualmente sido
realizado um levantamento cadastral dessa zona, por forma a identificar terrenos disponíveis para a implantação
do projeto. Esta análise concluiu que o terreno da Quinta Nova, na zona a norte da barragem do Monte da Rocha
e a oeste da ZPE de Castro Verde, localizada junto ao apeadeiro ferroviário de Panóias, corresponderia ao local
que otimizava a globalidade dos critérios técnicos e ambientais definidos para a implantação da central, pelo
que foi o escolhido.
Estudo preliminar de grandes condicionantes na Quinta Nova
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No Anexo A.2 apresenta-se o estudo preliminar de grandes condicionantes realizado pelo Prof. José Guerreiro
em maio de 2016, que permitiu concluir pela viabilidade ambiental da Quinta Nova, permitindo, assim, o
desenvolvimento das fases seguintes do projeto, que culminaram na apresentação do presente EIA.
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1.4.2 Definição de âmbito do EIA
1.4.2.1 Considerações gerais
O presente EIA não foi antecedido pela apresentação formal de uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA),
nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. No entanto, no seu planeamento,
organização e definição das metodologias de trabalho, foram desde logo identificadas as vertentes ambientais
consideradas mais relevantes ou mais sensíveis para a análise do projeto da central de Ourique. Foi, assim,
definida uma hierarquização dos descritores analisados no presente EIA, a qual teve por base uma avaliação
preliminar dos valores naturais e socio-económicos existentes na área de estudo e a análise integrada dos
elementos que aportam ou constituem o projeto da central solar fotovoltaica.
Para esta avaliação, analisaram-se ainda diversos estudos de centrais solares fotovoltaicas disponíveis para
consulta (em particular o mais recente, da central de Alcoutim – AIA n.º 2827) e foram desenvolvidas reuniões
de trabalho regulares com o Promotor e projetista para acompanhamento da evolução do projeto e estudos
associados, durante as quais a equipa do EIA beneficiou de uma assessoria técnica ao projeto em elaboração,
fomentando a sua melhor perceção e avaliação.
Complementarmente, refiram-se ainda as visitas realizadas pela equipa do EIA, em conjunto com o Promotor, a
centrais solares em exploração (como a de Ferreira do Alentejo), as quais, apesar de dimensão mais reduzida,
potenciam um melhor entendimento da natureza e magnitude das intervenções previstas e a visualização das
alterações introduzidas.

1.4.2.2 Domínios e profundidade de análise
Para poder determinar, com maior rigor, a hierarquização dos descritores ambientais a avaliar no EIA,
consideraram-se como atividades geradores de impactes do projeto, durante a fase de construção, as seguintes:
•

Preparação do terreno e movimentações de terras;

•

Instalação de áreas temporárias de apoio à obra (estaleiros e acessos);

•

Abertura de novos acessos permanentes e melhoramento de existentes;

•

Preparação da rede de valas para a passagem das linhas de média e baixa tensão e da rede de terras;

•

Transporte de equipamentos e materiais do exterior e circulação de máquinas e veículos;

•

Execução das fundações da subestação;

•

Construção de edifícios (postos de transformação e inversores e edifício de comendo da subestação);

•

Montagem de equipamentos e ligações elétricas, na central e subestação;

•

Criação de cortina arbórea na envolvente dos painéis fotovoltaicos;

•

Recuperação paisagística das áreas afetadas temporariamente pelas obras.

•

Presença física aproximadamente contínua de painéis solares em uma área de cerca de 153 ha;

•

Funcionamento de postos de transformação e inversores e da subestação.

Para a aferição final da hierarquização de descritores ambientais assumida no presente EIA, para além das
características do projeto, foi ainda tida em conta a caracterização/sensibilidade ambiental do local de
implantação e as características ambientais e socioeconómicas da sua envolvente
Pelo acima exposto, foi assumida, no presente EIA, a seguinte hierarquização de descritores:
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Já durante a fase de exploração/operação, consideram-se mais significativas as seguintes atividades:

•

•

Descritores muito importantes:
o

Uso e ocupação do solo – a implantação de um projeto com a dimensão e características do
em apreço num terreno atualmente sem ocupação industrial atribui uma elevada importância
ao descritor uso e ocupação do solo;

o

Socioeconomia – o estudo incidiu na avaliação dos potenciais efeitos negativos para as
atividades económicas e populações locais, mas igualmente na determinação dos efeitos
positivos regionais e nacionais associados à construção de um projeto de energias renováveis
com a dimensão em causa. Pelo efeito, o descritor foi considerado muito importante.

o

Ecologia – o estudo procedeu à caracterização dos biótopos e habitats presentes na área de
estudo, assim como à determinação das espécies de flora e fauna potencialmente afetadas
pela implantação do projeto. Face à dimensão do projeto e atendendo à atual naturalização
dos terrenos a ocupar, considerou-se este descritor como muito importante;

o

Paisagem – a implantação do projeto, pela sua dimensão e características visuais, constitui
uma significativa alteração da natureza e qualidade da paisagem que atualmente se observa
na área de estudo, a qual foi objetiva e detalhadamente descrita no presente EIA. Pelo efeito,
o presente descritor foi considerado muito importante.

Descritores importantes
o

Recursos hídricos superficiais – procedeu-se à análise da interferência do projeto com a rede
hidrográfica presente na área de estudo, estudando a eventual afetação da drenagem natural
dos terrenos e da qualidade das águas das linhas de água existentes;

o

Solos – o EIA procede à caracterização pedológica dos terrenos afetados pelo projeto, assim
como à avaliação dos efeitos decorrentes da implantação do projeto na sua natureza,
produtividade e comportamento hidrológico. Pela sensibilidade deste descritor numa região
em que se verifica um acentuado empobrecimento dos solos, considerou-se o mesmo como
importante;

o

Ordenamento do território e Condicionantes – no âmbito destes dois descritores, procedeuse à análise da compatibilização do projeto com os instrumentos e condicionantes atualmente
em vigor na área de implantação do projeto. Considerando, contudo, os estudos ambientais
desenvolvidos pelo promotor em fase prévia ao EIA, evidenciando uma adequada articulação
do projeto com estes fatores e atendendo ao posicionamento muito favorável da Câmara
Municipal de Ourique face ao mesmo, os mesmos foram considerados apenas importantes;

o

Ambiente sonoro – a avaliação dos efeitos do projeto sobre o ambiente sonoro recorreu à
caracterização do ambiente acústico atual e à perspetivação da respetiva alteração com a
presença do projeto. Face ao afastamento do projeto relativamente a recetores sensíveis,
considerou-se o presente descritor apenas importante;

o

Património – o estudo incidiu na caracterização dos valores e elementos patrimoniais
conhecidos na área de estudo, complementada pela realização de prospeção sistemática da
área de afetação pelo projeto. Atendendo ao conhecimento prévio do local, e à natureza
pouco intrusiva do projeto, considerou-se este descritor apenas importante;

Descritores pouco importantes
o

Fisiografia – pela natureza das suas intervenções, o projeto em avaliação não introduz
alterações significativas à fisiografia dos terrenos onde se implanta, pelo efeito, considerou-se
o presente descritor pouco importante;
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•

o

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade – procedeu-se à avaliação da interferência do projeto
com os recursos e interesses geológicos existentes na área de estudo. Considerando-se,
contudo, os estudos ambientais desenvolvidos pelo promotor em fase prévia ao EIA,
evidenciando a inexistência de condicionantes desta natureza e face à reduzida expressão das
intervenções do projeto no subsolo, o mesmo foi considerado pouco importante;

o

Recursos hídricos subterrâneos – pela natureza das suas intervenções, o projeto em avaliação
não introduz alterações significativas no subsolo dos terrenos onde se implanta, nem interfere
com a normal recarga de massas de águas subterrâneas. Pelo efeito, considerou-se o presente
descritor pouco importante;

o

Clima – o estudo desenvolvido avaliou a potencial ocorrência de fenómenos de alteração
microclimática resultantes do efeito reflexivo das superfícies dos painéis solares. Atendendo,
contudo, ao esperado baixo significado deste impacte, considerou-se o descritor pouco
importante;

o

Qualidade do ar – atendendo à reduzida expressão do impacte sobre a qualidade do ar
associado à fase de construção do projeto, face ao respetivo afastamento de recetores
sensíveis, considerou-se este descritor pouco importante. Considerando, contudo, os efeitos
indiretos associados à operação de uma central de energia renovável com a dimensão em
causa, nomeadamente, no que se refere ao potencial de redução da emissão de emissões
atmosféricas poluentes e gases com efeito de estufa que decorrem da produção de energia a
partir de fontes não renováveis, este descritor foi assumido como efetivamente importante;

Como se pode verificar, observa-se que foram definidos como descritores muito importantes, componentes
tanto de natureza ambiental como socioeconómica, o que vai ao encontro da transversalidade/diversidade dos
impactes expectáveis para um projeto de uma central solar fotovoltaica. Saliente-se, contudo, que a
hierarquização acima apresentada não acarreta uma relação de causalidade com a avaliação da significância dos
impactes efetivamente identificados, devendo ser sempre entendida como um ponto de partida metodológico
para a avaliação realizada.

1.4.3 Estudo de grandes condicionantes da central e da respetiva interligação com a RNT
Atendendo a que o presente EIA se desenvolveu em fase de projeto de execução, na sua metodologia de
elaboração foi prevista uma fase intermédia de avaliação, a qual deu lugar a um “Estudo de Grandes
Condicionantes” (EGC), onde se procedeu à definição do local de implantação da central solar e que se encontra
sintetizado no Capítulo 3.

No decorrer da elaboração do referido EGC (e como descrito no capítulo 3.2.1), verificou-se não ser possível
obter, antes do licenciamento da central, um parecer final da REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, concessionária
de serviço público da Rede Nacional de Transporte, relativamente ao ponto e condições de ligação da central à
RNT, apesar dos pareceres anteriormente emitidos que indicam as vantagens técnicas e ambientais de ligação
do projeto ao posto de corte de Grandaços. Desta forma, o Promotor viu-se obrigado em proceder à separação
dos EIAs da central e da respetiva linha de transporte de energia, apesar do cuidado em assegurar a sua
adequada articulação, devendo a linha de transporte ser considerada como um projeto associado ao da central
no âmbito do presente EIA.
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De salientar, ainda, que o referido EGC procedeu, em conjunto com a avaliação da central fotovoltaica, à
avaliação de grandes condicionantes à instalação da linha de transporte de energia para ligação à Rede Nacional
de Transporte (RNT). Efetivamente, entendeu inicialmente o Promotor proceder à avaliação conjunta destas
duas infraestruturas, dada a sua natureza complementar e visando garantir uma efetiva articulação das
respetivas calendarizações para efeitos de ligação da central à Rede Nacional de Transporte.

Nesta nova organização, é objetivo do Promotor que a elaboração e entrega do EIA da linha de transporte de
energia continue a garantir a viabilização do cronograma geral de implementação do projeto da central.
Pese embora os constrangimentos referidos, foi possível, com a elaboração do referido EGC, delimitar uma
proposta de corredor ambientalmente mais favorável para linha de transporte de energia, admitindo-se a
confirmação do atual Posto de Corte de Grandaços (futura subestação de Ourique) como ponto de ligação do
projeto à RNT, como se pode verificar por análise do referido Estudo de Grandes Condicionantes, que se
sintetizado no Capítulo 3 do presente EIA.

2.

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA
Enquadramento legislativo
O atual regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º
179/2015, de 27 de agosto, transpondo para a ordem jurídica interna a diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos
públicos e privados no ambiente.
A Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro aprova os requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a
apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA.
Encontram-se tipificados os projetos que estão sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
no anexo I e anexo II do atual regime jurídico. Pela sua tipologia e características, o projeto em estudo
(construção de um parque fotovoltaico com potência instalada de 300 MW) encontra-se abrangido pelo Anexo
II, 3 – Indústria da Energia, alínea a) Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica (…).
Neste anexo são previstas duas situações: o caso geral, para projetos com uma potência instalada superior a 50
MW, e o caso em que o projeto se encontra inserido em áreas sensíveis com uma potência instalada superior a
20 MW. Dada a potência prevista para o parque fotovoltaico em análise (300 MW), o presente projeto encontrase sujeito à obrigatoriedade de submissão de um processo de AIA.



Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que define normas relativas à Rede Nacional de Áreas
Protegidas, com a Declaração de Retificação 53-A/2008, de 22 de setembro;



Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que procedeu à
transposição para o direito interno da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à
conservação das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva n.º 92/43/CE, do Conselho, de 21 de maio,
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats),
transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas
diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia.



Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16
de março), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprova o
Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal sobre poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 292/2000, de 14 de novembro;
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Foram ainda tomadas em consideração todas as disposições legais e regulamentares decorrentes do normativo
legal vigente, com incidência, nomeadamente, no ordenamento do território e na proteção de valores culturais
e/ou naturais, de onde se destacam:



Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões
de poluentes para a atmosfera;



Diversas servidões administrativas já constituídas nomeadamente relativas às Redes Rodoviária e
Ferroviária e Infraestruturas de Abastecimento de Águas;



Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que contempla as disposições legais relativas à Reserva
Ecológica Nacional (REN) e ao condicionamento de alteração de áreas com características ecológicas
específicas, revogando o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março;



Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, que aprova as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional e permite a plena aplicação das disposições constantes do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto.



Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional
(RAN) e um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, revogando o Decreto-Lei
n.º 196/89, de 14 de junho;



Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho),
relativo à Proteção de sobreiros e azinheiras;



Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, que estabelece disposições quanto ao condicionamento do
arranque de oliveiras;



Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito
do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios (alterado pelo Decreto-Lei
n.º 17/2009, de 14 de janeiro);



Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água (alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012,
de 22 de junho);



Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;



Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, que estabelece o regime de proteção das albufeiras de águas
públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas;



Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que define a Lei de Bases do Património Cultural Português;



Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que adota as restrições básicas e fixa os níveis de
referência relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos, já anteriormente definidas
na Recomendação do Conselho Europeu n.º 1999/519/CE;



Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, relativa à Proteção contra a exposição aos campos elétricos e
magnéticos derivados de linhas, de instalações e de equipamentos elétricos.

Nesta análise considerou-se, ainda, a legislação em vigor relativamente a outros documentos técnicos aplicáveis,
nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, que revoga o Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de
julho, e que estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema Elétrico
Nacional, bem como ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de
eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade, transpondo para a ordem jurídica interna os
princípios da Diretiva n.º 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, que estabelece
regras comuns para o mercado interno da eletricidade, e revoga a diretiva n.º 96/92/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 19 de dezembro.
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No que se refere especificamente à regulamentação aplicável à tipologia do Projeto em estudo, foram
igualmente consideradas as disposições contidas no Decreto Regulamentar n.º 14/77, de 18 de Fevereiro, que
aprova o RSSPTS – Regulamento de Segurança de subestação e postos de transformação e seccionamento.

Por fim, importa referir que a elaboração do presente EIA seguiu o Guia para a Atuação das Entidades
Acreditadas da Agência Portuguesa da Ambiente.

Faseamento do Estudo e metodologias específicas
Atendendo a que o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em análise decorre em fase de
Projeto de Execução, o EIA elaborado assentou nas seguintes fases:


Fase 0 – Definição da área de estudo do EIA;



Fase 1 – Estudo de Grandes Condicionantes, desenvolvido no interior da área de estudo definida;



Fase 2 – Estudo de Impacte Ambiental, incidindo sobre a área de incidência do projeto.

Cada uma das fases do estudo seguiu uma metodologia própria, sendo esta descrita seguidamente.

2.2.1 Fase 0 – Definição da área de estudo do EIA
A área de estudo foi definida, numa primeira etapa, com uma área de cerca de 2470,0 ha, considerada suficiente
para assegurar um adequado estudo da implantação da central solar no interior da Quinta Nova e do corredor
da linha de transporte de energia, até ao posto de corte de Grandaços (local da RNT onde se prevê a ligação do
projeto – ver capítulo 3.2.1). Para a sua delimitação foram tidos em conta os seguintes fatores:
•

Implantação da central solar no interior da Quinta Nova;

•

Ligação da nova linha de transporte de energia ao posto de corte de Grandaços;

•

Implantação da nova linha no corredor da atual linha Sines-Ourique ½, a 150 kV, privilegiando a
utilização da área de servidão de uma linha existente;

•

Estudo de um buffer de 500 m na envolvente da Quinta Nova;

•

Estudo de um buffer de, pelo menos, 1 km na envolvente da atual linha.

Mod. 503-A

Na Figura 2.1 (e no Desenho A.2 do Anexo A.3) apresenta-se a delimitação final da área de estudo obtida.
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Figura 2.1 – Delimitação da área de estudo

Atendendo aos antecedentes da avaliação ambiental do projeto em estudo atrás referidos, o estudo de grandes
condicionantes visou confirmar a manutenção da viabilidade ambiental da Quinta Nova para a implantação da
central e definir o corredor ambientalmente mais favorável para a implantação da respetiva linha de transporte
de energia.
Assim, a metodologia seguida nesta fase iniciou-se pelo desenvolvimento de uma caracterização da área de
estudo e na consequente identificação, no seu interior, das condicionantes legais e/ou ambientais restritivas
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2.2.2 Fase 1 – Estudo de Grandes Condicionantes

para a implementação de centrais solares ou linhas de transporte de energia neste território, bem como outros
fatores potencialmente limitativos, tais como aspetos ligados à ocupação do solo, à sensibilidade ecológica e à
riqueza arqueológica da zona. Com base nos elementos recolhidos realizou-se a caracterização da área de
estudo, a partir da qual se definiram as áreas condicionadas, classificadas de acordo com os níveis de
condicionamento definidos no “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das Infra-estruturas
da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” da REN, relativo a linhas elétricas, e que se entendem
igualmente pertinentes para a avaliação da central solar, correspondendo a:
•

Impeditivo: fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede a instalação de linhas;

•

Fortemente condicionante: fator cuja relevância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode
originar impactes significativos, sendo aconselhável o estudo de alternativas;

•

Restritivo: fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode originar impactes
moderadamente significativos, devendo a instalação de linhas ser considerada após uma análise
cuidada e tendo em conta a possibilidade de minimização dos impactes identificados;

•

Não restritivo.

Após a definição das áreas condicionadas, procedeu-se à análise da viabilidade ambiental da Quinta Nova, à
definição dos locais ambientalmente mais adequados para a implantação do projeto da central e à definição do
corredor ambientalmente mais favorável para a linha, dando-se particular relevância à respetiva
compatibilização com o regulamento do PDM de Ourique.
De uma forma sintética, a metodologia adotada seguiu as seguintes etapas:
•

Caracterização da área de estudo, recorrendo a:
o

Recolha de informação bibliográfica e cartográfica;

o

Contacto de entidades e investigadores;

o

Realização de trabalho de campo;

•

Definição de áreas condicionadas;

•

Confirmação da manutenção da viabilidade ambiental da Quinta Nova e definição dos locais
ambientalmente mais adequados para a implantação do projeto da central

•

Definição do corredor ambientalmente mais favorável para a linha, à luz de todas as condicionantes;

•

Definição de recomendações a ter em consideração a nível de projeto de execução, para ambos os
projetos.

2.2.2.1 Recolha de informação bibliográfica e cartográfica

No que se refere concretamente ao descritor Ecologia, para complementar a listagem de espécies florísticas
obtida durante o trabalho de campo, foi efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos
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Tendo por base a delimitação da área de estudo anteriormente descrita, procedeu-se à recolha e sistematização
da informação disponível, nomeadamente, do Plano Diretor Municipal do concelho de Ourique (no que se refere
especificamente às respetivas Cartas de Condicionantes e de Ordenamento), de outros Planos de Ordenamento
do Território, assim como de diversas bases de dados de entidades competentes e de trabalhos anteriormente
realizados pela PROMAN, SA, e à posterior implantação cartográfica dos elementos que se apresentavam como
potencialmente mais restritivos à implementação do projeto. Perante a identificação de diversas condicionantes
legais na área de estudo, foi igualmente consultada a correspondente legislação.

mais relevantes sobre flora e vegetação da região e que se encontram listados na Tabela 2.1. Em especifico foi
consultado o portal Flora-On - Flora de Portugal Interativa (2016).
Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior relevância ecológica.
Consideram-se espécies de maior relevância ecológica as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do
Decreto-Lei n. º140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro. Foram
também consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica, bem como espécies
que apresentam proteção por legislação nacional.
Tabela 2.1 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área de estudo
Título

Autor/Ano de Publicação

Flora-On: Flora de Portugal Interativa

Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014

Biogeografia de Portugal continental

Costa, 1998

Plantas a proteger em Portugal Continental

Dray, 1985

Distribuição de Pteridófitos e Gimnospérmicas em Portugal

Franco & Afonso, 1982

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal
Continental

ICN, 1990

Nova Flora de Portugal

Franco & Afonso, 1994, 1998, 2003; Franco, 1984

Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats

ICNB, 2008a

Flora Ibérica – Plantas Vasculares de la Península Ibérica e
Islas Baleares

Real Jardín Botânico – CSIC, 2008

Grupo

Herpetofauna

Aves

Mamíferos

Todos os grupos
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Referência

Escala de apresentação da
informação

Loureiro et al., 2008

Quadrículas 10x10km

Godinho et al., 1999

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2010

Nível Nacional

Palma et al., 1999

Nível Nacional

Equipa Atlas, 2008

Quadrículas 10x10km

Palmeirim & Rodrigues, 1992

Nível nacional

Palmeirim, 1990

Nível nacional

Mathias et al. 1999

Quadrículas 50x50km

Cabral et al., 2006

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2008

Quadrículas 10x10km

IUCN, 2009

Nível nacional
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Tabela 2.2 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo
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O tipo de ocorrência das diferentes espécies foi categorizado em “Possível”, “Muito provável” e “Confirmado. A
pesquisa bibliográfica foi direcionada para as espécies com estatuto de ameaça a nível nacional (Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal) ou europeu (SPEC), assim como para espécies mais sensíveis à tipologia do projeto
em estudo, tais como espécies com elevado risco de colisão com linha elétrica.
De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram contactados especialistas ou
entidades que trabalham na área de estudo e/ou possuem informação para o local.
Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG) onde
se sobrepuseram os elementos vetoriais do Projeto aos limites das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho. O SNAC engloba a
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e as demais
áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Verificou-se
ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela
BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) (Costa et al., 2003).
Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e respetiva triagem, da principal
bibliografia arqueológica disponível para o concelho da área de estudo do projeto, bem como ainda à análise de
instrumentos de planeamento como o Plano Diretor Municipal e Estudos Ambientais com incidência na área de
estudo.
Foram ainda consultadas as bases de dados Endovélico da Direção Geral do Património Cultural (DGCP), a base
de dados Ulysses da DGCP e a base de dados do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).
Para a elaboração da análise dos descritores Fisiografia e Paisagem, recorreu-se a informação bibliográfica
existente em publicações e em bases de dados, destacando-se, no primeiro caso, o estudo da Universidade de
Évora sobre Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, o Índice
Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em Portugal, e no segundo caso o Sistema de
Informação do Património Natural (SIPNAT), disponível no site do Instituto de Conservação da Natureza e
Biodiversidade (ICNB), e o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
Por fim, foram igualmente consultados todos os estudos ambientais disponíveis que visassem a área em estudo.
Todos os elementos recolhidos considerados relevantes para a concretização dos objetivos da presente fase do
estudo foram integrados e analisados.

2.2.2.2 Contacto com entidades e investigadores
De forma a identificar as principais condicionantes ao projeto no interior da área de estudo, foram solicitados
elementos a entidades com jurisdição sobre a zona e em matérias de interesse para o estudo, às quais foi
fornecida (em papel e, quando solicitado, em suporte digital) a cartografia da área de estudo. Importa salientar
que, nos contactos realizados, foi fornecido às diferentes entidades uma área de estudo que abrangia não só a
central como igualmente a linha de transporte de energia para ligação à RNT.



Agência Portuguesa do Ambiente (APA);



Águas de Portugal;



Águas Públicas do Alentejo (AgdA);



Aeroportos de Portugal (ANA);



Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);



Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC);
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Nos Anexos B.1 e B.2 apresentam-se, respetivamente, as cartas enviadas no âmbito do EIA e as cartas recebidas
das entidades até ao momento de conclusão do EIA. Foram solicitadas informações às seguintes entidades:
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Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);



BRISA – Autoestradas de Portugal;



Câmara Municipal de Ourique;



Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A);



Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);



Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);



Direção Geral de Património Cultural (DGPC);



Direção Geral do Território;



Direção Regional da Economia do Alentejo (DRE - Alentejo);



Direção Regional de Educação do Alentejo;



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-A);



Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRC-A);



EDP Distribuição, SA;



EPD Gás Distribuição, SGPS;



EDP Produção, S.A.



Guarda Nacional Republicana – Comando territorial de Ourique;



Guarda Nacional Republicana – Grupo de Intervenção de proteção e Socorro (GIPS);



Guarda Nacional Republicana – SEPNA;



Infraestruturas de Portugal, S.A;



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);



Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I.P. (LNEG);



Ministério da Administração Interna (Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações - GEPI);



Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED);



Ministério da Defesa Nacional - Direção Geral de Feixes Hertzianos;



Ministério da Defesa Nacional - Direção Geral de Infraestruturas;



NOS;



Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Beja;



Polícia de Segurança Pública (PSP) – Divisão de Estudos, Doutrina Policial e Relações Internacionais
Departamento de Operações Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública;



PT Portugal



REN – Gasodutos, SA



REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.



Secretaria Geral da Administração Interna;



SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência SA;



Turismo de Portugal, IP;



Vodafone.

Das entidades que enviaram resposta até ao momento, apresentam-se na Tabela 2.3, as principais
condicionantes e observações apresentadas, salientando-se que se distinguiram as indicações relativas ao
projeto da central e da linha, considerando a decisão, em fase de EGC, de sujeitar a central e a linha a
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procedimentos de avaliação de impacte ambiental independentes. A compilação da informação, obtida nos
referidos contactos, para o projeto da linha, é apresentada no Capítulo 4.
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Tabela 2.3 – Resumo das respostas das entidades contactadas no âmbito do EIA
Condicionantes identificadas
Entidade

Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)

Data

Informação

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

16-01-2017

A entidade informa no que diz respeito à Central Solar que a área de estudo abrange
parcialmente a zona de proteção alargada à captação de abastecimento público da
albufeira do Monte da Rocha.
Identificam ainda várias captações de águas subterrâneas para abastecimento público e
agricultura.
Foi enviada figura da área de estudo onde identificam as diferentes ocorrências.

Central

Linha

-

-

Sem
identificadas

condicionantes

Albufeira do Monte da
Rocha e respetiva zona de
proteção alargada à
captação
de
abastecimento público
Captações subterrâneas
para
agricultura,
abeberamento
de
animais e outros

Águas Públicas do
Alentejo (AgdA)
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Pedido de informação enviado para a entidade

-

-

24-01-2017

Entidade solicitou shapefile com área de estudo

-

-

24-01-2017

Envio de shapefile

-

-

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

-

-

06-02-2017

A Entidade enviou síntese do plano de investimentos e o cadastro das infraestruturas
existentes na área de estudo.
Da análise da planta informam que se verifica coexistência de infraestruturas
pertencentes à AgdA (existentes e projetadas)
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Conduta elevatória existente
Recomendações – área de
servidão para infraestruturas

od. 503-A

Águas de Portugal

04-01-2017

Conduta
elevatória
existente e a construir

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Linha

-

-

Apesar da coincidência com as infraestruturas a entidade informa que: “Não obstante,
não identificamos qualquer inconveniente à execução deste projeto, pelo que nos
pronunciamos favoravelmente.”
Enunciam ainda alguns aspetos a considerar para a implementação do nosso projeto,
nomeadamente:
“- sempre que seja necessário projetar trabalhos que impliquem movimentação de terras
junto às nossas instalações (à superfície ou enterradas), recomendamos a realização de
sondagens que permitam minorar os riscos de interferência desta intervenção com as
nossas infraestruturas.
- o promotor deverá ter presente que (quer durante a fase de execução, quer quando em
funcionamento), terá que permitir o normal acesso pelos colaboradores da AgdA às
instalações e demais infraestruturas de operação/manutenção dos sistemas (condutas e
respetivos órgãos de manobra).
A entidade solicita ainda um contacto numa fase de projeto em execução para
compatibilização de interferências e definição de estratégias de intervenção.
04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

Sem condicionantes
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06-02-2017

A entidade informa o seguinte para a área de estudo da Central Fotovoltaica: ”Verificouse que a área demarcada não se situa em zona de território condicionada pela existência
de servidão radioelétrica.“
A entidade não coloca objeção à realização do projeto. Caso se verifique alguma
reformulação do projeto solicitam novo contacto.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

Informam que existe mais
a sul, a cerca de 4 km uma
zona condicionada pela
servidão radioelétrica da
ligação hertziana FóiaCastro Verde
-
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ANACOM– Autoridade
Nacional de
Comunicações

Sem condicionantes

-

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

ANAC - Autoridade
Nacional de Aviação Civil
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25-01-2017

A entidade informa que não existe qualquer infraestrutura aeronáutica civil nem
qualquer servidão.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

06-04-2017

A entidade considera que no Estudo de Impacte Ambiental devem ser acautelados
aspetos relacionados com a identificação dos riscos associados à tipologia do projeto,
devem ser garantidas as condições de segurança e as condições de acesso e operação
dos meios de socorro.
Alertam para medidas de segurança e de prevenção contra incêndios para a fase de
construção.
Alertam para medidas de segurança a ter em consideração na fase de exploração,
nomeadamente para a necessidade para a elaboração do Plano de Emergência Interno
da Instalação.
Informam que deve ser contactado o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo
de analisar com mais detalhe as condicionantes que possam ser afetadas com a
implementação do projeto.

-
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Sem condicionantes

od. 503-A

ANPC - Autoridade
Nacional de Proteção Civil

Sem condicionantes

Linha
A entidade saliente que
com a construção da linha
de transporte de energia,
“deverá ser tido em
consideração o previsto
na
Circular
de
Informação Aeronáutica
n.º 10/03, de 6 de maio,
(CIA 10/03 – Limitações
em altura e balizagem de
obstáculos artificiais à
navegação)
Sem condicionantes

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Linha

-

-

-

A entidade faz referência
a uma interceção com a
A2 – Autoestrada do Sul,
devendo considerar-se a
zona de servidão non
aedificandi.
Para a implantação da
linha a entidade refere
ainda que deve ser
compatibilizado
o
atravessamento da AE.
-

-

-

Sobreposição parcial com
Infraestruturas da DGADR e
ARBCAS

-

Adicionalmente sugerem a consulta do capítulo IV do manual de Avaliação de Impacte
Ambiental,
na
vertente
da
Proteção
Civil,
disponível
em
www.prociv.pt/bk/Documents/CTPI_pdf.pdf.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade
-

27-01-2017

Não apresentam qualquer referência a interferência no que respeita à implantação da
Central Fotovoltaica.
A entidade faz referência a uma interceção com a A2 – Autoestrada do Sul embora não
seja para considerar nesta fase de implementação do projeto.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

13-01-2017
Câmara Municipal de
Ourique
24-01-2017

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
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PROMAN - Envio de lista de elementos para os quais foi solicitada a colaboração da
C.M. Ourique e área de estudo em formato shapefile.
Câmara Municipal de Ourique respondeu ao pedido de elementos com:
- Elementos do PDM em vigor peças desenhadas (formato editável)
- Enviaram RAN Bruta elaborada no âmbito da Fase 3 da Revisão do PDM de Ourique,
com parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo de 21 de
março de 2016, para a área de estudo.
Projetos licenciados e/ou em licenciamento na área de estudo, eventuais pretensões
conhecidas;
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od. 503-A

Brisa - Concessionária

Condicionantes identificadas
Data

25-01-2017

Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

Informação

- Projetos licenciados ou em licenciamento de que temos conhecimento na área de
estudo segue via link de acordo com a informação que temos georreferenciada desde a
entrada em vigor do PDM.
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – cartografia e Plano – enviam
versão provisória, definitiva ainda a aguardar aprovação.
- Pontos de água definidos no âmbito do PMDFCI, ver PMDFCI – caderno II.
- Carta de ruído em vigor, enviam link informação da Carta de Ruído relatório e plantas.
Outra informação:
- Área de Reabilitação Urbana de Panóias, enviam site para consultar informação e
enviam shp via link.
- Agenda 21
- Projetos Previstos
- Infraestruturas Municipais

14-02-2017

- PMDFCI que aguarda ainda aprovação do ICNF.

05-04-2017

- A CMO enviou ofício onde informa que se verifica uma sobreposição parcial com
infraestruturas da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado e da
DGADR, pelo que sugerem o contacto com essas entidades.
Sugerem a consulta ao promotor do Plano de pormenor da Quinta da Arrábida.
Informam ainda que não têm informação sobre o levantamento patrimonial.
Foi ainda facultado, para confirmação o levantamento de edificado, listagem dos
processos de obras e ocupação do solo na área de estudo, elaborado pela Câmara
Municipal.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

20-01-2017

A CCDR-A informa sobre quais os sites a consultar sobre REN e Instrumentos de Gestão
Territorial aprovados para a área em estudo.
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Central

Linha

Elementos de Gestão territorial
e infraestruturas

-

-

-

Sem condicionantes

od. 503-A

Entidade

Sem condicionantes

-

-

Faixa
de
proteção
de
salvaguarda de 5m para cada
lado, onde não poderão ser

A entidade destaca a
sobreposição do projeto
com a barragem do

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Direção Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento Rural

Direção Geral de Energia e
Geologia

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
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04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

13-01-2017

A entidade informa que na área de estudo não se integram Aproveitamentos
Hidroagrícolas da sua tutela.
Destacam ainda que existe o Canal Condutor Geral, que faz a partir da albufeira do
Monte da Rocha, a adução de água ao sistema de rega dos Aproveitamentos
Hidroagrícolas de Campilhas e Alto Sado.
A entidade envia uma imagem onde se assinalam as áreas de Aproveitamento
Hidroagrícola mais próximas da área de estudo, bem como o traçado do Canal
Condutor Geral.
Solicitam ainda que, atendendo ao exposto, o projeto de construção da Central
Fotovoltaica de Ourique seja colocado à apreciação da DGADR para emissão de
parecer.

20-03-2017

A entidade envia o traçado do Canal Condutor Geral em formato vetorial (shapefile)

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

18-01-2017

Envio de shapefile e correio eletrónico com o Ofício do pedido de informação

22-03-2017

Envio de correio eletrónico com área de estudo e ofício de pedido de informação
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realizadas
plantações
construções

Linha
ou

-

Monte
da
Rocha,
referindo que tem um
Plano de Ordenamento
aprovado pela RCM n.º
154/2003, de 4 de
setembro
-

-

-

-

-

-

-

Pedidos de prospeção e
pesquisa e contrato de
prospeção e pesquisa
-

Pedidos de prospeção e
pesquisa e contrato de
prospeção e pesquisa
-

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Direção Geral do
Património Cultural

10-04-2017

A Entidade envia mapa com as condicionantes identificadas.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

07-02-2017

Sem condicionantes
-

A entidade refere que não tem georreferenciado qualquer sítio arqueológico na área
em que pretende implantar a Central Fotovoltaica.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
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30-01-2017

A entidade informa que: “Relativamente à Rede Nacional Geodésica Nacional, deverá
ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15m de raio e assegurado que as infraestruturas
a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas
minutas de triangulação (…)”
A entidade alerta ainda para a necessidade de parecer caso seja necessário
desrespeitar esta medida e informam ainda que qualquer dano infligido à
infraestruturas constituem um crime.
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Direção Geral do
Território

Pedido de informação enviado para a entidade

Sem condicionantes
-

Vértices Geodésicos

Vértices Geodésicos

Garantir o respeito pela zona
de proteção dos vértices: 15m
de raio e não obstrução das
visibilidades (solicitar parecer à
DGT quando o projeto estiver
concluído)

Garantir o respeito pela
zona de proteção dos
vértices: 15m de raio e
não
obstrução
das
visibilidades
(solicitar
parecer à DGT quando o
projeto estiver concluído)

[Decreto-Lei n.º 143/82, de 26
de abril]

04-01-2017

Linha

[Decreto-Lei n.º 143/82,
de 26 de abril]

-

-

-

-

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Linha

-

-

A entidade envia lista com os vértices geodésicos e respetivas coordenadas existentes
na área de estudo. Informam ainda que dentro da área de estudo não existem marcas
de nivelamento geométrico.

Direção Regional da
Cultura do Alentejo

Direção Geral dos
Recursos da Defesa
Nacional

EDP – Gestão da Produção
de Energia

EDP – Gás Distribuição
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04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

20-01-2017

A entidade remete para a consulta das plantas de condicionantes do Plano Diretor
Municipal.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

23-01-2017

A entidade informa que a área de implantação do projeto é de elevada sensibilidade
arqueológica e solicitam o envio de cartografia em formato digital. Referem ainda que os
elementos serão fornecidos ao Arqueológo responsável na elaboração do EIA na
sequência da submissão do PATA.

07-02-2017

Envio de área de estudo em formato shapefile

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

02-02-2017

A Entidade informa que nada obsta à construção da Central. Contudo numa próxima
fase, quando definida a altimetria dos obstáculos deve ser informado do projeto para
emissão de parecer final e atualização de carta de obstáculos à navegação aérea.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

25-01-2017

A entidade informa que não existe qualquer interferência entre o projeto e
infraestruturas detidas ou exploradas pela EDP – Gestão de Produção de Energia

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

Não indicam condicionantes
-

Sem condicionantes
Sem condicionantes

Sem condicionantes
-
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Direção Regional de
Agricultura e Pescas do
Alentejo

Não
condicionantes
-

indicam

-

Sem condicionantes
Sem condicionantes

Sem condicionantes
-

Condicionantes identificadas

Laboratório Nacional de
Energia e Geologia - LNEG

GNR – Grupo de
Intervenção de Proteção e
Socorro (GIPS)
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Data

Informação

12-01-2017

A entidade informa que não dispõe de infraestruturas na área de estudo.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

10-02-2017

A Entidade envia Relatório com dois descritores Geologia e Recursos Minerais.
Neste relatório caracteriza a área de estudo do ponto de vista geológico e indica que
não são conhecidos registo relativos a Património Geológico nem se encontram
inventariados Sítios de Interesse Geológico.
Indicam ainda que não estão assinaladas Falhas Ativas na região em estudo.
Do ponto de vista do descritor de Recursos Minerais a entidade informa que na área de
estudo se conhecem 2 depósitos e minerais de manganês.
Referem a existência de uma área de proteção e pesquisa sendo que recomendam o
contacto com a DGEG, bem como para a recolha de informação sobre eventuais
servidões.
A entidade informa ainda que na área de estudo: “ (…) afloram essencialmente rochas
metassedimentares, que têm sido pontualmente exploradas (…). Contudo, dada a
ocorrência frequente deste tipo de matéria-prima na região não se prevê que haja uma
relevante afetação destes recursos.” Pelo exposto recomendam o estudo do descritor
Recursos Minerais em fase de EIA.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

16-01-2017

A entidade envia parecer não vinculativo, informando que não têm objeções ao projeto

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

Central

Linha

Depósito de minerais e áreas
de prospeção e pesquisa

Depósito de minerais e
áreas de prospeção e
pesquisa

-

-

Sem condicionantes
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Sem condicionantes

-

-

-

-

-

od. 503-A

Entidade

-

Condicionantes identificadas
Data

GNR – Posto Territorial de
Ourique

11-01-2017

de

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
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Central

Linha

-

-

-

-

Zonas de caça

Zonas de caça

A entidade remeteu ofício Proman para o SEPNA – Destacamento Territorial de
Aljustrel.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

01-03-2017

Envio de área de estudo em formato shapefile

30-06-2017

ICNF – Instituto
Conservação

Informação

A entidade informa que a área de estudo não é abrangida por limites de áreas protegidas,
zonas de proteção especial e sítios de importância comunitária, áreas classificadas, no
âmbito da Directiva Aves e Habitats
A entidade informa ainda que os limites das áreas referidas podem ser consultados no
Portal do ICNF ou recorrendo ao portal do IGEO. Igualmente indica que pode ser obtida
mais informação sobre espécies através da consulta dos serviços/mapas WMS e WFS,
nos seguintes temas:
- Atlas das Aves Nidificantes (1999-2005)
- Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (2008)
- Sisão (2006) e Morcegos
Para além do referido, sugerem ainda a consulta do Manual de apoio à análise de
projetos relativos à implementação de infraestruturas lineares (ICNB, 2008).
A entidade informa ainda que: “No âmbito Florestal, a área delimitada não é abrangida
pelo Regime Florestal (Decreto de 24 de dezembro de 1901, Decreto de 24 de dezembro
de 1903 e legislação complementar) e indicam qual a fonte para obter esta informação
no portal iGeo e ICNF.
A entidade refere que a área de estudo não está abrangida por Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF) existentes e não apresenta Arvoredo de Interesse Público e dá a indicação
de onde se pode consultar esta informação (portal iGeo).
É indicado que na área em estudo existem 12 Zonas de caça e enviam em anexo uma
imagem georreferenciada com esta informação.
A entidade informa que: “A área apresentada não foi percorrida por incêndios nos últimos
dez anos, pelo que no momento não se aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007,
de 12 de março, que estabelece proibição pelo prazo de 10 anos, de várias ações nos
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios em áreas não
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Entidade

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Linha

classificadas como solos urbanos.” E indica onde se pode consultar esta informação
recorrendo ao portal IGEO.
Refere-se no ainda que: Caso existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras nas áreas
a intervencionar, referimos que o abate destas espécies deve prévia e obrigatoriamente
cumprir com o determinado no decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio com as
alterações introduzidas pelo decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho – medidas de
proteção aos povoamentos.
Caso existam exemplares de Pinheiro Manso e havendo necessidade de abate/corte de
exemplares desta espécie, de forma a salvaguardar medidas extraordinárias de proteção
fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, é
necessário o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que
altera e republica o Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, em concreto, o Manifesto
de abate, desramação e circulação de madeira de coníferas, previsto no seu artigo 6.º.
Havendo necessidade de corte de várias espécies, deverá ser cumprido o previsto no DL
n.º 174/88, de 17 de maio, relativamente à obrigatoriedade de manifestar o corte ou
arranque de árvores.
A entidade conclui o seu parecer com orientação para a utilização dos elementos
fornecidos e como devem ser apresentados e referenciados.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

Pedido de informação enviado para a entidade

-

09-02-2017

A entidade informa que no que respeita à rede rodoviária:
“(…) verificam-se possíveis interferências com o Itinerário Complementar n.º 1 (IC1), a
Estrada Nacional n.º 123 (EN 123) e a Estrada Nacional n.º 261-4 (EN 261-4), a qual
apesar de se encontrar desclassificada pelo PRN, encontra-se ainda sob jurisdição desta
empresa.”
A entidade recomenda a consulta do EERRN no que respeita a servidões e interferências.
A entidade refere-se que qualquer proposta de intervenção/ alteração na Rede
Rodoviária, Estradas Regionais e Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA, deve ser objeto
de estudo específico e de pormenorizada justificação e que os mesmos devem ser
submetidos a parecer.
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Garantir o respeito pela
servidão non aedificandi da EN
261-4 desclassificada, mas
ainda sob jurisdição do IP:
- Zona de servidão non
aedificandi das EN: 20 m para
cada lado do eixo da estrada ou
dentro da zona de servidão de
visibilidade e nunca a menos de
5 m da zona da estrada;
[EERRN, art. 32.º e 33.º]

od. 503-A

Infraestruturas de
Portugal – Direção de
Engenharia e Ambiente

04-01-2017

Garantir o respeito pela
servidão non aedificandi
do
Itinerário
Complementar IC1:
- Zona de servidão non
aedificandi das EN: 20 m
para cada lado do eixo da
estrada ou dentro da
zona de servidão de
visibilidade e nunca a
menos de 5 m da zona da

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação

A entidade informa que no que respeita à rede Ferroviária:
“(…), há a salientar que a área de intervenção poderá interferir com a Linha do Alentejo
e a Concordância da Funcheira, ambas em exploração”
Entidade informa que as linhas estão sob o domínio público ferroviário e que estão
sujeitas ao regime de proteção previsto no Decreto-lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro.
O projeto deve ser enviado para emissão de parecer definitivo mais específico tanto para
alteração rodoviária como intervenção junto a ferrovia, em fase de projeto de execução.



Pedido de informação enviado para a entidade

06-02-2017

A entidade informa que dispõe de Rede de Telecomunicações NOS na área de estudo,
mas instalada em infraestruturas do IP, pelo que recomendam que seja esta entidade a
fornecer o cadastro.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

20-01-2017

A entidade informa que o Projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de
Unidades afetas à Força Aérea e solicitam que o traçado final bem como a altimetria dos

NOS

Ministério da Defesa
Nacional – Força Aérea
Gabinete do Chefe do
Estado Maior
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Linha

Garantir o respeito pelo
Domínio Público Ferroviário da
Linha do Alentejo:
- Zonas non aedificandi. “Nos
prédios
confinantes
ou
vizinhos de linhas férreas ou
outras instalações ferroviárias
é proibido: Fazer construções,
edificações, aterros, depósitos
de terras ou plantação de
árvores se a distância for
inferior a 10 m;
Se a altura das construções,
edificações, aterros, depósitos
de terras ou árvores for
superior a 10 m, a distância a
salvaguardar deve ser igual à
soma da altura dos elementos
com o limite dos 10m.”
[Decreto-Lei n.º 276/2003, de
4 de novembro]
-

estrada; [EERRN, art. 32.º
e 33.º]

Rede de telecomunicações em
infraestruturas do IP (exREFER)

-

-

-

Sem condicionantes

od. 503-A

04-01-2017

Central

-

Sem condicionantes

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central

Linha

-

-

obstáculos seja remetido para emissão de parecer final e atualização da carta de
obstáculos à navegação aérea.

Quinta da Arrábida –
Promotor de Plano de
Pormenor da Quinta da
Arrábida

Pedido de informação enviado para a entidade

13-01-2017

Informam que a área de projeto não está em sua jurisdição, mas sim na área da GNR.
Informam igualmente que não existem quaisquer estabelecimentos licenciados para
atividades relacionadas com a matéria de explosivos e que deve ser estabelecido o
contacto com a SIRESP.

Sem condicionantes

10-04-2017

Pedido de informação enviado para o promotor da Quinta da Arrábida

-

20-04-2017

O Promotor enviou, para consulta, os elementos fundamentais da adaptação do PPMR
ao POAMR.

Sem condicionantes

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

25-01-2017

A entidade informa que não possui infraestruturas construídas ou em projeto, na área
de estudo.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

24-01-2017

A entidade informa qual a sua situação e responsabilidades enquanto entidade
concessionária da RNT em regime de serviço público.
Confirmam que na área de estudo se verificam interferências com infraestruturas da
RNT.
A entidade neste sentido faz uma recomendação, tanto para a fase de construção como
de exploração para as distâncias de segurança a manter, acessos aos apoios e servidões
estabelecidas. Neste contexto enviam nota técnica para apoio na compatibilização de
Infraestruturas “Compatibilização de Centrais Fotovoltaicas (PV) com as infraestruturas
da RNT”.

REN – Gasodutos

REN – Planeamento e
Engenharia
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Sem condicionantes

-

Sem condicionantes

od. 503-A

Polícia de Segurança
Pública

04-01-2017

Sobrepassagem da linha
face à área definida pelo
Plano de Pormenor
Sem condicionantes

-

-

Servidão
das
Linhas
mencionadas – distâncias e
acessos aos apoios
- zona de proteção da linha de
45 m centrada no seu eixo, na
qual são condicionadas ou
sujeitas a autorização prévia

Servidão das Linhas
mencionadas – distâncias
e acessos aos apoios
- zona de proteção da
linha de 45 m centrada no
seu eixo, na qual são
condicionadas ou sujeitas
a autorização prévia

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central
A entidade comenta ainda a ligação à Subestação de Ourique, que serão tidos em
consideração em fase dedicada ao estudo da linha.
A entidade anexa ainda ao parecer enviado Informação Adicional que caracteriza a
atividade e infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, que
consideram útil para o desenvolvimento dos Estudos a desenvolver.
Enviaram ainda em formato digital as infraestruturas georreferenciadas da RNT bem
como do limite da área de estudo do projeto.

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

18-01-2017

A Secretaria Geral da Administração Interna informa que tomou diligências para pedido
de informação de eventuais condicionantes junto da GNR e a ANPC.
No seguimento desse pedido de informação a GNR, informou que, é suscetível de se
sobrepor às ZPE de Castro Verde (Rede Natura 2000) e Piçarras (zona de aves), bem
como uma vasta área de montado misto.
Informam ainda que deve ser contactado o ICNF.

SIRESP - Gestão de Redes
Digitais de Segurança e
Emergência SA

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade

19-01-2017

A entidade informa que na área de estudo não existe nenhuma Estação Base SIRESP
instalada, nem a uma distância inferior a 100 m relativamente à mesma.

Turismo de Portugal, IP

04-01-2017

Pedido de informação enviado para a entidade
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Ligação à Subestação de
Ourique

-

-

- Montado misto (sobreiros e
azinheiras)

Montado
misto
(sobreiros e azinheiras)

-

-

Sem condicionantes
-
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Secretaria Geral da
Administração Interna

Linha

Plano de Pormenor da
Quinta da Arrábida

Condicionantes identificadas
Entidade

Data

Informação
Central
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- PP Quinta da Arrábida
3 Campos de Golfe propostos
no PP da Quinta da Arrábida,
com 18 e com 9 buracos
(respetivamente campeonato,
executivo e de treino)

od. 503-A

24-01-2017

A entidade informa que na área de estudo existe um PP com parecer favorável e outros
empreendimentos.
Enviam figura com as ocorrências mais próximas
Informam que no parecer não incluem empreendimentos turísticos cuja classificação é
da competência da Câmara Municipal.
São ainda referidos outros Empreendimentos turísticos classificados mais próximos:
- Hotel Romba de Ourique (3.100 m)
Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:
- Hotel Rural (2700 m)
Outro tipo de empreendimentos:
- PP Monte Campanador, Campo de Golfe, com 18 buracos e club-house (4000 m)

Linha

2.2.2.3 Trabalho de campo
O estudo foi ainda complementado com trabalho de reconhecimento de campo para a totalidade da área de
estudo, realizado em março de 2017 e abril de 2017. O trabalho de campo foi documentado fotograficamente
e validado por análise da cartografia disponível. Toda a informação recolhida foi trabalhada e cartografada, em
fase de EGC, à escala 1:25.000 (tendo a mesma sido detalhada à escala 1:10.000 em fase de EIA), abrangendo
descritores como a ocupação do solo, ecologia, património e a fisiografia/paisagem.
Foram ainda realizados trabalhos de campo pelas equipas especializadas responsáveis pelos descritores de
Arqueologia e Ecologia, como forma de complemento e confirmação das pesquisas documentais efetuadas. A
caracterização do referido trabalho de campo é apresentada no capítulo da Caracterização do Ambiente Afetado
para cada um dos descritores.

2.2.2.4 Definição de áreas condicionadas e confirmação da viabilidade da área disponível para a implantação
do projeto
De acordo com a recolha e sistematização da informação descrita nos pontos anteriores e respetiva implantação
cartográfica, procedeu-se à identificação dos elementos que se apresentavam como potencialmente mais
condicionadores à implantação Central Solar, os quais foram registados em diversas Cartas Temáticas. Perante
a análise mais detalhada dos mesmos, foram selecionadas as condicionantes consideradas impeditivas e
fortemente condicionantes à implantação do projeto, as quais foram representadas num desenho de “Grandes
Condicionantes”. Este desenho serviu, então, de base para análise da área de implantação do projeto, à luz do
PDM do concelho de Ourique e confirmação da viabilidade ambiental considerando as condicionantes
identificadas.

2.2.2.5 Reuniões com a Câmara Municipal de Ourique
Em 06 de janeiro de 2017 ocorreu uma reunião na Câmara Municipal de Ourique, com a presença da equipa
consultora do EIA e responsáveis de projeto do Promotor, com o objetivo de apresentar atempadamente junto
daquela entidade o projeto em estudo, e simultaneamente apresentar a avaliação de grandes condicionantes e
questionar sobre a eventual existência de condicionantes adicionais.
Em 27 de março de 2017 ocorreu uma nova reunião na Câmara Municipal de Ourique, com a presença da equipa
consultora do EIA, com o objetivo de esclarecer questões relacionadas com alguns elementos já fornecidos pela
Câmara.
Os técnicos da autarquia presentes manifestaram total disponibilidade no esclarecimento das questões
colocadas pela equipa consultora. Os técnicos da autarquia solicitaram os elementos cartográficos associados à
definição da área de estudo e de implantação do projeto, os quais foram prontamente disponibilizados.

2.2.3 Fase 2 – Estudo de Impacte Ambiental
A última fase dos estudos consistiu na elaboração do EIA propriamente dito e desenvolveu-se a nível de Projeto
de Execução, focando a descrição e análise da implantação dos painéis fotovoltaicos e instalação de
equipamentos associados e respetiva subestação.



Caracterização da situação de referência ou descrição do ambiente afetado, na qual se procede ao
levantamento e caracterização das condições ambientais e socioculturais existentes à data da
realização deste estudo, e perspetivas da sua evolução;
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De uma forma geral, cada um dos temas tratados no presente EIA foi abordado numa tripla perspetiva:



Identificação e avaliação de impactes, suscetíveis de serem provocados pela implantação da
infraestrutura em estudo, visando analisar as influências do projeto naquelas condições;



Definição de um conjunto de medidas de minimização, programas de monitorização e recomendações,
visando potenciar os impactes positivos e minimizar os impactes negativos, monitorizar os descritores
considerados mais relevantes e indicar as diretrizes a seguir no acompanhamento ambiental obra;



Seleção das áreas mais favoráveis à implantação dos painéis solares e equipamentos associados.

Nesta abordagem seguiram-se as recomendações da APA, Guia para a atuação das entidades acreditadas (EA)
no Domínio do Ambiente – 2. Guia AIA, tendo o grau de caracterização e de análise de impactes dos vários
descritores tido em consideração a sua classificação em Fatores Muito Importantes, Fatores Importantes e
Fatores Pouco Importantes, conforme descrito o capítulo 1.4.1. Assim consideraram-se como Fatores Muito
Importantes: o Uso e ocupação do solo, a Socioeconomia, a Ecologia e a Paisagem; como Fatores Importantes:
os Recursos hídricos superficiais, os Solos, o Ordenamento do território e Condicionantes , o Ambiente sonoro
e o Património; e como Fatores Pouco Importantes: a Fisiografia, a Geologia, Geomorfologia e Sismicidade, os
Recursos hídricos subterrâneos, o Clima e a Qualidade do ar

Estrutura do Relatório do EIA
O presente Relatório Síntese do EIA apresenta a seguinte estrutura:
No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projeto, fase e proponente, entidade licenciadora e equipa
responsável pelo EIA, bem como os antecedentes do EIA.
No Capítulo 2 procede-se à ao faseamento do estudo, enquadramento legal e metodologias específicas seguidas.
No Capítulo 3 é feita a descrição dos objetivos e justificação do projeto global em estudo, enquadramento e
análise da situação atual da energia fotovoltaica em Portugal.
No Capítulo 4 é desenvolvido o estudo que conduziu à identificação de Grandes Condicionantes ao projeto,
procedendo-se, ainda à caracterização ambiental da área de estudo que foi estudada no EIA.
No Capítulo 5 é feita uma descrição genérica do Projeto de Execução, bem como uma análise do seu
enquadramento administrativo e a presença de áreas sensíveis.
No Capítulo 6 é apresentada a descrição do ambiente afetado, enquadrando o projeto preconizado na situação
de referência atual, procurando, sempre que possível descrever as especificidades associadas à Central
Fotovoltaica. No Capítulo 7 apresenta-se uma análise dos impactes ambientais decorrentes da concretização das
infraestruturas, para além de uma análise integrada dos mesmos, descrição de impactes cumulativos e uma
síntese de impactes.
No Capítulo 8 procede-se a uma análise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos associados à construção,
presença e exploração do projeto e no Capítulo 9 apresentam-se as medidas de minimização consideradas
necessárias para minimizar os impactes identificados.
No Capítulo 10 apresenta-se o plano de compensação florestal preconizado no presente EIA. No Capítulo 11
apresentam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento, no Capítulo 12 as conclusões do estudo e, por fim, no
Capítulo 13 apresentam-se as Referências Bibliográficas.



Volume 1 – Relatório Síntese, que corresponde ao presente documento;



Volume 2 – Resumo Não Técnico;

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

Mod. 503-A

O Estudo de Impacte Ambiental é constituído, na sua totalidade por quatro volumes, a saber:
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3.

Volume 3 – Anexos Técnicos:
o

Anexo A – Estudos desenvolvidos em fase prévia ao EIA

o

Anexo B – Correspondência

o

Anexo C – Elementos fornecidos pelo Promotor

o

Anexo D – Projetos Associados

o

Anexo E – Elementos do Projeto

o

Anexo F – Ecologia

o

Anexo G – Património



Volume 4 – Peças Desenhadas;



Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental;



Volume 6 – Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;



Volume 7 – Índice de Ficheiros do EIA.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
Objetivos e justificação do Projeto

3.1.1 Objetivos do projeto
Enquadramento
O recurso solar pode no momento atual, e com o correto dimensionamento, ser competitivo em termos de
mercado, contribuindo para um aumento da autonomia energética do País, evitando a dependência de recursos
como o gás natural e o carvão (necessariamente importados), e ainda ser um contributo decisivo no aspeto de
segurança energética nacional ao funcionar em sintonia com a produção hídrica quando observado na
perspetiva das características do conjunto da produção energética.

No que se refere à empresa LUZ.ON, salienta-se que os seus acionistas têm um longo historial no
desenvolvimento de projetos de centrais solares de alguma dimensão, na medida em que estiveram na origem,
no ano de 2001, do Projeto da Central Solar de Moura, na Amareleja, com 46MW — a qual, aquando do seu
licenciamento e construção, em 2007, se tratava da maior Central Solar do mundo. Naquela altura, o projeto foi
acompanhado por um estudo de incidências ambientais, realizado voluntariamente (pois a legislação vigente à
época não o exigia), e entregue ao então Instituto de Conservação da Natureza (ICN), o qual foi, seguramente,
o primeiro Estudo de Incidências Ambientais/Estudo de Impacto Ambiental realizado em Portugal referente a
uma Central Solar.
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Neste contexto, importa referir que empresa International Solar Development Corporation (ISDC) – o Promotor
do presente projeto – foi especificamente constituída, entre 2014 e 2015, com vista ao desenvolvimento do
projeto de uma Central Solar fotovoltaica de 300MW no Baixo Alentejo, resultando da associação de duas
sociedades, a LUZ.ON – Solar Energy e a Alpac Capital, cujas competências específicas foram consideradas
eminentemente complementares e sinérgicas para a meta em causa.

Quanto à ALPAC CAPITAL, trata-se de uma sociedade de Investimentos baseada no Dubai que atrai recursos de
diferentes partes do Mundo (com enfoque particular na Ásia) para investir na Europa em diversas classes de
ativos. Com Investimentos focados em três classes de ativos, a Alpac Capital tem um dos seus pilares na Alpac
Energy — atuando em parceria com Investidores estrangeiros (maioritariamente asiáticos) na identificação,
coinvestimento e operação de Projetos de Energias Renováveis. Recentemente estabelecida, a Alpac Capital,
Sociedade de Capital de Risco SA é uma sociedade gestora de Fundos em Capital de risco registada em Portugal
e regulada pela CMVM que será responsável pela constituição de um Fundo de Capital de Risco (FCR) que irá
garantir o financiamento do Projeto de Energia Solar da ISDC.
Objetivos gerais do projeto
Concretamente, a implementação do presente projeto visa o exercício da atividade de produção de eletricidade
através de fonte renovável, ao abrigo do regime geral, em que a eletricidade produzida será vendida, nos termos
aplicáveis à produção em regime ordinário, em “mercados organizados ou através da celebração de contratos
bilaterais com clientes finais ou com comercializadores de eletricidade, incluindo com o facilitador de mercado
ou um qualquer comercializador que agregue a produção”.
E, se e quando legalmente for possível, e técnica e administrativamente viável, a eletricidade produzida, ou
apenas parte dela, será ainda destinada à exportação — através de linhas de transporte que atravessem os
Pirenéus — para países da União Europeia (EU) da Europa Central e do Norte, bem como, eventualmente, à
venda para Países fora da UE, nomeadamente Marrocos e ou Argélia.
A viabilização da exportação de energia renovável para a Europa Central e do Norte (e bem assim as
correspondentes Transferências Estatísticas) será fundamental para a atividade de Produção sem Remuneração
garantida. A ISDC estreitamente associada à LUZ.ON por laços acionistas, esteve e estará associada na estratégia
que conduziu a LUZ.ON à negociação com o Governo do Luxemburgo e, posteriormente à apresentação na DGEG
de um Pedido de Apreciação Prévia (PAP) que viria a merecer a aprovação de Senhor Secretário de Estado da
Energia, por Despacho de 9 de fevereiro de 2015 (Anexo C.1).
Para além dos objetivos diretos de produção de eletricidade a partir de fonte renovável, o Promotor do presente
projeto visa ainda, com esta iniciativa, contribuir para o cumprimento das metas nacionais e para o
desenvolvimento nacional e regional, conforme descrito nos pontos seguintes.
Enquadramento nas políticas da União Europeia
Os três principais objetivos de política energética nacional podem ser sintetizados da seguinte forma:


Garantir a segurança de abastecimento de energia, atuando quer na cadeia da oferta quer na da
procura de energia, através da diversificação dos recursos primários e respetivas origens e da promoção
da eficiência energética;



Estimular a concorrência, visando a defesa dos consumidores e a melhoria da competitividade e
eficiência das empresas;



Garantir a adequação ambiental dos sistemas energéticos, reduzindo os seus impactes à escala local,
regional e global, nomeadamente reduzindo a intensidade carbónica do PIB.

Refira-se aliás que a Diretiva (UE) 2015/1513 (que reviu a anterior Diretiva 2009/28/CE) sobre a promoção do
uso de energia a partir de fontes renováveis aponta para objetivos ambiciosos para Portugal em termos da
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Estes três objetivos estão articulados com os compromissos internacionais de Portugal, nomeadamente no que
se refere às exigências de limitação da emissão dos Gases com Efeito de Estufa (GEE), no quadro de participação
da União Europeia no Protocolo de Quioto e também com as metas consideradas nas Diretivas Europeias
relativas à promoção da utilização de fontes de energias renováveis.

participação dessas fontes no consumo final de energia, nomeadamente de passar dos 20,5% verificados em
2005 para 31% a atingir em 2020.
Em paralelo, do lado da procura, prevê-se a continuação e intensificação da implementação de medidas de
economia de energia, que são também assumidamente uma prioridade nacional., mantendo-se o interesse no
aumento da produção de eletricidade de base endógena e renovável, tendo em conta a importância que, por
razões ambientais, económicas e de segurança de abastecimento, existe em reduzir o atual nível de penetração
e de dependência da produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis.
Assim, o reforço da capacidade instalada em centros produtores que utilizam fontes de energia renovável e que
permitam obter custos totais de produção competitivos e que por conseguinte têm um impacte pouco
significativo no custo médio de produção, apresenta-se como uma solução fundamental e muito apropriada para
a concretização dos objetivos acima mencionados.

Objetivos e enquadramento de âmbito nacional
No que se refere ao contexto nacional, entende-se importante assinalar a relevância do projeto na prossecução
dos seguintes objetivos:
Demonstrar a viabilidade “utility-scale” de um projeto de produção de eletricidade, de 300 MW de
potência instalada, através do uso de recursos endógenos excecionais — como é o caso do Solar na
região — em regime remuneratório de Mercado. Visa-se, para tal, a instalação de uma Central de
Produção de Energia Solar, utilizando tecnologia Solar Fotovoltaica (PV) — já que a acentuada descida
de custos dos painéis verificada na última década permite, finalmente, prescindir de qualquer subsídio
à tarifa, conforme orientações do Governo (atente-se ainda que o custo dos painéis entre 2007 e 2017
reduziu-se para cerca de 10-15%);



Contribuir — sem quaisquer encargos para o orçamento público ou para os consumidores — para que
Portugal possa cumprir, até 2020 e, em seguida, até 2030, as suas metas nacionais em matéria de
renováveis, e igualmente contribuir para que a Transição Energética em curso em Portugal acelere de
forma significativa;



Contribuir para que o Mix Energético nacional em matéria de renováveis se equilibre e estabilize —
através de um reforço notável da componente Solar face as atuais componentes Hídrica e Eólica, dado
que a Estabilidade e Sustentabilidade da Rede Nacional irá em parte depender desse tão necessário
reequilíbrio. De facto, O recurso solar pode no momento atual, e com o correto dimensionamento, ser
competitivo em termos de mercado, contribuindo para um aumento da autonomia energética do País,
evitando a dependência de recursos como o gás natural e o carvão (necessariamente importados), e
ainda ser um contributo decisivo na vertente da segurança energética nacional, ao funcionar em
sintonia com a produção hídrica quando observado na perspetiva das características do conjunto da
produção energética;



Contribuir para tornar a Sub-região do Baixo Alentejo o "HUB" da Produção Solar em larga escala,
visando a Exportação de Eletricidade Solar (e das correspondentes "Transferências Estatísticas") — tal
como previsto na Diretiva renováveis de 2009, e assim contribuir para o reequilíbrio da nossa Balança
de Transações Correntes. Para tal será decisiva a existência no Baixo Alentejo/Algarve de 2 saídas para
Espanha em alternativa (as Interligações com Brovales e com Puebla de Gusmán, mais a sul), da futura
Ligação da Linha Submarina para Marrocos (por Tavira) e da ligação direta a Sines (possível futuro
términus de Linhas Submarinas atlânticas).
Mod. 503-A



Objetivos e enquadramento de âmbito regional
Num contexto regional, o presente projeto visa alcançar os seguintes objetivos:
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Contribuir para colocar Ourique no mapa mundial e Europeu do Desenvolvimento da Energia Solar, de
acordo com a verdadeiramente extraordinária radiação solar da Região — a maior radiação solar da
Europa;



Contribuir para a definição de um Novo Standard para garantia da Sustentabilidade hídrica do território
onde são instaladas Centrais Solares de média/grande dimensão em áreas crescentemente semiáridas
— como é o caso do Alentejo, e em particular do Baixo Alentejo — bem como para a salvação
(salvaguarda, recuperação e requalificação) do Montado Alentejano (ver Anexo C.2). A este respeito,
refira-se a emissão de uma carta de conforto ao projeto pela CCDR Alentejo, declarando a sintonia
existente entre as linhas de intervenção ambiental do presente projeto e programas de intervenção
estratégica na região do Alentejo, sob a sua gestão direta (ver Anexo C.9);



Contribuir para o processo de requalificação da Linha Funcheira (Ourique)/Beja — vital para um futuro
sustentável do Baixo Alentejo, e hoje absurdamente desativada. E essa requalificação terá de passar
necessariamente pela sua Eletrificação — isto é, pela Eletrificação desta Linha com Renováveis, com
Solar. Isto num processo semelhante ao que hoje ocorre com a eletrificação da Linha do Algarve. Este
Projeto pretende, precisamente, vir um dia a fornecer Eletricidade solar a esta Linha, atendendo a que
Panóias dista apenas cerca de 2 Km da Estação central da Funcheira.

Objetivos e enquadramento de âmbito local



O projeto da central solar de Ourique pretende ser um pólo dinamizador de Estratégias de
Sustentabilidade para o Concelho de Ourique. Efetivamente, a Câmara Municipal de Ourique, além de
conhecedora do projeto, tem acompanhado a evolução dos trabalhos desde 2012, tendo-se
pronunciado, já em 2017, muito favoravelmente a respeito da concretização do projeto (conforme
carta de conforto, assinada pelo Presidente da Câmara, apresentada no Anexo C.8), indicando que
“reconhece o interesse desta iniciativa enquanto projeto integrado de aposta nos recursos energéticos
endógenos com vantagens associadas ao nível da geração de investimento, de conhecimento e de
formação, de atividade económica e, consequentemente, de emprego para o concelho de Ourique, para
o Alentejo e para Portugal”;



Efetivamente, é intenção do Proponente em chamar para o Concelho de Ourique Investigadores
Doutorandos em áreas relacionadas com a energia solar, para realização de trabalhos de campo e
experimentais a decorrer na Central — quer em fase de instalação, quer em fase já operacional — e,
para tal, estabeleceu já Acordos com 2 Universidades de Lisboa — a FCUL e a FCT-UNL — definindo as
áreas prioritárias de intervenção a desenvolver com cada uma delas. A CMO apoiaria, do ponto de vista
logístico, a presença desses especialistas em Ourique (os acordos referidos constam do Anexo C.3);



Aproveitando a sua presença em Ourique, estes especialistas apoiariam a Escola Técnico-Profissional
local nas áreas da sua especialidade, garantido dessa forma uma Formação Profissional de excelência.
Com esta iniciativa pretende-se fixar jovens da Região no Concelho de Ourique e formar pessoal
especializado de Projeto, de Instalação e de Manutenção de centrais Solares — decorrendo as aulas
práticas na própria Central;



Paralelamente, é vontade do promotor dinamizar, em parceria com a Câmara Municipal de Ourique, a
estratégia regional de reativação, eletrificação e requalificação da Linha Funcheira (Ourique) – Beja,
fundamental para o futuro da Região (ver a respetiva descrição, enquanto projeto complementar, no
capítulo 5.3.2);
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Por fim, e no que se refere ao contexto local, considera-se que o projeto tem condições para polarizar e
incrementar o seu desenvolvimento, nomeadamente nas seguintes vertentes:



Refira-se que a implantação do projeto solar em Ourique visa ainda viabilizar um projeto de
recuperação de montado, através de uma Estratégia de combate à Desertificação e de incremento da
capacidade de retenção de água da chuva, o qual será desenvolvido em parceria com a LPN – Liga para
a Proteção da Natureza, conforme descrito no Capítulo 5.3 e constante do Anexo C.4.



Por fim, salienta-se que este projeto permitirá ainda a instalação de 2000 ovelhas de raça campaniça
(raça local em vias de extinção) dentro do perímetro da central e de varas de porco preto alentejano, a
alimentar com bolota doce, na zona de montado localizada a sul da central e objeto da intervenção
prevista no ponto anterior. Estas intervenções darão lugar à criação de duas fileiras de atividade
económica relevante, para as quais a Câmara Municipal de Ourique já manifestou dar todo o apoio.

3.1.2 Avaliação do potencial de aproveitamento solar e desempenho da central solar de Ourique
Por forma a avaliar o potencial de aproveitamento e desempenho da central solar de Ourique, procedeu-se a
uma análise comparativa dos dados disponíveis de radiação solar nas raras e dispersas fontes de medição —
públicas e privadas — existentes no Baixo Alentejo. A análise realizada confirmou os dados disponíveis,
evidenciando que a radiação solar do Baixo Alentejo é, de facto, notável em termos europeus e internacionais.
É também caracterizada por não existirem variações microclimáticas acentuadas, como acontece noutras
regiões de Portugal. Este facto é importante para a confiança na estimativa do recurso solar: não havendo
variações fortes entre localizações vizinhas, pode-se interpolar o conhecimento do recurso solar em sítios
próximos com maior confiança. De facto, uma vez que não há medições diretas na localização proposta, foi
necessário basear o estudo em estimativas obtidas pela extensão dos dados existentes em sítios tão próximos
quanto possível.
Para a avaliação realizada, descrita no estudo constante do Anexo C.5, da autoria do Prof. António Vallêra, Prof.
Catedrático do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, consideraram-se os dados disponíveis para 4 locais do Baixo Alentejo para os quais
existem dados radiométricos recentes (Alvalade, Neves Corvo, Ferreira do Alentejo e Beja), tendo-se realizado
ainda estimativas para os 4 locais e para a zona de Panóias recorrendo aos dados do PVGIS (Photovoltaic
Geographical lnformation System), que resulta do desenvolvimento levado a cabo pelo Joint Research Centre
por iniciativa da União Europeia.
Atualmente o PVGIS oferece duas possibilidades: uma delas (designada "Clássica”) baseia-se na interpolação
geográfica de series temporais históricas de medições terrestres da radiação solar; a segunda, mais recente,
baseia-se na observação por satélites meteorológicos, e será aqui designada pela sigla "SAF". Estas duas bases
de dados diferentes permitem diferentes estimativas do recurso solar local. Na região em estudo, as estimativas
obtidas por satélite (SAF) são consistentemente mais elevadas que as "Clássicas". Isto não significa que se deva
menorizar os dados SAF; pelo contrário, os dois métodos, baseados em fontes e análises muito diferentes,
servem para aumentar a confiança das estimativas obtidas.
Na tabela seguinte sintetizam-se os dados obtidos.

Dados

Energia
anual
incidente, por m2
horizontal (kWh/m2)

Alvalade

Neves Corvo

Ferreira do
Alentejo
(subestação REN)

Beja

Panóias
(estimativas)

1759 – 1880

1786 – 1891

1752 – 1937

1785 – 1967

1781 – 1891
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Tabela 3.1 – Sistematização dos dados radiométricos recolhidos no Baixo Alentejo e das estimativas obtidas para Panóias
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Dados

Horas
de
equivalente1

sol

Alvalade

Neves Corvo

Ferreira do
Alentejo
(subestação REN)

Beja

Panóias
(estimativas)

2000 – 2161

2040 – 2175

1993 – 2183

2033 – 2253

2026 – 2175

Neste contexto, a Radiação assinalada em Panóias, Concelho de Ourique, foi considerada perfeitamente
adequada.
Conforme descrito no referido no Anexo C.5, para a avaliação do desempenho de uma central solar fotovoltaica,
a avaliação o recurso solar é, evidentemente, o parâmetro mais importante, no entanto, várias outras
considerações influenciam a produção final, medida como a produção de energia elétrica produzida por ano por
unidade de capacidade instalada, habitualmente em unidades de kWh/ano/W (em que o W significa a unidade
de capacidade instalada, ou seja cada watt instalado).
Com esta definição de desempenho, este não depende, da eficiência nominal de um dado tipo de painéis – a
sua eficiência afeta apenas a área necessária para a instalação de uma dada capacidade, mas não (diretamente)
a energia produzida por watt instalado.
O desempenho, medido como a energia produzida por watt instalado, depende, de facto, de muitas variáveis,
as mais importantes das quais são classificadas como:
a)

Perdas óticas, das quais se consideram duas causas distintas:
•

Sujidade da superfície dos painéis, devida a poeiras, dejetos de aves, neve, etc.

•

Aumento da reflexão para elevados ângulos de incidência, em particular a certas horas do dia
(frequentemente considerada junta com a diminuição da eficiência em condições de baixa
radiação).

b) Perdas devidas à temperatura: em todas as tecnologias comerciais, a eficiência das células diminui com
o aumento da temperatura. Claro que a temperatura das células não depende apenas da temperatura
ambiente: depende também da radiação incidente e da convexão, que é função do vento mas também
da montagem dos painéis. As simulações detalhadas do desempenho necessitam de uma base de dados
meteorológica, de que naturalmente resultarão maiores perdas no verão, e uma elevação relativa da
produção nos meses de inverno.
c)

Perdas do sistema: estas resultam de várias causas, que dependem do projeto, incluindo a curva de
eficiência do inversor, as perdas óhmicas nos cabos e interconexões, perdas nos transformadores para
injeção na rede, e gastos de energia na própria gestão do sistema.

Estes mecanismos são dependentes da tecnologia e projeto concreto, e difíceis de calcular com grande precisão,
contudo, atendendo à ampla experiência neste setor, foi possível obter uma boa estimativa da produção de
energia usando simplesmente uma banda de valores usuais, validados pelos dados de monitorização disponíveis.

1

Horas de Sol Equivalentes – número de horas por ano a que um plano com dada inclinação teria de estar exposto a
radiação incidente normal ao plano com uma densidade de 1000W/m2 de forma a receber a mesma energia radiante a
que esse plano estaria naturalmente exposto ao ser simplesmente colocado no local em estudo.
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Na tabela seguinte apresentam-se as estimativas finais de desempenho obtidas para a central solar de Ourique.

Tabela 3.2 – Previsão de desempenho da central solar fotovoltaica de Ourique
Estimativa obtida por
cálculo conservador, a
partir de dados
públicos existentes

Estimativa
final

Energia solar incidente, por ano
(kWh/m2)

2039

2080

Energia produzida por ano (kWh/kW)

1504

1540

Previsão de desempenho da central solar
fotovoltaica de Ourique

3.1.3 Contribuição para atingir as metas nacionais – Redução de GEE
A entrada em serviço da central permitirá, uma redução das emissões anuais de CO2 através do contributo direto
associado à produção própria de eletricidade que, por ser de origem solar, é isenta de emissões de CO2,
substituindo produção termoelétrica com base em combustíveis fósseis.
Considerando o fator de emissão de 335 g CO2/KWh tendo como referência o fator de emissão contabilizado no
Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) para Centrais de Ciclo Combinado a
gás natural, tida como uma fonte habitualmente usada na avaliação de projetos de energia renovável, a central
de Ourique permitirá uma redução anual de emissões de CO2 diretas de correspondente entre 183,6 kt
(quilotoneladas).

Antecedentes do projeto e conformidade com os Instrumentos de Gestão
Territorial em vigor
3.2.1 Antecedentes do projeto
Em 2015, 2016 e 2017 decorreram vários contactos com a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., enquanto
concessionária de serviço público da Rede Nacional de Transporte (RNT), para avaliação da capacidade de
receção da energia a produzir pela Central Solar de Ourique da RNT da região do Baixo Alentejo — analisando,
ao longo desses contactos, qual a disponibilidade expectável num curto/médio prazo.
Destes contactos resultou a indicação, ainda provisória, de que a ligação da central de Ourique à RNT deverá
ocorrer, necessariamente, na zona de Rede 52, mais precisamente o atual Posto de Corte de Grandaços (futura
subestação de Ourique) (ver Anexo C.6).
É convicção do Promotor, reforçada com o exposto no PDIRT 2015 (1.ª versão) que da (grave e premente)
necessidade de Segurança de Abastecimento da Rede Nacional de Distribuição (RND) verificada na região em
causa resultará em breve, e com alto grau de probabilidade, a passagem do Posto de Corte de Grandaços
(Ourique) a Subestação de Ourique com o reforço dos atuais níveis de tensão de 150 kV para 400 kV.
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Por outro lado, o inevitável2 Reforço de 150 kV para 400 kV da Linha Ferreira do Alentejo-Ourique-Tavira
permitirá alargar ao Baixo Alentejo e ao Sotavento Algarvio uma parte significativa da capacidade que em breve
ficará disponibilizada na zona de Sines — quer por descomissionamento da Central Térmica a Carvão de Sines

2

Esta intervenção terá se ser concretizada atendendo ao exposto pela REN, S.A. na carta enviada ao Promotor, em
Dezembro 2016 (Anexo C.6)
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da EDP (com 3 grupos de 400MW), quer por desativação da capacidade anteriormente prevista para a Central
de Ciclo Combinado de GN da GALP entre 2017 e 2018. A chegada dessa capacidade suplementar só poderá
ocorrer com o Reforço para 400 kV da referida Linha. Este upgrading da capacidade de Receção em Ourique
será, naturalmente, fundamental à exequibilidade do presente Pedido de Atribuição de Ponto de Receção.
Já em 2017, foi realizada uma reunião entre o Promotor e a REN. S.A., no decorrer da qual ficou estabelecido
que:
•

Tanto o Promotor como a REN, S.A. entendem que a ligação da central de Ourique a Grandaços, a ser
tecnicamente possível e aprovada pela Direção Geral de Energia e Geologia, será aquela que minimizará
a extensão da linha de transporte de energia necessária ao projeto, tendo essa solução, adicionalmente,
como vantagem, o facto de permitir posicionar a futura linha no corredor da atual linha Sines-Ourique
1/2, a 150 kV, minimizando o impacte ambiental e socioeconómico associado à mesma;

•

Que apenas após o licenciamento da central de Ourique será possível obter da DGEG uma indicação
relativamente ao respetivo ponto de entrega na RNT.

3.2.2 Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor
No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor, refira-se que este projeto
não se encontra previsto nas Plantas de Ordenamento do PDM de Ourique, não se apresentando como um
projeto de âmbito municipal.
A análise detalhada da conformidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de
estudo é apresentada -se no Capítulo 5.1.4.

4.

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRANDES CONDICIONANTES
A avaliação da viabilidade ambiental da Quinta Nova para a implantação da central solar de Ourique e a
consequente determinação da implantação específica dos elementos de projeto foi realizada durante a Fase 1
– Estudo de Grandes Condicionantes (EGC), a qual decorreu nos meses de dezembro de 2016 a fevereiro de
2017. Esta análise decorreu em paralelo com os contributos necessários do Projetista e do Proponente.
No presente capítulo apresenta-se a metodologia do trabalho desenvolvido durante aquela fase, assim como
uma caracterização das grandes condicionantes ambientais identificadas no interior da área de estudo. No Anexo
A.3 apresenta-se a cartografia final associada a esta fase do estudo.
Conforme descrito no capítulo 1.4.3, o EGC procedeu a uma avaliação conjunta da central fotovoltaica e da linha
de transporte de energia que permitirá a sua ligação à Rede Nacional de Transporte (RNT), por forma a garantir
uma efetiva articulação das respetivas calendarizações para efeitos de ligação da central à Rede Nacional de
Transporte.
Com estudo realizado, foi assim possível, delimitar uma proposta de corredor ambientalmente mais favorável
para linha de transporte de energia, admitindo-se a confirmação do posto de corte Grandaços (futura
subestação de Ourique) como ponto de ligação do projeto à RNT (ver capítulo 3.2.1). O projeto de execução da
linha será avaliado em procedimento de avaliação ambiental separado.
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Como nota final, importa salientar que se recebeu informação relevante para o projeto da linha de transporte
de energia no âmbito dos contactos realizados por escrito junto de entidades e conforme listagem apresentada
no capítulo 2.2.2.2.
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Caracterização das condicionantes identificadas na área de estudo
Tendo em conta as considerações acima mencionadas, na Fase 1 do presente estudo foram selecionados os
descritores ambientais considerados mais relevantes, dos quais Ocupação e Uso do Solo, Ordenamento do
Território, Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urbanísticas e Servidões, Património, Ambiente Sonoro,
Ecologia e Paisagem.
Nos pontos seguintes apresenta-se a análise realizada para cada descritor.

4.1.1 Ecologia
De uma forma geral, reteve-se como grandes condicionantes ao projeto, as seguintes:


Áreas protegidas e classificadas;



Important Bird Areas;



Corredores ecológicos;



Zonas de montado (assim definidas no PDM de Ourique);



Abrigos de morcegos;



Zonas sensíveis para a avifauna.

4.1.2 Uso e Ocupação do Solo
No que se refere ao uso e ocupação do solo, consideram-se como fatores condicionantes (definidos nas plantas
do PDM de Ourique) os seguintes:


Áreas humanizadas e de ocupação sensível;



Infraestruturas.

4.1.3 Ordenamento do território
Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Ourique, verificou-se que, em termos globais, as classes
de espaço existentes na área de estudo, que se listam seguidamente, necessitam de parecer por parte do
município ou das entidades com tutela, ou se encontram ainda sujeitas aos regimes legais aplicáveis, no caso
abrangidos por servidões e restrições de utilidade pública, como é o caso da Reserva Agrícola Nacional (RAN). A
sombreado cinzento identificam-se as áreas que são fortemente condicionantes com a construção de linhas
elétricas e encontram-se cartografados no Desenho A.2 (Anexo A.3).
A este respeito, refira-se que apesar de a central solar, enquanto infraestrutura privada, estar sujeita ao
reconhecimento de interesse municipal, a linha de transporte de energia não o está, por ser uma infraestrutura
de interesse público, não podendo as normas do PDM impedir a sua instalação.
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Na área de estudo existem as seguintes Classes de Espaço:
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Tabela 4.1 – Classes de espaços / categorias constantes na Carta de Ordenamento do PDM de Ourique
Categorias

Classes de espaços

Projeto com que é
potencialmente afetado

Espaços urbanos

Espaço Urbano e Urbanizável, com áreas consolidadas, áreas
verdes équidas e áreas urbanizáveis, integradas no Perímetro
do Aglomerado Urbano de Panóias

Central solar

Espaços Agrícolas

Áreas Agrícolas Preferenciais

Central solar e linha

Áreas Agrícolas Complementares

Central solar e linha

Espaço Florestal

Áreas Florestais de Produção
Áreas Florestais de Uso Múltiplo

Espaços naturais

Leitos de cursos de água

Central solar
Linha

Faixa de proteção da albufeira

Linha

Canal de rega do Alto Sado

Rede Rodoviária

Itinerário Complementar IC1
Estrada Nacional e Caminhos municipais

Rede Elétrica

Central solar e linha

Albufeira do Monte da Rocha

Espaços canais

Rede Ferroviária

Linha

Linha do Alentejo

Central solar
Linha
Central
Central solar

Subestação

Linha

Alta tensão

Central solar e linha

Média tensão

Linha
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Na zona de atravessamento da área de estudo, identificou-se ainda um Plano de Pormenor, correspondente à
Herdade Turística da Quinta da Arrábida (aprovado pelo Aviso n.º10122/2012, de 26 de Julho), o qual se
encontra, atualmente em fase de revisão e cuja planta de implantação se representa na figura seguinte.
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Não se conhecendo os termos da atual revisão, considera-se que, sendo o atravessamento deste PP inevitável,
perante uma ligação da central solar ao posto de corte de Grandaços, o mesmo deverá ser feito junto à linha
existente, assegurando-se, se possível, a não sobrepassagem de zonas de habitação.
Identifica-se, ainda, o atravessamento do Plano de Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha, cujas áreas
de proteção foram ainda consideradas como grandes condicionantes.
Nenhum dos restantes instrumentos de gestão territorial identificados para a área de estudo (regionais e
setoriais) obsta à implantação do projeto, não se registando, por este motivo, qualquer outra grande
condicionante em matéria de ordenamento do território.

Da análise das condicionantes ao uso do solo efetuada para a área de estudo e com base igualmente na
informação disponibilizada por entidades (no âmbito da consulta escrita), foi possível identificar, enquanto
Grandes Condicionantes ao projeto, todas aquelas que traduzem importantes restrições à implantação do
projeto, como constante do Desenho A.2 (Anexo A.3).
Desta forma, selecionaram-se as seguintes:
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4.1.4 Condicionantes e servidões de utilidade pública



Domínio Público Hídrico (linhas de água principais e secundárias);



Pontos de Água;



Vértices geodésicos;



Recursos Geológicos - Pedidos e contratos de prospeção e pesquisa;



Infraestruturas e respetivas servidões:
o

Rede viária existente;

o

Rede de abastecimento e de rega;

o

Rede ferroviária.

4.1.5 Ambiente sonoro
Quanto ao ambiente sonoro, em fase de avaliação de grandes condicionantes, não se considerou relevante a
sua individualização enquanto fator de análise uma vez que se encontra representado na avaliação dos
descritores uso do solo e ordenamento do território (coincidentes com as áreas habitacionais ocupadas e
perímetros urbanos).

4.1.6 Fisiografia e paisagem
Do ponto de vista destes descritores, os elementos restritivos à validação da área de implantação do projeto
encontram-se referidos também sob outros descritores, nomeadamente da ocupação do solo e socioeconomia
e respeitam, maioritariamente, aos perímetros urbanos e a zonas de interesse turístico e cultural.

4.1.7 Património
Na área de estudo considerada não se identificam elementos patrimoniais classificados ou em vias de
classificação.
No que se refere aos restantes elementos patrimoniais identificados na área de estudo, entendeu-se que os
mesmos, em si, não se configuram como condicionantes fundamentais ao projeto, dado que em fase de
implantação das suas estruturas, haverá capacidade de evitar as ocorrências.

4.1.8 Geologia e geomorfologia
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Do ponto de vista da geologia e geomorfologia, não se identificaram grandes condicionantes distintas das já
referidas sobre o ponto de vista das condicionantes geológicas.
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Análise da viabilidade da área de estudo e proposta de localização para a central
e de corredor para a linha
4.2.1 Critérios considerados
Na definição dos critérios de análise da área de estudo para a implantação da central e da linha de transporte
de energia, foi necessário ter em conta de que algumas das grandes condicionantes identificadas não poderiam
ser inteiramente salvaguardadas, atendendo a que o seu atravessamento pelo projeto é absolutamente
obrigatório, por força da sua dispersão espacial na área de estudo.
Contudo, com o objetivo de minimizar os impactes nessas zonas, e, de uma forma geral, em todas as áreas
fortemente condicionadas identificadas, a avaliação da área de estudo foi baseada na observação dos seguintes
critérios:
Central solar
Implantar a central no interior da Quinta Nova;
Evitar o atravessamento e a proximidade ao Perímetro do Aglomerado Urbano de Panóias;
Minimizar a afetação de Áreas Agrícolas Preferenciais;
Evitar a afetação de solos integrados na RAN e na REN;
Evitar situações de conflito com condicionantes e servidões existentes;
Evitar a afetação de zonas de montado (definidas no PDM de Ourique).
Linha de transporte
Implantar a linha sempre que possível no corredor de outra linha de transporte de energia existente;
Evitar situações de conflito com condicionantes e servidões existentes;
Minimizar a interferência com o PP Quinta da Arrábida – Não se conhecendo os termos da atual revisão,
considera-se que, sendo o atravessamento deste PP inevitável, perante uma ligação da central solar ao
posto de corte de Grandaços, o mesmo deverá ser feito junto à linha existente, assegurando-se, se
possível, a não sobrepassagem de zonas de habitação;
Evitar e/ou minimizar o comprometimento da rede de pontos de água usados pela ANPC para o
combate aéreo a incêndios florestais;
Evitar o atravessamento das linhas de água nas zonas mais meandrizadas e/ou de vale mais alargado;
Minimizar situações fortemente negativas do ponto de vista paisagístico, em terrenos abertos e em
situações de forte acessibilidade visual, privilegiando, sempre que possível, as implantações a meia
encosta;
Evitar a afetação das zonas de proteção do POA do Monte da Rocha.

Da análise ao Desenho A.2 (Anexo A.3) e atendendo aos critérios atrás descritos, foi possível definir a zona de
implantação da central salvaguardando a maioria das grandes condicionantes identificada. Efetivamente, apenas
não foi possível evitar totalmente a afetação de zonas de RAN e REN, atendendo à dimensão necessária para a
implantação do projeto e à hierarquização realizada para as condicionantes presentes, que privilegiou a
preservação integral das zonas de montado classificadas pelo PDM de Ourique.
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4.2.2 Definição do local de implantação da central solar e do corredor da linha elétrica

Já no que se refere à linha de transporte de energia, da análise realizada, considera-se viável a implantação da
mesma num corredor paralelo à atual linha Sines-Ourique 1/2, a 150 kV, preferencialmente a sul desta, de modo
a assegurar a não sobrepassagem das zonas de habitação previstas no atual PP da Quinta da Arrábida.

5.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Localização do Projeto

5.1.1 Enquadramento administrativo e geográfico
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o Projeto da Central de Ourique situa-se na região do Alentejo
(NUTS II) e a sub-região do Baixo Alentejo (NUTS III), no distrito de Beja e concelho de Ourique, abrangendo um
total de 3 freguesias, observando a área de estudo, sendo que as intervenções da central se implantam
unicamente na União das Freguesias de Panóias e Conceição.
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Na Figura 5.1 observa-se o enquadramento administrativo do projeto em estudo.
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Figura 5.1 – Enquadramento Administrativo da área de estudo

5.1.2 Áreas Sensíveis
Consideram-se como áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea b) do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro (e
retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro), as Áreas Protegidas, os Sítios da Rede
Natura 2000 e o património cultural classificado.

A Rede Natura 2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, diploma que revê a transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves selvagens), e da Diretiva n.º
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O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, consagra
cinco figuras de proteção: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento
Natural, podendo ainda ser classificadas áreas protegidas de estatuto privado, designadas áreas protegidas
privadas.

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito europeu que
compreende as áreas classificadas como ZEC – Zona Especial de Conservação (de habitats) e as áreas classificadas
como ZPE – Zona de Proteção Especial (da avifauna). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de
21 de julho aprovou o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental.
A classificação do património cultural está prevista na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as
bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. Em termos patrimoniais, são
ainda consideradas como áreas sensíveis as áreas com estatuto legal de proteção como monumentos nacionais,
imóveis de interesse público, monumentos de interesse público ou municipal e imóveis em vias de classificação,
definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.
Tal como se pode verificar da análise da Figura 5.2, o projeto em estudo não atravessa nenhuma área sensível.

Em termos ecológicos, as áreas classificadas mais próximas dizem respeito à Zona de Proteção Especial (ZPE) de
Castro Verde (PTZPE 0046), localizada a cerca de 3700 m para Este, e à ZPE de Piçarras (PTZPE0058), a 10600 m
para Sudoeste. Estas áreas devem-se à presença de importantes populações de aves estepárias, nomeadamente
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Figura 5.2 – Áreas sensíveis na envolvente do projeto

sisão e abetarda. Do ponto de vista patrimonial e numa envolvente de 5 km, identifica-se apenas uma ocorrência
classificada, correspondente ao Cerro do Castelo, situada a cerca de 4,8 km da Quinta Nova.

5.1.3 Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor
No Capítulo 6.9 do presente EIA abordam-se em maior detalhe os instrumentos de ordenamento e gestão
territorial em vigor na área do projeto, podendo salientar-se os seguintes:


Plano Diretor Municipal do Concelho de Ourique;



Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo;



Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira;



Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo.

De uma forma geral, as classes de espaço definidas no Plano Diretor Municipal do concelho abrangido pela área
de estudo incluem espaços de rural, nomeadamente, espaços agrícolas (onde se incluem os solos pertencentes
à Reserva Agrícola Nacional), áreas florestais, espaços naturais e espaços canal.

5.1.4 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
No Capítulo 6.10 do presente EIA descrevem-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
existentes na área de estudo. Salientam-se, a este respeito, a ocupação de terrenos pertencentes a Reserva
Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, áreas de Montado de Sobro e Azinho e assim como linhas de água
pertencentes ao Domínio Público Hídrico, áreas de proteção a pontos de água de combate a incêndios, áreas de
prospeção e pesquisa de recursos geológicos e infraestruturas.

5.1.5 Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo projeto
Como detalhado no Capítulo 6.10 do presente EIA, verifica-se que na área de estudo do projeto em análise
existem as seguintes infraestruturas/ equipamentos:


Canal de rega do Alto Sado;



Rede de abastecimento de água;



Rede viária nacional, regional e local;



Rede ferroviária;



Linhas de média e muito alta tensão;



Marcos geodésicos.

Projetos associados ou complementares
O projeto da central solar fotovoltaica de Ourique apresenta os seguintes projetos associados e
complementares:
Projetos associados – que irão decorrer e implementar-se em articulação com o projeto, ocorrendo na
mesma área de intervenção, sendo que nenhum dos quais, pela sua tipologia se encontra sujeito a AIA:
o

Projeto A1 – Cortina Arbórea de proteção e enquadramento paisagístico na orla periférica da
Central;
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•

o
•

Projeto A2 – Pastagens bio diversas semeadas dentro do perímetro da Central, com rebanhos
de ovelhas de raça campaniça.

Projetos complementares – que irão decorrer no mesmo terreno da central ou na sequência da sua
concretização, mas que não interferem com a mesma:
o

o

Não sujeitos a AIA


Projeto C1 – Repovoamento de Azinheira (com azinheiras de bolota doce) – Indústria
de Porco Preto;



Projeto C2 – Plantio de ervas aromáticas;



Projeto C3 – Eletrificação com renováveis da linha ferroviária da linha Funcheira
(Ourique)/Beja;



Projeto C4 – Centro de Investigação;



Projeto C5 – Formação Técnico-Profissional Avançada.

Sujeitos a AIA:


Projeto C6 – Linha de transporte de energia

5.2.1 Projetos associados
A1 – Cortina Arbórea de proteção e enquadramento paisagístico na orla periférica da Central
Prevê-se a execução de uma cortina arbórea de proteção e enquadramento paisagístico na orla periférica da
central, numa faixa de 15m, com o objetivo de proteger a central de poeiras geradas nas zonas exteriores à
mesma. Esta cortina arbórea foi concebida para proteger a central dos ventos dominantes, sobretudo se
confinante com zonas ainda correntemente trabalhadas para fins agrícolas, utilizando uma técnica premiada
internacionalmente, e já implantada na Região (em 3 Herdades experimentais da ZPE de Castro Verde,
pertencentes à Liga para a Proteção da Natureza (LPN)), que consiste no “fabrico” de solos e de coberto vegetal
fértil em zonas já completamente erodidas, e até mesmo com a rocha-mãe já à vista, através do fraccionamento
do solo xistoso e seu fresamento superficial, e subsequente injeção de lamas orgânicas (de ETARs),
acompanhadas da implantação de minhocas e fungos apropriados. A referida cortina arbórea será constituída
por 4 fiadas de árvores que se complementam entre si.
Para a operacionalização e monitorização deste projeto, o promotor contará com a colaboração ativa da Liga
para a Proteção da Natureza (LPN), considerando a sua anterior experiência na implementação de intervenções
desta natureza em Castro Verde.
No Anexo D.1 apresenta-se a representação cartográfica da cortina arbórea prevista, no Anexo C.2 a descrição
técnica do seu projeto de implantação e, no Anexo C.4, a carta da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), que
atesta a sua intenção em colaborar ativamente neste projeto, reconhecendo ainda o seu mérito ambiental.

O segundo projeto associado corresponde à constituição de pastagens bio diversas, dentro do perímetro da
central, com o objetivo de proceder à fixação de poeiras no interior da Central, mas também para acentuar a
fixação de humidade, aumentar a densidade de coberto vegetal e alimentar rebanhos de ovelhas. O Projeto a
implementar define exatamente quais as espécies que deverão ser semeadas, prevendo-se que tal cultivo ocorra
sem qualquer movimentação de terras, usufruindo do acréscimo de água no solo, que resultará de uma
estratégia de retenção de águas da chuva e de humidade por baixo dos painéis (em resultado do
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A2 – Pastagens bio diversas semeadas dentro do perímetro da Central, com rebanhos de ovelhas de raça
campaniça.

ensombramento e da condensação na parte debaixo dos painéis da evaporo transpiração), a qual se encontra já
em desenvolvimento no terreno da Quinta Nova.
Será fundamental para o sucesso desta operação a implementação de valas de drenagem e as bacias de retenção
para as águas da chuva, previstas no projeto anteriormente descrito e que já se encontra em implementação
pelo promotor no terreno da Quinta Nova.
Para a operacionalização e monitorização deste projeto, o promotor contará com a colaboração ativa da Liga
para a Proteção da Natureza (LPN), considerando a sua anterior experiência na implementação de intervenções
desta natureza em Castro Verde.
No Anexo D.2 apresenta-se a representação cartográfica da solução de drenagem atualmente em
implementação, no Anexo C.2 a descrição técnica do seu projeto e no Anexo C.4, a carta da Liga para a Proteção
da Natureza (LPN), que atesta a sua intenção em colaborar ativamente neste projeto, reconhecendo ainda o seu
mérito ambiental.
Serão, assim, instalados no perímetro da Central rebanhos de ovelhas de raça Campaniça — raça autóctone
específica da zona de Ourique até Mértola, que se encontra ameaçada já há décadas. Essas ovelhas visam manter
a erva baixa (como precaução contra incêndios e para não dificultar as operações de lavagem e manutenção) e
incrementar o replantio adequado do pasto – através do espalhar das sementes duras nos excrementos destes
animais – e, naturalmente, o aumento da qualidade e espessura do coberto vegetal e da riqueza da
biodiversidade. Visa-se ainda criar uma fileira de fabrico e comercialização de queijos de ovelha. Visa-se aqui,
portanto, criar riqueza e gerar emprego local.
No Anexo C.2 apresenta-se a descrição técnica deste projeto associado, incluindo listagem de espécies a plantar.

5.2.2 Projetos complementares
C1 – Repovoamento de Azinheira (exclusivamente com bolota doce) – Indústria de Porco Preto;
Na zona que vier a ser — no âmbito da revisão do PDM, atualmente em fase final – classificada como “montado
de Azinho” — integralmente localizada a Sul da Linha férrea — o povoamento de azinheiras será reforçado e
densificado e será levantada uma cerca para instalação de varas de porco preto montanheiro. De forma a
aumentar significativamente a produtividade animal, a densificação e repovoamento do azinho deverá centrarse exclusivamente no plantio de Azinheiras de bolotas doces. Será fundamental para que o montado supere o
risco de extinção por stress hídrico recorrente que seja implementada a prevista estratégia integrada de
retenção da água da chuva, através das valas de drenagem e das bacias de retenção. Pretende-se também, com
esta medida, a criação de uma fileira de fabrico e comercialização de fumados e de enchidos tradicionais de
porco preto, de gama alta. Visa-se aqui, igualmente, criar riqueza e gerar emprego local.
Para a operacionalização e monitorização deste projeto, o promotor contará com a colaboração ativa da Liga
para a Proteção da Natureza (LPN), considerando a sua anterior experiência na implementação de intervenções
desta natureza em Castro Verde.
No Anexo C.4 apresenta-se a carta da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), que atesta a sua intenção em
colaborar ativamente neste projeto, reconhecendo ainda o seu mérito ambiental.

Em complemento ao projeto, desenvolver-se-á ainda um Projeto de plantio de plantas Aromáticas — tais como
Rosmaninho, Alecrim, Lavandas (completar listagem) — nas zonas classificadas como Reserva Ecológica Nacional
(REN) (por norma, particularmente declivosas, descendo até ao Rio Sado). Este projeto contará com o apoio
técnico direto da FCT-UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, mais
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C2 – Plantio de ervas aromáticas

especificamente do Departamento de Ciências da Terra e Biomassa. Visa-se aqui a criação de uma pequena
fileira experimental de produção de óleos essenciais, destinados à Indústria cosmética e de perfumes. Por esta
via criar-se-á riqueza e postos de trabalho a nível local.
No Anexo C.3 apresenta-se o acordo estabelecido entre o Promotor e a Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) para a sua concretização.
C3 – Eletrificação com renováveis da linha ferroviária da linha Funcheira (Ourique)/Beja
A Eletrificação — e requalificação, com pontuais correções de traçado — da Linha Funcheira (Ourique)/Beja,
que, apesar de em ótimo estado de conservação, se encontra atualmente desativada por falta de utentes é, de
facto, um projeto fundamental e emblemático para todo o Baixo Alentejo. A nova Política de Transportes da UE
apoia prioritariamente os upgrading ferroviários, a eletrificação de linhas já existentes, a criação (ou reativação)
de “missing links” e de ligações intermodais — é precisamente nestes domínios do sector dos Transportes que
existem na UE verbas muito significativas ainda disponíveis.
A criação da Escola Técnico-Profissional de Ourique (descrita abaixo, no projeto complementar C5), e em estreita
articulação com o Instituto Politécnico de Beja, permite criar a procura de utentes que esta linha tem vindo a
necessitar, sendo que a central de Ourique poderá funcionar como fonte de abastecimento de energia à linha,
desempenhando, pelo efeito, um importante papel na mobilidade limpa e sustentável do Baixo Alentejo e
contribuindo para que a Região funcione como uma única estrutura urbana multipolar. Em todo este processo,
o abastecimento com Renováveis desta Linha seria a sua Imagem de marca — e a imagem de marca de todo o
Baixo Alentejo. O Promotor dará todo o apoio à CMO no sentido de tornar uma realidade este projeto —
absolutamente estruturante para a Região.
De salientar que a Eletrificação da Linha do Algarve foi iniciada em 2017, sendo possível que a próxima a ser
reconvertida seja precisamente a Linha do Baixo Alentejo — a Linha Funcheira (Ourique) – Beja.
C4 – Centro de Investigação
O Promotor pretende desenvolver um centro de apoio à Investigação no terreno e em ambiente real (na Central
Solar— com estruturas de fixação, painéis, inversores, controladores de carga, cablagens, muita eletrónica, etc.
— e na subestação) de Mestrandos e Doutorandos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).
Para tal a ISDC estabeleceu um Acordo com a FCUL - Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e
Energia (DEGGE) e o Fab-Lab visando a realização de estudos, monitorização e experimentação associados à
exploração deste projeto. Finalmente, está prevista a realização na Central Solar de Estágios não remunerados
de alunos finalistas do Mestrado em Engenharia de Energia e Ambiente bem como de doutorandos da FCUL. Os
Mestrandos e Doutorandos que preparem em Ourique as suas Teses em instalações disponibilizadas para esse
efeito pela CM de Ourique, poderiam, acessoriamente, lecionar aulas teóricas na Escola e dar formação prática
na Central — formação essa incindindo em domínios das suas especialidades e devidamente remunerada.
No Anexo C.3 apresenta-se o acordo estabelecido entre o Promotor e a Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL) para a sua concretização.

O Promotor irá empenhar-se no apoio direto na criação da Escola Técnico-Profissional de Ourique, a desenvolver
pela Câmara Municipal de Ourique (CMO). Efetivamente, a CMO propõe-se disponibilizar um Edifício no Centro
de Ourique para nele instalar um Centro de Formação Técnico-Profissional na área do Solar. Pretende-se que os
Mestrandos e Doutorandos referidos no anterior projeto C4 realizem também formação especializada na Escola.
Serão fomentados Acordos de Intercâmbio — na linha dos Programas ERASMUS — com os grandes Centros
europeus de Formação especializada em temáticas da Energia Solar. Esta Escola Técnico-Profissional de Ourique
poderá tornar-se um centro importante à escala europeia — tendo em conta a muito forte Radiação Solar local,
bem como a proximidade de uma Central Solar de grandes dimensões. Salienta-se que, no seguimento do acordo
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C5 – Formação Técnico-Profissional Avançada

estabelecido com o Promotor, no âmbito do projeto C4, estão em curso negociações com a FCUL para que esta
se envolva diretamente no apoio técnico e científico a esta iniciativa.
C6 – Linha de transporte de energia
O único projeto complementar da central que se encontra sujeito a AIA é o da linha de transporte de energia
que irá escoar a produção fotovoltaica para a rede nacional de transporte, previsivelmente, através de ligação
ao atual posto de corte de Grandaços. O enquadramento desta linha elétrica é realizado no capítulo de
antecedentes de projeto (capítulo 3.2.1), sendo a respetiva avaliação, ao nível de grandes condicionantes,
descrita no capítulo 4.

Características estruturais e funcionais do projeto
5.3.1 Enquadramento
Conforme anteriormente referido, a instalação objeto deste projeto destina-se à produção de energia elétrica
renovável com recurso a painéis fotovoltaicos de acordo com as regras aplicáveis à produção de energia a partir
de recursos renováveis estabelecidas pelo Decreto-lei nº 215-B/2012 de 8 de outubro.
A instalação fotovoltaica é composta por módulos fotovoltaicos com células de silício multicristalino, em
instalação fixa (Fixed Flat PV Modules), que cumprem com todas as especificações de qualidade e segurança que
são requeridas para os módulos fotovoltaicos destinados a aplicações de conexão à rede.
Os módulos fotovoltaicos absorvem a radiação solar e convertem os fotões em eletrões gerando energia elétrica
em corrente contínua. Estruturados em cadeias (strings), estas são por sua vez ligadas aos Inversores que
convertem a corrente contínua em corrente alternada, e estes aos transformadores que ligarão à rede.
Os inversores e transformadores utilizados serão compatíveis com todos os requisitos de ligação à rede. Os
módulos fotovoltaicos serão orientados a Sul, com uma inclinação otimizada, com uma disposição no terreno
igualmente otimizada, de forma a cobrir a ponta da manhã e sobretudo a ponta da tarde do típico diagrama de
cargas da rede elétrica portuguesa.
A instalação será devidamente equipada de dispositivos de proteção contra sobreintensidade, dispositivos de
proteção diferencial e dispositivos de seccionamento e corte.
O projeto e instalação da central fotovoltaica de Ourique teve em devida conta a segurança das pessoas (usuários
e operadores da rede), assim como a garantia de que o normal funcionamento do sistema fotovoltaico não afete
a operação nem a integridade de outros equipamentos e sistemas ligados nessa mesma rede.

Mod. 503-A

Na Central Solar de Ourique encontra-se integrada ainda uma subestação de transformação, que terá por
objetivo interligar a Central Fotovoltaica à rede elétrica nacional.
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Figura 5.3 – Princípio de Funcionamento da Conversão Fotovoltaica (Fonte: Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants – Figure 2
(Pg 24), IFC International Finance Corporation)

Nos capítulos seguintes apresenta-se a descrição da central de Ourique, tendo por base elementos extraídos da
Memória descritiva do respetivo projeto de execução, apresentando-se no Anexo E uma seleção de desenhos
do projeto que pretende auxiliar a presente descrição.

5.3.2 Identificação das componentes do projeto e das suas características funcionais
A central solar, com uma potência instalada de 300MWp, será composta por:


Centro Eletroprodutor;



Subestação de transformação, a 30/400 kV.

No que se refere ao centro electroprodutor, este tem uma potência instalada de 300 MWp e inclui os
equipamentos necessários para conversão, proteção e ligação à Subestação de serviço particular a 30/400kV,
sendo constituído pelos seguintes elementos:
800.000 módulos ou painéis fotovoltaicos de silício policristalino, com a potência unitária de 375Wp:
o

Cada painel é formado por um conjunto de 72 células fotovoltaicas interligadas e
encapsuladas em material que garante isolamento elétrico e as protege das intempéries. Cada
célula fotovoltaica transforma a radiação solar em energia elétrica DC (corrente contínua).

o

Refira-se que os módulos se encontram ligados em série, sendo cada conjunto denominado
de string. No presente projeto, cada string ou série é composta por 19 módulos;

o

Na estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos encontram-se fixadas caixas de junção de
strings, (Quadros elétricos DC, instalados uniformemente no campo fotovoltaico e destinados
ao corte e proteção de diversos conjuntos de strings), assim como caixas de agrupamento
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(quadros elétricos DC, instalados uniformemente no campo fotovoltaico e destinados ao corte
e proteção de diversos circuitos que alimentam as caixas de junção de strings (paralelos)).


316 inversores (instalados em 79 cabines, com 4 inversores em cada), com a potência unitária de
754kW/kVA, instalados contiguamente aos postos de transformação. Os inversores destinam-se a
converter a corrente contínua em corrente alternada;



79 postos de transformação (PT’s), cada um equipado com dois transformadores de potência unitária
de 1540 kVA, 0,415/0,415/30kV e com um transformador para os serviços auxiliares de 10kVA,
30/0,4kVA



Rede de cabos de baixa tensão de corrente contínua para ligação aos inversores, numa extensão de 40
km (estes cabos irão utilizar, sempre que possível, a rede de média tensão descrita no ponto seguinte,
sendo que, nos restantes casos, ficarão fixos às mesas dos painéis, devidamente acondicionadas em
calhas;



Rede de cabos subterrâneos a 30 kV para interligação entre PT’s e para interligação entre estes e a
subestação de serviço particular da central fotovoltaica, numa extensão de 20 km.

Quanto à subestação, ela terá como objetivo ligar a central fotovoltaica à rede nacional de transporte, sendo
essa ligação realizada ao nível de tensão de 400 kV, através de uma linha dedicada que será alvo de projeto de
execução específico, nos termos indicados pela REN – Rede Eléctrica Nacional (ver Anexo C.6).
Na tabela seguinte resumem-se os principais dados elétricos da central:
Tabela 5.1 – Resumo das características elétricas da central

Parâmetro

Descrição

Tecnologia de Painéis

Silício Policristalino

Potência STC3 dos painéis fotovoltaicos

375W

Tipo de estrutura

Fixa

Potência unitária de cada inversor

754kW/kVA a 45º C

Potência total de cada cabine de inversores

4x754kW/kVA – 3016kW/kVA

Potência nominal da central

316x754kW/kVA – 238,3 MW/kVA

Potência de cada Posto de Transformação

2 transformadores de 1540kVA, ou seja,
3080 kVA

5.3.3 Produção de energia

3

STC – Standard Test Condition. Condições de Ensaio Normalizadas de painéis fotovoltaicos, considerando uma irradiância solar de
1000W/m2, distribuição espectral AM 1,5G e temperatura da célula de 25ºC
17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

57

Mod. 503-A

Prevê-se que a central tenha uma produção de 548 050 MWh/ano (ou seja, 1827 kWh/kWp/ano, Performance
Ratio=86,1%), de acordo com relatório de produção elaborado e que se sintetiza na tabela seguinte:

Tabela 5.2 – Resumo das previsões de produção de energia da central de Ourique

5.3.4 Centro Eletroprodutor
5.3.4.1 Módulos fotovoltaicos
Conforme descrito, o projeto prevê a instalação de 800 000 módulos fotovoltaicos com células policristalinas
com potência de pico sob condições standard (STC) de 375 Wp cada, com as seguintes características principais:
Tabela 5.3 – Características dos módulos fotovoltaicos
Caracterização

Potência máxima STC 1000W/m2, 25ºC AA 1.5

375 W (72 células)

Voc: Tensão em circuito aberto

48V

Vmpp: Tensão ponto ótimo

39,6V

Isc: Corrente de curto-circuito

10,04A

Impp: Corrente máxima no ponto ótimo

9,5A

Eficiência do módulo

19,1%

Dimensão do módulo

1960 x 1000 x 46 mm

Mod. 503-A

Parâmetros
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Figura 5.4 – Esquema simplificado de um painel fotovoltaico

A tensão máxima do sistema é de 1.000V sendo os módulos fotovoltaicos classificados como equipamentos da
classe II de isolamento. Os módulos fotovoltaicos cumprirão todas as normas aplicáveis e serão certificados
nomeadamente pelas normas IEC 61730, 61215, 62716, 60068-2-68 e 61701.
Os módulos deverão garantir uma degradação linear não superior a 20% ao fim da sua vida útil, ou seja, 25 anos.

5.3.4.2 Estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos
A estrutura de suporte é composta por 20 000 mesas (40 painéis por mesa) fixas de aço de qualidade S320, com
espessura de galvanização não inferior a 80 mícron. Os módulos serão instalados nas mesas na vertical (portrait
– 2 módulos).
As principais características das estruturas metálicas para suporte dos módulos fotovoltaicos são as seguintes:

Parâmetros

Caracterização

Tipo de instalação

Instalações fixa em Solo

Estrutura

Aço S320 + Magnelis® ZM310

Parafusaria

Aço classe 8.8 + HDG ISO 1461 e Aço Inoxidável A2-70 /
A4-70

Clamps (ligação mecânica dos módulos à
estrutura)

Alumínio 6060 T6 ou Polímero ASA + 5% UV

Apoios / Pórticos

Mono-poste
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Tabela 5.4 – Características das estruturas metálicas para suporte dos módulos fotovoltaicos
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Parâmetros

Caracterização

Fundações

Sem fundação/betão. Parafuso aplicado diretamente no
solo ou com préPerfuração

Orientação dos painéis

Vertical

Dimensionamento

EUROCÓDIGOS / ASCE

Produto

Marcação CE – Norma EN 1090 EXC 3

Apresenta-se, seguidamente, um esquema representativo da solução técnica específica selecionada para o
suporte dos painéis, evidenciando-se a reduzida área de intervenção no solo.

Mod. 503-A

Figura 5.5 – Esquema da estrutura de suporte de um painel fotovoltaico prevista no projeto
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Figura 5.6 – Exemplo de implantação de estrutura de suporte de painéis fotovoltaicos idênticas às previstas no projeto

As estruturas serão fixas no solo através de colocação de estacas roscadas, enterradas a uma cota entre 1,5 e 2
metros, e com uma cadência da ordem de 2 m entre elas, dependendo das características geotécnicas do
terreno. Não será necessária a aplicação de betão nas fundações, apenas parafuso aplicado diretamente no solo
ou com pré-Perfuração.
A altura da estrutura (à face do painel fotovoltaico superior) no seu ponto mais elevado será de
aproximadamente 1,75 metros, e o ponto mais baixo de 0,5 metros do painel ao solo.

5.3.4.3 Postos de transformação e cabines de inversores
O centro electroprodutor contará com 79 postos de transformação e respetiva cabine de inversores. Os postos
de transformação serão do tipo pré-fabricado, em cabina monobloco, dotada de uma porta de acesso para
exploração e portas de acesso aos transformadores de potência. O acesso às celas onde se encontram instalados
os transformadores, deverão ser encravadas com a desligação dos órgãos de corte a montante e jusante desta,
impedindo o acesso em tensão.
Cada uma das cabines de inversores será equipada com 4 inversores de 754 kW/kVA (a 45ºC) de potência
unitária. Contiguamente será instalado o posto de transformação, equipado com 2 transformadores de potência
de 1.540kVA, um quadro de Média Tensão e um Transformador de Serviços Auxiliares 415/400 V de 10kVA.

Mod. 503-A

As cabines destinadas ao posto de transformação e aos inversores serão separadas, embora contíguas, conforme
foto ilustrativa. As cabines pré-fabricadas serão homologadas pela DGEG, devendo obedecer às normas,
regulamentos e certificações aplicáveis, nomeadamente as normas CEI e o RSSPTS.
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Figura 5.7 – Implantação e disposição de conjunto de posto de transformação e cabine de inversores idêntico ao previsto no projeto

5.3.4.4 Quadros de média tensão
Cada quadro de Média Tensão dos PTs será composto por celas de média tensão a 30 kV (36kV), para montagem
interior e com equipamento de corte em SF6. A sua conceção deverá obedecer às normas CEI aplicáveis,
nomeadamente 56, 129, 185, 265, 298, 694 e ao RSSPTS.
As características técnicas dos quadros de média tensão são sintetizadas na tabela seguinte:

Tabela 5.5 – Características técnicas dos quadros de média tensão previstos no projeto
Parâmetro

Unidade

Valor

kV

36

- À frequência de 50 Hz – 1 minuto:

kV

70

- Ao choque (1,2/50 µs):

kV

170

A

630

Tensão Nominal:

Corrente nominal do barramento:
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Parâmetro

Unidade

Valor

Corrente nominal das celas tipo DC (Disjuntor):

A

630

Corrente nominal das celas tipo CD:

A

630

Corrente nominal das celas tipo IS (Interruptor):

A

630

Poder de fecho:

kA

40

Corrente nominal de curta duração (3s):

kA

16

Índice de proteção (IEC 60529 e EN 50102):
- Compartimento mecanismo de comando:

IP2XC

- Compartimento de cabos e de barras:

IP3X

Índice de proteção mecânica

IK07

5.3.4.5 Transformadores de potência BT/MT
Os dois transformadores de potência a instalar em cada posto de transformação terão as seguintes
características:


Tensão no primário (triângulo): 30 kV (±3,5% ; ±7%);



Potência nominal: 1540 kVA;



Tensão nos dois secundários (estrela – neutro isolado): 415 V;



Ucc (tensão de curto circuito) = 6%;



Grupo de ligações: Dy11y11;



Tipo de arrefecimento: ONAN (Oleo Natural Ar Natural, ou seja, não é de arrefecimento forçado).

Os transformadores serão equipados com relé DGPT2 com vista a garantir a segurança em casos de perda de
óleo, sobrepressão e/ou elevação de temperatura.

5.3.4.6 Inversores
Para conversão da corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos serão utilizados 79 inversores com
uma potência nominal de saída de 754 kW, com uma gama de operação em DC que varia entre 555V e 930V. A
tensão de saída AC será de 415V.
A escolha dos inversores teve em conta os limites superior e inferior de tensão admitidos pelo referido
equipamento. A tensão de entrada mediante a potência nominal estará no intervalo de tensão MPPT e não
excede a tensão máxima de funcionamento dos módulos fotovoltaicos, cujo valor de referência é de 1.000V.
Cada inversor será protegido por disjuntor (integrado no próprio equipamento) do lado AC. Do lado CC a
proteção será feita através de fusíveis e descarregadores de sobretensões (integrado no próprio equipamento).

5.3.4.7 Cabos e proteções

Os cabos DC (corrente contínua) circularão amarrados à própria estrutura dos módulos fotovoltaicos ou
enterrados em vala a 0,60m de profundidade, acompanhando a rede de média tensão, sempre que existente,
cujo traçado se encontra representado nas peças desenhadas. De forma a evitar a abertura de vala
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Os cabos foram dimensionados de modo a, em caso de curto-circuito, suportar o tempo de abertura das suas
respetivas proteções.

exclusivamente para os cabos DC, sempre que a rede DC não possa acompanhar a rede MT em vala, os cabos
serão instalados em eletrocalha perfurada tipo “U” suportada nas estruturas dos painéis fotovoltaicos.
Os cabos de média tensão (MT) circularão enterrados diretamente no solo a uma profundidade de 1 metro.
Os circuitos de média tensão a 30kV, a que ligam os Postos de Transformação/Inversores, serão protegidos ao
nível da respetiva cela instalada no quadro MT da subestação. Os disjuntores das respetivas celas de média
tensão serão atuados por proteções de máxima intensidade (I> e I>>) e defeito à terra (Io), com regulação
adequada à canalização a proteger.
Todos os cabos indicados nas peças desenhadas foram dimensionados de acordo com os critérios de intensidade
de curto-circuito admissível, intensidade máxima admissível por aquecimento do cabo e a queda de tensão
máxima estipulada pelo dimensionamento (1,5%).

5.3.4.8 Quadros elétricos
Prevê-se a instalações de quadros em corrente contínua (DC) e quadros em corrente alternada (AC).
Os quadros elétricos DC da instalação serão de dois tipos:


Caixa de junção de strings: ao longo do campo fotovoltaico serão instalados quadros DC em PVC, com
as dimensões de 835 x 635 x 300 mm, índice de proteção IP65, 1000Vdc, e fabricadas de acordo com
as nomas IEC 61439 2 d 2 0 / EN 61439 2 2011, preparados para receber 12 strings e equipados com
interruptor geral de 160A. A proteção da canalização elétrica das strings será garantida por fusíveis do
tipo gPV (EN 60269-6) de 15A. Serão instalados descarregadores de sobretensões de 1000V DC, tipo II,
Imax = 40 kA;



Caixas de agrupamento: ao longo do campo fotovoltaico serão instalados quadros de agrupamento das
caixas de junção de string. Cada uma destas caixas receberá 3 circuitos DC provenientes de caixas de
junção de strings. Serão fabricadas em PVC e terão as dimensões de 1056x852x350 mm, índice de
proteção IP54, 1000Vdc, e fabricadas de acordo com as nomas IEC 61439 2 d 2 0 / EN 61439 2 2011 -2
ed 2.0 / EN 61439-2:2011. Serão equipadas com fusíveis de 160A do tipo gPV (EN 60269-6) e interruptor
geral de 400A.

Os quadros AC serão do tipo armário metálico, em caixa normalizada, classe II de isolamento. As caixas terão
porta de segurança e tampa obturadora que evite contactos diretos e permita simultaneamente o afloramento
da aparelhagem. Os disjuntores serão montados em calha DIN.
Os quadros elétricos serão equipados com a aparelhagem de manobra e proteção indicada e obedecerão às
prescrições regulamentares aplicáveis, nomeadamente as secções 31 a 34 da parte 1, secções 52 a 54 da parte
2, secções 30 a 39 e 58 da parte 5 das Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Portaria nº
949-A/2006 (RTIEBT) e às condições e características técnicas constantes do presente projeto.
Os quadros serão grau de proteção não inferior à IP65 segundo a norma EN 60529 e IEC 60529 e IK8 segundo a
norma EN 62262. A estrutura interior e dimensões será tal que satisfaça as normas portuguesas em vigor e que
permita alojar a aparelhagem indicada no respetivo esquema e protege-la contra contactos diretos ou outras
ações, por todas as faces.

Os quadros elétricos serão equipados com corte geral do tipo omnipolar e com a aparelhagem de manobra e
proteção contra sobrecargas e curto-circuitos e dispositivos diferenciais contra correntes de fuga à terra que
obedecerão às prescrições regulamentares aplicáveis, e esquemas unifilares constantes do presente projeto
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Todos os quadros serão obrigatoriamente de classe II de isolamento ou de isolamento equivalente, satisfazendo
às condições indicadas na Secção 413.2 das RTIEBT.

5.3.4.9 Rede de terras
Será instalado um sistema de terra única, à qual serão ligadas as estruturas e todas as partes metálicas da
instalação, nomeadamente os painéis, as estruturas, vedações, quadros elétricos e PT’s/inversores e subestação.
A mesma deverá ser inferior a 1 Ohm.
Será em cabo de cobre, sem isolamento, reforçado com varetas metálicas e enterrado ao longo da central
fotovoltaica e subestação, conforme peças desenhadas.
As secções de cabo, em cobre nu a aplicar serão:


Rede principal e derivações para rede subterrânea – 50 mm2;



Baixadas de para-raios e descarregadores de sobretensões de MT/AT – 70 mm2;



Transformadores de potência – 70 mm2;



Celas de Média Tensão e quadros de baixa tensão – 35 mm2;



Circuitos de potência – 16 mm2;



Circuitos de comando – 6 mm2.

Ao longo da vala de média tensão será instalado um cabo de cobre nu de 50mm2 que interligará todas as massas
do campo fotovoltaico. Sempre que necessário, a terra será também reforçada através de instalação em cada
mesa de suporte de painéis por um electrodo de terra tipo “piquet” em aço revestido em cobre (250μm) com
2000mm de comprimento e 5/8” de diâmetro.A continuidade de terra entre as mesas e painéis será assegurada
por condutores do tipo H07V-R 6mm2.
A rede de terras deverá cumprir toda a legislação aplicável, nomeadamente Regulamento de Segurança de
Subestações e Postos de Transformação, e de Seccionamento, Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa
tensão, EEI 80 e 81, para além do estabelecido por toda a regulamentação e legislação aplicável

5.3.4.10

Acessos

O projeto prevê a criação de acessos permanentes, que serão criados por forma a facilitar os trabalhos de
manutenção. Para o efeito, serão estabelecidos acessos em terra batida com gravilha, reduzindo-se os mesmos
ao essencial à boa exploração, nomeadamente facilitando o acesso ao aos Postos de Transformação/Inversores
e aos painéis fotovoltaicos para os trabalhos de manutenção e limpeza. Adicionalmente, o projeto prevê o
aproveitamento de caminhos existentes para este efeito.



Largura útil da estrada: 4 m;



Inclinação transversal: 3%;



Raio de curvatura mínimo ao eixo do acesso: 10m;



Pavimento: Tout-venant;



Espessura do pavimento (gravilha): 15cm.

No Desenho 1 apresenta-se a implantação cartográfica dos referidos acessos. Prevê-se a utilização de 3.813,5m
de acessos existentes (que não serão objeto de qualquer intervenção), de 3.147,8m de acessos a melhorar
(atualmente em terra batida) e a criação de 18.417,64 m de acessos novos (incluindo o acesso da subestação,
com 184 m de extensão).
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Os acessos a criar terão as seguintes características principais:

5.3.4.11

Vedação

Para delimitar a área da central de Ourique, será instalada uma vedação perimetral, a qual incluirá, igualmente,
no seu interior, a subestação de transformação. Esta vedação terá 2 metros de altura e será constituída por
painel de aço eletrossoldado com diversas nervuras conferindo maior resistência ao painel. Será fabricada com
arames de Ø 5mm na horizontal e de Ø 4mm na vertical. A malha retangular será de 200x50mm. Os postes de
suporte serão de 80mm de diâmetro e serão instalados no solo a cada 2,5m. Para reforçar a segurança, será
instalada uma linha de arame farpado no topo da vedação.

Figura 5.8 – Exemplo de vedação similar à prevista no projeto

5.3.4.12

Vigilância

Será instalado um sistema de vigilância para proteger a instalação, defendendo a mesma de atos criminosos. O
sistema deverá abranger toda a área e perímetro da central fotovoltaica.
Será instalado um sistema que integra 20 radares fixos, uniformemente por toda a área da central, a uma
interdistância de 400 metros. Será também instalado um sistema de circuito fechado de televisão (CCTV)
habilitado para cobrir esta área e instalado nos mesmos postes dos radares.
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Será instalado um computador de controlo e gestão, cuja principal função será de fornecer o serviço de
monitoramento e gravação de incidentes no interior da central e seu perímetro, permitindo ligações IP. Para a
exibição das imagens serão usados dois monitores de 32 polegadas e para a gravação um disco rígido local. O
sistema será instalado em postes octogonais, tronco-piramidais de 20 metros de altura.
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Figura 5.9 – Exemplo de vídeo-vigilância similar à prevista no projeto

5.3.4.13

Aspetos técnicos com interesse em termos ambientais

Campo elétrico e indução magnética
A Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de restrições
básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos electromagnéticos,
constante da Recomendação do Conselho nº 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez se baseia
na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and
Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection.
Na vizinhança imediata da central, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o público geral
estará exposto serão originados essencialmente pela presença dos painésis solares e pelos inversores.
De acordo com a publicação “Scaling Public Concerns of Electromagnetic Fields Produced by Solar Photovoltaic
Arrays” (Good Company, 2010), os níveis produzidos por uma central solar não se aproximam dos valores
definidos pelo ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), conforme é possível
verificar por análise da tabela seguinte. Refira-se ainda que a DGEG, enquanto entidade licenciadora do projeto,
assegurará que o mesmo cumpra com todos os requisitos legais e internacionais associados à tipologia de
projeto em questão.
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De referir ainda que não existirá exposição do grande público a estes campos, já que a central será vedada,
sendo o acesso exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado e os valores no exterior serão
significativamente inferiores, dadas as distâncias aos equipamentos em tensão.
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Tabela 5.6 – Comparação entre os valores de campo magnético tipicamente produzidos numa central solar face aos limites de
referências internacionais

Ruído
Tendo presente que os painéis fotovoltaicos se encontram instalados em estruturas fixas, sem quaisquer peças
móveis, e que a geração ocorre em corrente contínua, portanto sem que ocorram harmónicos, não existe
qualquer fonte emissora de ruído ao nível dos mesmos.
As únicas fontes de ruído localizam-se nos edifícios pré-fabricados que alojam os inversores e postos de
transformação, que se encontram distribuídos uniformemente ao longo do campo fotovoltaico. O ruído é
essencialmente provocado pelo funcionamento dos sistemas de ventilação que asseguram que os inversores se
encontram a funcionar numa gama de temperaturas dentro dos parâmetros ótimos de funcionamento.
Tipicamente, este tipo de sistemas com a potência unitária de 3MW, tal como previsto no presente projeto,
produzem os seguintes níveis sonoros:
Tabela 5.7 – Produção de ruído pelos sistemas de ventilação dos inversores
Distância aos inversores/PT

Nível sonoro esperado

116 m

42,7 dB(A)

220 m

37,2 dB(A)

273 m

35,3 dB(A)

390 m

32,2 dB(A)

Interferência com linhas de água
Não serão realizadas quaisquer ações associadas ao uso, ocupação e transformação do solo em área de
intervenção da central, que impliquem a utilização de recursos hídricos. Sempre que inevitável a passagem de
cablagem elétrica pelas faixas de proteção do domínio hídrico, as mesmas serão efetuadas por forma a minimizar
eventuais impactes, como travessias aéreas, canalização enterrada e entubada, ou outra solução.

5.3.5 Subestação de Transformação
5.3.5.1 Breve descrição do projeto

A subestação, integrada na Central Solar de Ourique, permitirá ligar esta Central através de uma linha dedicada
ao futuro Posto de Corte de Ourique, no escalão de tensão de 400 kV.
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Os elementos a seguir apresentados foram extraídos da Memória Descritiva do Projeto da subestação da Central
Solar de Ourique, apresentando-se no Anexo E uma seleção de desenhos do projeto que pretende auxiliar a
presente descrição.

A subestação fica totalmente implantada à cota 131,40 m, no interior da Quinta Nova, propriedade do Promotor.
O acesso direto à subestação far-se-á a partir da EN261-4.
Para a elaboração do projeto, a seguir descrito, foram tidos em conta os seguintes elementos:






Caracterização do local de implantação:
o Geomorfologia e geologia local;
o Implantação da plataforma e acesso;
o Drenagem;
Estruturas e infraestruturas a edificar na plataforma;
Projeto elétrico;
Projeto de Integração Paisagística.

Dada a fase em que se encontra o desenvolvimento do Projeto (projeto de execução), a localização em estudo
para a implantação da subestação encontra-se perfeitamente definida, assim como as dimensões da plataforma,
infraestruturas a edificar na plataforma, localização da estrada de acesso, bem como os traçados de entrada e
saída das linhas elétricas, de média e muito alta tensão.
O projeto de execução avaliado define as estruturas e infraestruturas que constituem a subestação
propriamente dita. Neste, são apresentados os elementos mais significativos que possibilitam ter uma ideia da
amplitude da construção e respetivo impacte em termos da área a ocupar.



Abate de árvores e desmatação de toda a área de intervenção;



Terraplenagem dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para a construção da plataforma e do
caminho de acesso. Nas escavações, e atendendo às características dos solos, prevê-se o recurso a
meios mecânicos convencionais, sem utilização de explosivos;



Execução de vedação nos limites da subestação, incluindo a construção dos novos portões de acesso e
muros anexos;



Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso;



Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos – abastecimento de água, drenagem pluvial,
esgotos domésticos;



Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de aparelhagem;
(equipamentos elétricos)



Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, na periferia
exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos, edifícios e prumos metálicos
da vedação;



Execução de caleiras para passagem de cabos;



Instalação de painéis;



Construção de um Edifício Técnico – Edifício de Comando, incluindo todos os trabalhos de estruturas,
águas, esgotos, AVAC e acabamentos de arquitetura;



Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias interiores e via periférica;



Colocação da camada superficial de gravilha;



Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros, drenagem, pavimentos,
pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.



Arranjos exteriores.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

69

Mod. 503-A

Em termos gerais, encontram-se assim previstas as seguintes ações:

Durante a empreitada de construção civil da subestação, particularmente no que se refere à construção da
plataforma e caminho de acesso, serão tidos em consideração os aspetos definidos na Projeto de Integração
Paisagística da envolvente da subestação, conforme descrito seguidamente no ponto 3.3.6 - Projeto de
Integração Paisagística.
Por fim, refira-se que nos Projetos das diferentes especialidades desenvolvidas serão respeitados os
regulamentos e normas nacionais e internacionais em vigor.
A planta geral de localização da subestação é apresentada no Anexo E.2.

5.3.5.2 Considerações técnicas associadas ao local de implantação
Geomorfologia e geologia local
A subestação (tal como a restante Central) encontra-se situada sobre a Zona Sul Portuguesa, mais
concretamente no Complexo Vulcano-Sedimentar da Faixa Piritosa Ibérica e na Formação de Mértola do Grupo
do Flysh do Baixo Alentejo, sendo que o Complexo Vulcano-Sedimentar é formado por rochas vulcânicas (ácidas
e básicas intercaladas em xistos argilosos e siltitos) e a Formação de Mértola é composta por grauvaques, xistos
e alguns conglomerados, dispostos em sequências turbidíticas.
No local de implantação do projeto ocorrem maioritariamente xistos argilosos, duros, com foliação fácil, mas
muito impermeáveis, com afloramentos que aparecem á superficie em mais de 10% da área. A sua resistência à
meteorização é elevada, constituída por plagioclases, por micas (clorite, etc.) e por quartzo.
Do ponto de vista hidrogeológico, salienta-se que o material presente no terreno de implantação da central,
composto por xistos e grauvaques, apresenta, por ser relativamente resistente, uma fraca reserva mineral,
dando, por hidrólise dos minerais primários, caulinite, ilite um mineral de argila interestratificado cloritevermicolite, o quartzo, a plagioclase e mantendo-se as micas já existentes. Caracterizam-se tambem pela
inexistência de aquíferos que não sejam fissurais, nas zonas fracturadas.
Implantação da plataforma e acesso



Decapagem superficial das áreas a escavar e a aterrar com uma espessura média de 0,60 m de coberto
vegetal (este volume de terra vegetal será posteriormente aplicado no revestimento dos taludes da
plataforma e para as operações de paisagismo). Na presença de linhas de água, deverão ser utilizados
materiais mais grosseiros e resistentes nos níveis inferiores e ser retirado o material superficial, que
pode apresentar espessuras superiores a 60 cm;



Taludes de escavação da plataforma e aterro com inclinações de 1V:1,5H. Estes taludes deverão
considerar, de forma geral, o adoçamento tangencial até cerca de 1,5m e um coberto vegetal de
proteção adequado, de rápido crescimento, preferencialmente constituído por espécies endémicas;



Taludes de aterro com inclinações de 1V:2H. Os aterros serão constituídos com materiais provenientes
das escavações da plataforma com aptidão para o efeito.

De modo a equilibrar os volumes de terra, a plataforma foi implantada à cota 131,4 (cota do eixo da via dos
transformadores), desenvolvendo-se para Noroeste e Sudeste, com uma inclinação de -0.3% de forma a drenar
a plataforma. A plataforma encontra-se num ponto ponto alto baixo em relação ao caminho de acesso, pelo que
apresenta uma situação mista de aterro/escavação, desenvolvendo-se o caminho de acesso na sua quase
totalidade em aterro de em escavação na sua parte final..
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Tendo em consideração as características geológico-geotécnicas do local de implantação da subestação e outros
elementos recolhidos, foram definidos os seguintes dados de base para o cálculo de movimentos de terras:

A estrada de acesso à plataforma da subestação tem a sua origem num troço da estrada municipal EN 261-4,
entre Alvalade e o entroncamento com a estrada nacional n.º 123. O caminho de acesso terá uma extensão total
de 183,7 m.
Para a concretização desta obra, não será necessário cortar o acesso a qualquer caminho rural, mantendo-se
pelo efeito todas as serventias existentes.
Tendo em consideração estes elementos de base e a configuração final da plataforma da subestação, chegouse aos volumes de movimentação de terras constantes da tabela seguinte.
Tabela 5.8 – Movimentações de terras associadas ao local de implantação da subestação da Central Solar de Ourique

Tabela

Escavação
(m3)

Aterro
(m3)

Utilização
em
integração
paisagística
(m3)

Volumes

12.444,00

12.318,00

126,00

Vazadouro
(m3)

-

Pelo exposto na tabela anterior, verifica-se que se prevê escavar, aproximadamente, um total de 12 444 m 3 de
terras (incluindo a decapagem), que serão parcialmente utilizados na área de construção (ou envolvente) da
nova subestação. O volume de terras provenientes de escavação, será totalmente reaproveitado como terras
para aterro, integração paisagística e para recobrimento de taludes. No final, não se prevê a geração de qualquer
volume excedentário de terras, a transportar a vazadouro.
Drenagem pluvial
A solução de drenagem pluvial da subestação é apresentada no Anexo E.2. Conforme anteriormente indicado, a
plataforma da subestação implanta-se num ponto médio, do que resulta uma solução construtiva mista de
aterro/escavação, tendo as áreas de escavação um maior significado. Também no caso do caminho de acesso se
verifica que o mesmo se implanta na fase final em escavação.
Da análise do desenho de drenagem incluído no projeto de execução, verifica-se ainda que nem a plataforma
nem o caminho de acesso interferem com qualquer linhas de água ou linhas de escorrência.
A drenagem da plataforma é garantida através de pendentes de 0,5%, que permitem um escoamento natural
das águas até aos muros de vedação, munidos de caleiras criteriosamente dispostas, capazes de escoar o caudal
proveniente destas áreas para valetas de plataforma que farão a descarga na rede de coletores, terra natural e
em linhas de água na proximidade da plataforma. A rede de coletores também receberá caudais provenientes
do Edifício de Comando, assim como das águas pluviais provenientes dos depósitos de retenção de óleos.
Toda a tubagem enterrada da rede de coletores situar-se-á à profundidade de 1,20 m, conforme indicado nas
peças desenhadas de projeto. Os diversos órgãos de drenagem longitudinal foram dimensionados, como é usual
neste tipo de infraestruturas, para um período de retorno de 10 anos.
A drenagem da via de acesso à plataforma será assegurada pelas valetas de plataforma lateral junto aos taludes
em escavação e por valetas de pé de talude.

5.3.5.3 Estruturas e infraestruturas a edificar na plataforma


Construção de maciços em betão armado para assentamento dos transformadores, fundação dos
pórticos de amarração de linhas elétricas e dos suportes de aparelhagem elétrica;
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Os trabalhos a realizar para a construção da subestação incluem, designadamente:



Construção do Edifício Técnico (Edifício de Comando) e respetiva rede de abastecimento de água, de
drenagem de esgotos domésticos, de drenagem de águas pluviais e instalações de climatização - AVAC;



Construção de 2 depósitos de retenção de óleos e respetiva rede de drenagem associada;



Execução de caleiras, em betão pré-fabricado, para passagem de cabos elétricos;



Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras;



Construção das vias interiores (via principal dos transformadores, vias interiores e via periférica,
revestidas a betão betuminoso), da estrada de acesso e de um acesso em terra batida da estrada de
acesso, com a largura de 54m, sobre o traçado do limite de propriedade, no exterior da vedação;



Regularização de terreno e espalhamento de gravilha;



Execução de vedação de segurança da subestação, incluindo a construção dos portões de acesso;



Arranjos exteriores - execução da Integração Paisagística da subestação na envolvente.

5.3.5.4 Estruturas para suporte de equipamento
O equipamento a instalar será montado em estruturas metálicas de suporte, fundadas em maciços de betão
armado, semi-enterrados. Os maciços de equipamentos a construir nesta empreitada passam por soluções já
anteriormente definidas e utilizadas pela REN,SA noutras subestações.
Os materiais adotados no dimensionamento dos diferentes elementos estruturais foram equivalentes aos
considerados nas restantes estruturas desta subestação.

5.3.5.5 Edificações
O único edifício técnico a construir corresponde ao Edifício de Comando, que configurará uma solução em
estrutura de laje, pilar e viga e cobertura em betão, com paredes em alvenaria.
A cobertura do edifício é termicamente isolada, bem como as paredes exteriores, que são duplas, em alvenaria
dupla de tijolo, com caixa-de-ar. Ressalta-se que o isolamento térmico contribui para uma melhor eficiência do
funcionamento do sistema de ar condicionado.
Quanto aos acabamentos exteriores, a cobertura é feita com painéis de chapa de aço do tipo “ERFI” espessura
de 7mm, com lacagem em “Poliester” na cor branco RAL 9001 (para ambiente não corrosivo). A platibanda e o
soco do edifício (viga de fundação à vista) são em betão e terão um acabamento com uma tinta
impermeabilizante semi-espessa com elevada resistência às intempéries e as paredes exteriores serão revestidas
a mosaico cerâmico do tipo “Nova Arquitetura” e cor “Verde Mar”.
Face às características da subestação, não haverá pessoal em permanência diária nas instalações, sendo que a
ocupação pontual máxima prevista para o Edifício de Comando é de 1 a 2 pessoas na fase de exploração (situação
comum) e de 6 pessoas na fase de conservação (situação ocasional).
O edifícios apresenta-se com planta retangular e volumetria simples, com um único piso térreo e com as
características a seguir descritas:
A área de ocupação do edifício é de 462m2, desenvolvendo-se num único piso ao nível térreo, com
uma cércea de 4,23m;



O Edifício de Comando é constituído pelos seguintes compartimentos (áreas interiores):
Sala do gerador :

15.75 m2

Sala do telecomunicações :

15.75 m2
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Instalações sanitárias :

9.98 m2

Sala de contagem :

6.9 m2

Hall entrada :

7.88 m2

Sala de quadros :

48.31 m2

3 x Sala de Media tensão :

3x 102,5 m2

5.3.5.6 Depósitos de retenção de óleos
Os transformadores utilizam no seu funcionamento quantidades significativas de óleo, e é possível que durante
o seu período de vida e/ou em operações de manutenção se verifiquem algumas perdas/fugas de óleo. Neste
sentido, decidiu-se criar uma caleira, em betão armado, em torno dos maciços de apoio dos novos
transformadores.
Conjuntamente, criou-se um sistema de drenagem destas caleiras periféricas para uma das bacias de retenção
de óleos do transformador adjacente. Esta câmara, que procede à decantação do óleo, foi dimensionada para
reter o volume de óleo equivalente à capacidade total de um dos transformadores.
Periodicamente deverá ir-se controlando o volume de óleo armazenado na câmara de retenção e proceder à
sua recolha, transporte e rejeição em locais de reciclagem devidamente licenciados.

5.3.5.7 Abastecimento de água
O abastecimento de água à subestação será feito, exclusivamente, com recurso ao abastecimento externo por
camião, com armazenamento em reservatório subterrâneo com capacidade de 2000 L (considerada suficiente
para assegurar o cumprimento das necessidades de abastecimento da subestação).
A rede de abastecimento será assegurada por um ramal em tubo de PEAD, com 40mm de diâmetro, que ficará
ligado ao reservatório e que servirá o edifício de comando.
A rede de distribuição de água alimentará todos os dispositivos de utilização existentes no interior do edifício.
Cada ambiente sanitário será contemplado por válvulas de seccionamento que seccionarão cada instalação
sanitária.

5.3.5.8 Drenagem de efluentes
A drenagem de águas residuais da subestação será feita mediante ligação a uma fossa séptica compacta, em
PVC, com capacidade de 1000 L.
A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das águas residuais domésticas produzidas
no interior do Edifício de Comando. Toda a drenagem é feita por gravidade. As águas residuais domésticas
produzidas são conduzidas através de ramais de descarga para as caixas de ligação. O material a empregar na
rede será o PVC rígido, com diâmetro de 90mm. A rede de drenagem das águas residuais domésticas será
separada de qualquer rede de drenagem de águas pluviais.
Assim, as canalizações instaladas serão identificadas consoante a natureza das águas transportadas, de acordo
com as regras de normalização estabelecidas. De modo a prevenir a contaminação, não será permitida a ligação
entre a rede de distribuição de água e a rede de drenagem de águas residuais.
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5.3.5.9 Caminho de acesso, arruamentos interiores e pavimentação
A estrada de acesso à subestação apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de.
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A rede viária interna da subestação é constituída por:


Via dos transformadores;



Caminho periférico e vias interiores.

A via dos transformadores apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura, enquanto as vias paralelas
e transversais à via dos transformadores apresentam uma faixa com 3,50 m de largura.
Os perfis da via dos transformadores são constituídos pela seguinte estrutura:


Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura;



Rega de impregnação betuminosa;



Base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,20 m após recalque;



Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de granulometria extensa, com uma
espessura de 0,20 m após recalque;



Leito de pavimento em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,20 m.

Atendendo aos baixos valores de tráfego e às condições de fundação, o pavimento considerado para as vias
interiores da plataforma e caminho periférico assumirá o seguinte perfil:


Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura;



Rega de impregnação betuminosa;



Base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,15 m após recalque;



Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de granulometria extensa, com uma
espessura de 0,15 m após recalque;



Leito de pavimento em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,20 m.

5.3.5.10

Vedação

O terreno da subestação será integralmente vedado por uma vedação limite, constituida por paineis arames de
aço soldado galvanizado com as dimensões de 50x200mm, fixos através de braçadeiras inox a postes metálicos
espaçados de 2, 515 m, do tipo Pallas 200 da Heras ou equivalente. A malha da vedação é constituída por arames
na vertical de 6 mm e um duplo arame na horizontal de 2x8 mm. No topo da vedação Pallas serão instaladas 3
fiadas de arame farpado, fixadas a consolas metálicas galvanizadas que se ligam aos postes da vedação.

5.3.5.11

Projeto Elétrico

Configuração Inicial da subestação e Faseamento
A instalação da subestação será desenvolvida em três fases, com a seguinte configuração final:



400 kV:
o

1 Painel de linha RNT

o

3 Painéis de Transformador de Potência 400/30 kV 100 MVA.

30 kV:
o

12 Painéis de linha (chegadas dos PT’s constituintes do Parque Fotovoltaico);

o

3 Painéis de transformador de Potência;
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o

2 Painéis transformador de serviços auxiliares + reactância de neutro;

o

1 Painel de reactância de neutro.

As plantas relativas à configuração da subestação de Ourique são apresentadas no Anexo E.2.

Tecnologias de construção selecionadas
Do ponto de vista construtivo, a subestação de Ourique segue uma solução mista, consistindo na utilização de
aparelhagem exterior, a instalar no Parque Exterior de Aparelhagem e de aparelhagem de montagem interior, a
instalar no Edifício de Comando.
No Parque Exterior de Aparelhagem, será instalado o escalão de 400 kV, isolado a ar e composto por um
barramento, e três painéis onde serão instalados todos os equipamentos de Muito Alta Tensão (MAT). Serão
ainda instalados os transformadores de potência MAT/MT, e os equipamentos complementares de MT, tais
como, os transformadores de serviços auxiliares, os descarregadores de sobretensões e as impedâncias
limitadoras da corrente de defeito à terra.
No Edifício de Comando ficará instalado o equipamento principal de MT, composto por três barramentos, em
quadros metálicos, e os sistemas de proteção, comando e controlo (integrados em armários próprios para o
efeito).
Os quadros metálicos de MT serão do tipo blindado, estando os equipamentos de MT e BT dispostos no interior
de compartimentos distintos e completamente fechados em todas as suas faces por divisórias metálicas
Todos os disjuntores previstos são de corte em meio de hexafluoreto de enxofre (SF6), sendo acionados por
molas.
Os transformadores de potência e as reactâncias de neutro-shunt são máquinas convencionais em banho de
óleo mineral.
Disposição do equipamento
O escalão de 400 kV, onde será ligada a linha para a ligação da Central Fotovoltaica à Rede Nacional de
Transporte, e à qual ligam os três transformadores MAT/MT, que recebem a energia produzida no parque,
possuirá um barramento, constituído por condutores flexíveis em liga de alumínio, ao qual ligam por
seccionadores do tipo vertical os três painéis transformador.
O restante equipamento MAT será disposto ao mesmo nível dos seccionadores de barras e ao longo dos
respetivos módulos, sendo as ligações entre aparelhos também elas efetuadas pelo mesmo tipo de condutores.
Os painéis de MAT serão caracterizados por possuírem uma conceção modular, com 21 m de largura, e distâncias
entre aparelhagem que assegurarão a realização de futuras intervenções com a instalação em serviço, de acordo
com o Regulamento e normas de Segurança.
Assim, todas as ligações em MAT apresentam um afastamento entre fases de 5,75 m, com a exceção das ligações
ao transformador de potência MAT/MT, que dependem da distância entre polos do respetivo equipamento.
A aparelhagem de corte e seccionamento será do tipo apoiado, suportada por estruturas metálicas, e dotada de
comandos motorizados, tendo sempre a possibilidade de comando manual, que se sobrepõe ao comando
elétrico, inibindo-o.

Mod. 503-A

Os neutros dos Transformadores de Potência, no escalão MAT, serão ligados diretamente à terra.
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Isolamento
De acordo com os princípios de coordenação de isolamento adotados pela REN na RNT, o painel de linha
(nomeadamente os disjuntores abertos ou em fase de abertura) é protegido contra sobretensões vindas do
exterior através da montagem de descarregadores de sobretensões instalados na cabeça do painel.
Tal como o painél de linha, os transformadores são protegidos individualmente com descarregadores
sobretensões de óxido metálicos e sem explosores, equipados com contadores individuais de descargas, com
indicação da corrente de fuga e com limitadores de pressão, próprios para montagem exterior. A linha de fuga
específica mínima a considerar nesta instalação é de 20 mm/kV (valor eficaz da tensão composta),
correspondente ao nível de poluição médio.
De acordo com as recomendações CEI aplicáveis e com o Guia de Coordenação de Isolamento para a RNT, os
níveis de isolamento e proteção a adotar são os indicados na Tabela 5.9. As distâncias de isolamento e proteção
mínimas no ar medidas a partir das partes em tensão respeitam os valores indicados na Tabela 5.10.
Tabela 5.9 – Níveis de isolamento nominal
50 Hz
1 minuto (kVef)
Tensão
máx
serviço
(kVef)

Faseterra

Fasefase

Choque atmosférico
(kV)

Sobre a
distância de
seccionamento

Faseterra
e
Fasefase

Faseterra

Choque manobra
(kV)

Sobre a
distância de
seccionamento

Faseterra

Fasefase

Sobre a
distância de
seccionamento

Transformadores de medição
36

70

--

--

170

--

--

--

--

--

420

630

--

--

1425

--

--

1050

--

--

Aparelhagem de corte e manobra
36

70

70

70

170

170

170

--

--

--

420

520

520

610

1425

1425

1425(+240)

1050

1575

900(+345)

Transformadores de Potência, Reactância Shunt
420

--

--

--

1300

--

--

1050

1550

--

36

--

-

--

170

--

--

--

--

--

50

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Neutro
AT
Neutro
MT

Tabela 5.10 – Distâncias mínimas de isolamento e proteção

420

Distâncias isolamento (cm)
Fase-terra

Fase-fase

Ponta-Estrutura: 350

Condutor-Condutor: 360

Condutor-Estrutura: 300

Condutor-Ponta: 400
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Distância ao
solo (mm)

575

Distância de trabalho (mm)
Horizontal

Vertical

525

475
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Tensão mais
Elevada (kV)

76

Tensão mais
Elevada (kV)
36

Distâncias isolamento (cm)
Fase-terra

Fase-fase

32

32

Distância ao
solo (mm)

Distância de trabalho (mm)

300

Horizontal

Vertical

300

300

As novas cadeias de isoladores a instalar nos pórticos, encontram-se definidas na tabela seguinte:
Tabela 5.11 – Cadeias de isolamento
Tensão (kV)
30

400

Tipo de Cadeia

Quantidade de
Isoladores

Tipo de Isoladores

Linha de fuga total
(mm)

Suporte de barramento 30 kV

2

Caixas de fim de cabo

4

Isolador rígido

≥720

Amarração

2x19

F160P

Suspensão em V

2

Isolador rígido

≥8400

Todas as colunas isolantes de apoio e suporte associadas à aparelhagem MAT deverão assumir como
comprimento da linha de fuga mínima o valor de 8400 mm, para 400 kV, e o valor de 720mm, para 30 kV.

5.3.5.12

Aspetos técnicos com interesse em termos ambientais

Campo elétrico e indução magnética
A Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de restrições
básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos electromagnéticos,
constante da Recomendação do Conselho nº 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez se baseia
na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and
Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection.
Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o público
geral estará exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos. Com base
em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares de todo o mundo,
conclui-se que os valores dos campos, sob qualquer linha de transporte de energia, de qualquer nível de tensão,
se encontram abaixo dos limites referidos na Portaria. Para este projeto, os campos elétrico e magnético
calculados encontram-se dentro dos valores habituais para linhas elétricas, ficando muito aquém das
recomendações da ICNIRP (estabelecidas para trabalhadores expostos durante algumas horas diárias).
De referir ainda que não existirá exposição do grande público a estes campos, já que a subestação será vedada,
sendo o acesso exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado e os valores no exterior serão
significativamente inferiores, dadas as distâncias aos equipamentos em tensão.

O efeito de coroa consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, provocado pela
presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão. Manifesta-se pela presença
de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível característico de natureza crepitante e interferências
radioelétricas, sendo responsável ainda por perdas de energia e formação de ozono. O dimensionamento do
número e secção de condutores a utilizar nas ligações AT procurará sempre minimizar este efeito. No entanto,
a sua intensidade depende fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de
humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução do efeito de coroa.
Para além do ruído associado ao efeito de coroa, a outra origem de ruído reside no funcionamento das unidades
de transformação. Nestas, as fontes de ruído identificadas provêm do funcionamento, não contínuo, dos
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Efeito de coroa e ruído acústico

ventiladores dos permutadores de calor óleo-ar e, de modo contínuo, dos núcleos magnéticos dos
transformadores, o qual apresenta componentes tonais em frequências múltiplas da frequência nominal da rede
(50 Hz).
No que respeita ao ruído percetível nas áreas envolventes da subestação, foi elaborado um Estudo de
Condicionamento Acústico de modo a garantir os limites legalmente definidos no Regime Legal sobre Poluição
Sonora instituído pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro, verificando-se não ser necessário implementar
medidas de minimização de modo a serem cumpridos os requisitos legais. O Estudo de Condicionamento
Acústico, incluindo o mapa de ruído particular na situação futura, encontra-se no Anexo E.3.
Emissão de SF6
Nesta instalação, a tecnologia a implementar é de tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem
exterior e isolamento a ar, pelo que este gás estará presente nas câmaras de corte dos disjuntores. A fuga
incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente envolvendo a destruição de um
polo de um disjuntor, situação em que a massa de gás envolvida é reduzida. Qualquer operação de esvaziamento
será sempre realizada de forma controlada para um depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior
tratamento do gás.
Derrame de óleo dos transformadores
Este tipo de ocorrência apenas terá significado relevante em caso de ocorrer uma avaria grave (e pouco provável)
em qualquer das referidas máquinas. No caso das máquinas a instalar na subestação, elas serão instaladas de
acordo com as atuais práticas em uso na REN, sobre maciços apropriados, dotados de um sistema de recolha
periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, para um adequado depósito
subterrâneo de retenção de óleos, o qual terá capacidade para a recolha do volume de óleo contido na maior
das máquinas instaladas.

Principais atividades por fase de implementação do projeto
Apesar de decorrerem em simultâneo, a construção da central e da subestação serão concretizadas através de
empreitadas independentes. Complementarmente, apresentam características de operação e desativação
distintas, o que motiva uma caracterização específica de cada projeto, ao longo das suas diferentes fases de
implementação.

5.4.1 Fase de construção
5.4.1.1 Atividades
O processo construtivo da central pode ser organizado em 4 etapas:
1.

Mobilização e Preparação do Local;

2.

Construção;

3.

Posta em marcha (Comissionamento);

4.

Desmobilização.

Mod. 503-A

Cada uma destas etapas é descrita seguidamente.
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Etapa 1 – Mobilização e Preparação do Local
Do conjunto de ações que constitui a preparação dos terrenos para a implantação da central, destacam-se a
demarcação do terreno com cercadura perimétrica adequada, instalação do estaleiro e parque de material,
preparação do terreno e melhoramento dos acessos existentes, assim como a criação de novos acessos.
Vedação
O terreno será vedado em todo o seu perímetro por rede de malha metálica e circundado por cortina arbórea
em faixa de 15 m, isolando e protegendo a instalação e as pessoas, quer na vertente de limitação de acessos
quer na limitação de poeiras que diminuam o rendimento da transformação fotovoltaica.
Estaleiro e parque de material
Para a execução da obra de construção da central, será necessário recorrer apenas a um estaleiro, o qual se
apresenta cartografado no Desenho XX. Este estaleiro ficará localizado junto ao Apeadeiro ferroviário de Panoias,
atualmente desativado e parcialmente em ruínas.

Figura 5.10 – Apeadeiro de Panóias, situado dentro do perímetro da Quinta Nova.

As áreas afetas ao estaleiro incluem, uma zona destinada ao parque de material, i.e., ao armazenamento
temporário de materiais, uma zona de estacionamento de veículos e maquinas afetos à obra, bem como
contentores para deposição de resíduos.
No final da obra, poderá́ ser equacionada a manutenção das infraestruturas do estaleiro com vista a servirem de
apoio à exploração da Central, nomeadamente ao nível do armazenamento de ferramentas, instrumentos e
peças de reserva assim como gabinetes para os técnicos residentes quando necessário.

Mod. 503-A

As instalações do Apeadeiro de Panóias servirão, durante a construção da Central, como local de trabalho para
as equipes técnicas de engenharia e, futuramente, servirão para instalar os Serviços de vigilância, de limpeza e
de manutenção da Central.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

79

Figura 5.11 – Maquete do Apeadeiro de Panóias "recuperado"

Tendo ainda em conta a existência do Apeadeiro ferroviário de Panóias dentro do próprio terreno da Quinta
Nova (tratando-se este de um Apeadeiro da Linha entre a Estação central da Funcheira (na Linha do Sul) e Beja,
pretende-se que a totalidade do equipamento fabricado, ou apenas montado, em Sines seja transportado para
o local da futura Central Solar por via ferroviária, contribuindo assim (pela não utilização da via Rodoviária) para
uma redução do volume de Emissões de CO2.
Preparação do terreno e melhoramento dos acessos existentes.
As obras iniciar-se-ão pela limpeza do terreno, e regularização do pavimento dos acessos existentes, assim como
pela execução das infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas). Na preparação dos terrenos
quando necessário irá proceder-se à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela
implantação dos painéis fotovoltaicos, PTs, subestação e caminhos.
Será necessário, numa fase posterior, proceder-se-á à abertura de valas para instalação dos cabos elétricos,
cabos de controlo e comando de interligação entre os painéis fotovoltaicos, os PT, a Subestação e o edifício de
comando.
Abertura de acessos novos

Os acessos seguirão a orografia do terreno, pelo que não estão previstas movimentações de terra para a sua
criação ou melhoramento. Apenas será feita a desmatação, limpeza e nivelamento mínimo quando necessário.
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O projeto prevê a criação de acessos permanentes, que serão criados por forma a facilitar os trabalhos de
manutenção. Para o efeito, serão estabelecidos acessos em terra batida com gravilha, reduzindo-se os mesmos
ao essencial à boa exploração. Adicionalmente, o projeto prevê o aproveitamento de caminhos existentes para
este efeito.

Etapa 2 – Construção
Concluída a plataforma de trabalho, é possível dar início à construção da Subestação e da Central Solar
propriamente dita o que pode resumir-se nas seguintes operações:
Construção da Subestação
A construção da subestação inicia-se com a instalação das infraestruturas mecânicas (estruturas de fixação) e
elétricas (caminhos de cabos) a que se seguirá a instalação do Parque exterior de aparelhagem, com a instalação
do escalão de 400 kV (3 painéis) e demais equipamentos exteriores (transformadores de potência,
transformadores de serviços auxiliares equipamentos de proteção e encravamento), concluindo-se esta
instalação com as ligações e os equipamentos a instalar no Edifício de Comando.
No decurso da empreitada de construção da subestação serão utilizados dois estaleiros.
Numa fase inicial da obra, durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da
subestação e sua vedação, o estaleiro ficará implantado em local externo, junto ao topo norte do talude da
plataforma, a oeste do caminho de acesso. Este estaleiro, para além de prever instalações destinadas ao seu
pessoal, deverá prever também as seguintes instalações:


Um módulo englobando sala de reuniões e arquivo, devidamente equipado com ar condicionado
reversível e mobiliário (cadeiras, mesas, etc.);



Um módulo para a supervisão da obra;



Instalações sanitárias (deverão ser distintas das destinadas ao empreiteiro);



Prever limpeza e manutenção das instalações atrás referidas.

Após a construção da plataforma, efetuar-se-á a implantação de um segundo estaleiro, no interior da área da
plataforma, para dar apoio aos restantes trabalhos de construção civil e à empreitada do projeto elétrico.
Para as instalações de carácter administrativo e de pessoal serão utilizados contentores, dotados dos meios
adequados, tendo sempre em conta o seu carácter provisório. Estas instalações serão devidamente ventiladas e
equipadas de forma a assegurar condições de habitabilidade regulamentares. As instalações deverão ficar
definidos em planta.
Para além das instalações referidas, deverão ficar definidos locais para:


Armazenamento de combustíveis, de óleos e outros lubrificantes;



Abastecimento de combustíveis e óleos e outros lubrificantes;



Armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam
valorização/eliminação em instalações licenciadas/autorizadas.

encaminhamento

para

As áreas destinadas a oficinas e ferramentaria serão cobertas por telheiros.
O armazenamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes deverá ser efetuado em área coberta e sobre
meios de contenção, sendo que as operações de abastecimento de combustível e manutenção de equipamento
deverão recorrer à utilização de bacias de retenção

O abastecimento de água será feito por camiões-cisterna sendo a distribuição realizada através de depósito de
capacidade adequada ao número de trabalhadores.
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Os efluentes domésticos gerados no estaleiro serão encaminhados para elementos amovíveis e estanques dos
quais serão recolhidos por empresa especializada que se responsabilizará pela sua condução a estação de
tratamento adequada.

A área de Estaleiro será vedada, de acesso restrito por portão, devidamente sinalizada nos termos
regulamentares.
Com a desmontagem do estaleiro, as respetivas áreas serão repostas nas condições originais.
No que respeita aos resíduos, serão seguidos os princípios de triagem na origem, armazenamento adequado,
transporte e destino final licenciados, optando-se se possível pela sua valorização.

Construção da Central Solar
A construção inicia-se com as estruturas de fixação dos Painéis Fotovoltaicos (parafusos e mesas) e implantação
das infraestruturas elétricas (cablagens), seguida da fixação dos Painéis e posterior ligação aos inversores,
quadros de interligação e postos de transformação, conforme sequência abaixo descrita:
1.

Instalação dos Pilares de Suporte (parafusos) das Estruturas (mesas) onde assentam os Painéis
Fotovoltaicos;

2.

Instalação e fixação das Estruturas (mesas);

3.

Passagem de Cabos;

4.

Ligação dos Painéis Fotovoltaicos às estruturas de suporte;

5.

Instalação de Inversores e Quadros;

6.

Eletrificação (ligações elétricas).

Figura 5.12 – Simplicidade de Instalação dos Parafusos de Fixação

De referir que ao nível das movimentações de terras, este projeto assenta numa tecnologia que permite que as
mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno, sem que sejam necessárias
movimentações de terras associadas.
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Complementarmente, a sua colocação é feita com recurso a máquinas de transporte manual, sem significativo
impacte no terreno.
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Figura 5.13 – Equipamento de Instalação dos Parafusos de Fixação

Com efeito, apenas no local da subestação e edifício de comando é expetável que possam ocorrer
movimentações de terras com maior expressão, no entanto, prevê-se que o balanco entre terras de escavação
e terras de aterro possa ser praticamente nulo.

Figura 5.14 – Central Terminada

A colocação em funcionamento passa por ensaios sectoriais e de conjunto visando a verificação do bom e correto
funcionamento da central.
Estes ensaios (verificações e testes) revestem todos os aspetos da instalação, sejam eles elétricos, mecânicos ou
outros que se reflitam no funcionamento do todo.
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Etapa 3 – Posta em Marcha

Se tal for necessário serão nesta fase feitas todas as correções e ajustes preliminares à entrada em
funcionamento da central.

Etapa 4 – Desmobilização
Terminada a construção da Central Solar serão removidas todas as instalações provisorias e serão reabilitadas
todas as áreas que tal requeiram. Nesta fase iniciar-se-á a sementeira de gramíneas na área da central de forma
a construir uma barreira natural anti poeira.
No final da obra, em resumo, destacam-se assim as seguintes ações:
•

Será feita a descompactação do solo das áreas afetadas pela obra;

•

Serão tidas em consideração as características fitossociológicas da região e as condições edáficas e
ecológicas nas ações de recuperação da vegetação nas áreas afetadas pela obra;

•

No final da obra serão removidas todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros
materiais.

•

Sementeira de gramíneas debaixo das estruturas de suporte (mesas) dos painéis fotovoltaicos.

Figura 5.15 – Gramíneas como barreira natural anti poeira

5.4.1.2 Efluentes, resíduos e emissões
Durante a fase de construção da central, é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de efluentes,
resíduos e emissões:

•

Águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais do estaleiro. O projeto prevê que venham
a ser adotadas estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas, quando não for possível
a construção de instalações sanitárias ligadas à rede;

•

As atividades de reparação dos veículos e equipamentos utilizados na obra (gruas, betoneira e
pontualmente escavadoras), incluindo os ligeiros, serão realizadas fora do estaleiro, em oficinas
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Efluentes líquidos

próprias e licenciadas, não se prevendo, desta forma, a produção de efluentes líquidos contaminados
com hidrocarbonetos. Não se verifica a armazenagem temporária de hidrocarbonetos (postos de
abastecimento) nem será previsível a existência de óleos usados no estaleiro, reduzindo, assim, a
ocorrência de eventuais contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias na área de
implantação do projeto.
Emissões gasosas
•

Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de caboucos para os postos de
transformação e inversores, da circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não
pavimentadas, e do transporte de materiais;

•

Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos locais em obra.

Emissões sonoras
•

Emissão de ruído em resultado das operações de escavação para abertura de caboucos para os postos
de transformação e inversores, da circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra e do transporte
de materiais;

•

Emissão de ruído das atividades de construção dos postos de transformação e inversores e da instalação
da rede de cabos.

Resíduos
•

É expectável a produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de construção da central,
distinguindo-se entre os resíduos suscetíveis de serem originados no estaleiro e os resíduos produzidos
nas atividades de construção propriamente ditas, conforme discriminado nas Tabela 5.12 e Tabela 5.13.

Tabela 5.12 – Resíduos tipicamente produzidos no estaleiro de construção
Atividades

Resíduos

Escritório

Papel usado e embalagens de consumíveis para informática

Armazenamento de materiais

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas, parafusos e anilhas caídos das
embalagens

Serralharia de apoio à
construção

Limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais soldaduras, pequenos troços de cabos de
aço e de alumínio, de varões e de chapas de aço

Logística de apoio ao pessoal
afeto à construção da central

Resíduos sólidos urbanos

Viaturas

Não se prevê a produção de resíduos nesta atividade, uma vez que a conservação,
manutenção e o abastecimento de combustível das viaturas se realiza fora dos estaleiros, em
instalações dedicadas e licenciadas para o efeito. O abastecimento de máquinas é feito na
frente de obra a partir de bidões transportados nas viaturas.

Atividades

Resíduos

Estruturas Metálicas de Suporte (Mesas)

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas, parafusos e anilhas
caídos na fase de instalação

Módulos Fotovoltaicos

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas, parafusos e anilhas
caídos na fase de instalação

Transformadores e Inversores

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas, parafusos e anilhas
caídos na fase de instalação

Desenrolamento de cabos

Bobinas em madeira e elementos de proteção dos cabos em plástico
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Tabela 5.13 – Resíduos tipicamente produzidos nas atividades de construção de uma central
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Atividades

Resíduos

Corte de azinheiras

Ramos e troncos do arvoredo abatido.

Presença e circulação do pessoal afeto à
construção

Resíduos sólidos urbanos.

5.4.2 Fase de exploração
5.4.2.1 Atividades
O período de exploração da central será de, aproximadamente, 25-30 anos. A mesma será operada por uma
equipa que, na fase de operação mais intensa, será constituída no máximo por 20 elementos em permanência.
Durante esta fase, haverá lugar a atividades de manutenção e conservação dos seus equipamentos e
componentes, as quais se traduzem em:
Atividades periódicas de inspeção do estado de conservação da central (manutenção preventiva) – para
deteção de situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento
da mesma, com a periodicidade mínima de 1 semana e máxima de 6 meses. A deteção e registo de
incidentes de exploração são realizados automaticamente pelo sistema de comando e controle
instalado na subestação, para efeitos de histórico que permita definir a melhor estratégia de
manutenção
No quadro da Manutenção Curativa, serão substituídos os componentes deteriorados e os
componentes em fim de vida útil. Os defeitos e demais intervenções serão eliminados localmente por
instaladores qualificados;
No que respeita à Operação da Central será tido em conta:
a.

A maximização do bom funcionamento da mesma pelo ajuste de parâmetros de operação;

b.

As melhorias (upgrades) de equipamentos e procedimentos que melhor se adequem às
estratégias de exploração nas diferentes fases da vida útil da central.

Face às características da subestação, não haverá pessoal em permanência diária nas instalações. A deslocação
de trabalhadores à instalação será previsivelmente pontual, para a realização de trabalhos de reparação,
conservação e eventual operação.
No que se refere à operação da subestação, haverá um Sistema de Comando e Controlo (SCC) que será objeto
de projeto específico, devendo estar de acordo com os princípios que têm vindo a ser adotados pela REN para a
Rede de Transporte.



Limpeza de isoladores;



Verificações de circuitos;



Verificação de SF6 nos disjuntores;



Conservação do comando de seccionadores;



Verificação do eletrólito e ensaios nas baterias.
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Prevê-se ainda a ocorrência de atividades de manutenção e conservação da subestação, nomeadamente aos
seus transformadores de potência, transformadores de medida, disjuntores, seccionadores ou baterias:
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5.4.2.2 Efluentes, resíduos e emissões
Durante a fase de exploração da central, será expectável a produção dos seguintes resíduos e emissões:


Emissões de ozono provenientes dos pórticos da subestação, originadas pelo efeito de coroa. Tratandose de um gás instável que rapidamente se transforma em oxigénio e tendo em consideração que a
produção de ozono pelos pórticos é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local
quer regional;



Emissão de ruído associado ao funcionamento da central;



Produção de resíduos: na Tabela 5.14 apresentam-se os resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos
em consequência de atividades de exploração da central:
Tabela 5.14 – Resíduos tipicamente produzidos durante a fase de exploração
Atividades

Resíduos

Substituição e Upgrade de infraestruturas

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas,
parafusos e anilhas caídos na fase de instalação

Substituição de Módulos Fotovoltaicos

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Vidro,
Alumínio, Polímeros, Cobre, Prata e Silício.

Substituição de Equipamento Elétrico

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Cobre,
Ferro, Aço e Polímeros.

Substituição e Upgrade de infraestruturas

Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas,
parafusos e anilhas caídos na fase de instalação

Presença e circulação do pessoal afeto à
manutenção e exploração

Resíduos sólidos urbanos

5.4.3 Fase de desativação
Uma vez concluído o período de vida útil do Parque, que será de cerca de 30 anos, o mesmo poderá ser renovado
e ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. Poderá também, ser
desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o
venham a determinar.
O processo de desativação vai envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e materiais
sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. Salienta-se que
todos os materiais previstos no projeto e soluções técnicas preconizadas no mesmo permitem ser removidos
com ligeiro ou insignificante impacto tanto para a fauna como para a flora local.
Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado e no final
encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a legislação.

•

Desmantelamento;

•

Transporte das infraestruturas;

•

Recuperação da paisagem.

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para a
população local, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área intervencionada será alvo de uma recuperação
paisagística de forma a devolver-lhe as condições naturais que usufrui atualmente ou, em alternativa,
compatibiliza-la com o cenário natural que se registe nesse horizonte temporal.
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As principais atividades de desativação são:

Os materiais removidos, designadamente as componentes metálicas (aço e alumínio), vidro e semicondutores
poderão ser recuperados e reutilizados e todos os restantes (cerca de 90%) devidamente reciclados.
Salienta-se que toda a infraestruturação deste projeto é 100% removível, sendo passível de, na fase de
desativação, restituir ao local as condições e as caraterísticas originalmente observadas antes da construção do
mesmo.
Aquando do termo da vida útil da Central Solar, o resultado e o efeito no solo desta instalação será
particularmente virtuoso em termos de subsolo (acréscimo de carga nos aquíferos), de solos (paragem ou
mesmo reversão do processo de erosão), de coberto vegetal (mais espesso, mais húmido, mais rico) e de
biodiversidade, o saldo final será claramente positivo.
A não existência, com raríssimas exceções, de sapatas de betão também contribuirá para esse saldo claramente
positivo.
Salienta-se que, tanto os 2 Projetos Associados (“Cortina Arbórea” e “pastagens bio diversas plantadas” com
introdução de rebanhos), como 2 dos Projetos Complementares (“plantio de aromáticas em zonas REN” e
“densificação e requalificação do Montado de azinho, com o plantio de Azinheiras de bolota doce e com
introdução de porco preto”) continuarão para além da desativação da central solar.
No que se refere à subestação, importa referir que, como regra geral, este tipo de instalações não são
desativadas, sendo antes objeto de remodelações, que consistem na substituição de equipamentos obsoletos
ou insuficientes e visando a melhoria do funcionamento da instalação. Os equipamentos substituídos são em
geral instalados noutras instalações similares, desde que ainda possuam valia técnica.
Os equipamentos obsoletos são eliminados como resíduos e a sua gestão obedece aos seguintes princípios:


Triagem na origem.



Armazenamento adequado.



Transporte licenciado.



Operação preferencial: valorização.

5.4.4 Materiais e energia relacionados com o projeto
Os materiais e as necessidades energéticas deste projeto enquadram-se nas normais em qualquer obra de
construção civil, à qual se devem acrescentar as estruturas metálicas, painéis fotovoltaicos e as cablagens de
eletrificação da instalação, constantes na respetiva memória descritiva e que a seguir resumidamente se
descrevem:

5.4.4.1 Materiais
(a) Solução standard

•

Célula fotovoltaica;

•

Molduras (“frames”) de alumínio;

•

Vidro temperado e texturado;

•

Condutores Metálicos;

•

Estruturas de fixação em aço.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

Mod. 503-A

Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de diversos
tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, brita, areia, ferro, entre outros. No
que diz respeito aos módulos fotovoltaicos, os principais tipos de materiais que os constituem são:
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(b) Alternativa experimental: substituição das estruturas metálicas Al/Fe por compósitos
No presente momento, é inevitável a utilização das soluções standard de alumínios nos “frames” dos módulos
e de aço nas estruturas de fixação ao solo dos módulos.
Contudo, é absolutamente inevitável que em breve se torne viável, e competitivo, em alternativa ao alumínio e
ao aço, a utilização de compósitos.
De facto, com uma rapidez inesperada, materiais compósitos têm vindo a ser utilizados na Indústria Aeronáutica
— em particular localizada precisamente em Portugal (visto sermos líderes mundiais no sector dos moldes) — e
na Indústria Automóvel — em particular em veículos elétricos e autónomos.
Com a vinda recente para Portugal da brasileira Embraer (3º maior construtor mundial), com fábricas de
compósitos em Évora; da criação, com a Airbus, da Caetano Aeronautic, com uma fábrica de compósitos em
Gaia; com a compra da Fisipe, no Lavradio (Barreiro), pelos alemães da SGL (líderes europeus no sector das fibras
de carbono); com a chegada, igualmente a Évora, da Carbures espanhola, Portugal tem-se vindo a posicionar na
linha da frente no tocante à aplicação de compósitos na nova geração de aviões.
Caso, em tempo útil, se torne tecnicamente viável e competitivo essa substituição do aço e do alumínio por
compósitos, a ISDC tomará de imediato a opção por essa alternativa — ambientalmente muito mais favorável.
A ISDC está a acompanhar com a máxima atenção e interesse o evoluir desta situação.

5.4.4.2 Energia
Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão das
máquinas (veículos, e gerador) e de alguns equipamentos elétricos.
Sempre e que tecnicamente viável e admitindo que partes da instalação estarão produtivamente operacionais
(conforme previsto no faseamento do projeto) será utilizada esta energia na própria construção, substituindo as
fontes fosseis referidas atrás.

Faseamento
A fase de construção (instalação) da Central Solar decorrerá previsivelmente ao longo de 7 Semestres, da
seguinte forma:
•

Fase 0 – 2º Semestre 2018 — Instalação de infraestruturas da central e subestação;

•

Fase 1 – 2019 — Sectores 1 e 2 – 100MW;

•

Fase 2 – 2020 — Sector 3 e 4 – 100MW;

•

Fase 1 – 2021 – Setores 5 e 6 – 100MW;

Cada setor demorará entre 2 a 6 meses a ser construído, prevendo-se que a construção da subestação ocorra
durante 4 a 6 meses.

Assim, com início no segundo semestre de 2018, serão realizados os trabalhos preparatórios e as obras de
Infraestruturas da Central — arruamentos, estaleiro e parque de material, valas das cablagens e instalações para
os Inversores, valas de drenagem e bacias de retenção, vedação exterior e plantio da cortina arbórea — para
além de todas as Infraestruturas da subestação.
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Este faseamento divide-se, portanto, em (i) Infraestruturas de toda a Central e (ii) a Central Solar propriamente
dita, que por sua vez será faseada em sectores (6 sectores de potências iguais de 50 MW de potência instalada),
por forma a garantir uma melhor gestão da obra, do ponto de vista técnico-económico.

No 1º Semestre de 2019 e Semestres seguintes dar-se-á lugar à construção da Central Solar. Em cada semestre
serão instalados 50MW num único Sector, e assim sequencialmente.
Na figura seguinte apresenta-se a organização dos 6 sectores da Central.

Figura 5.16 – Organização dos 6 sectores da Central

A fase de exploração prevê-se que seja de 25-30 anos.

Estimativa do custo do empreendimento
Na tabela seguinte, apresenta-se a estimativa do custo do empreendimento.
Tabela 5.15 – Custo do empreendimento
Investimento

Central solar (incluindo subestação)

€ 270.000.000

Subestação

€ 10.000.000

Mod. 503-A

Projeto
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6.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO
Enquadramento geral
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação de referência da área de estudo relativamente
a um conjunto de descritores ambientais que, face ao tipo e da fase em que se encontra o projeto em causa,
foram tidos como mais importantes.
Cada descritor foi caracterizado e aprofundado de acordo com uma hierarquização prévia, definida de acordo
com a sua importância e necessidade de pormenorização face ao tipo de projeto e às potenciais interferências
do mesmo sobre o ambiente em geral, tal como se refere seguidamente:


Os descritores Uso e Ocupação do Solo, Socioeconomia, Ecologia e Paisagem foram considerados como
Fatores Muito Importantes;



Os descritores Recursos hídricos superficiais, Solos, Ordenamento do território e Condicionantes,
Ambiente Sonoro e Património foram considerados como Fatores Importantes.



A Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade, Recursos hídricos subterrâneos, Clima e
Qualidade do ar foram classificados como Fatores Pouco Importantes.

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto recorreu a elementos bibliográficos e cartográficos
existentes, à recolha de informação com base em contactos efetuados com entidades com jurisdição sobre a
zona e com interesse para o desenvolvimento do estudo, bem como a reconhecimentos de campo levados a
cabo diretamente por elementos da equipa técnica.

Mod. 503-A

Figura 6.1 – Enquadramento da área de estudo, área da Quinta Nova e Área de Implantação do Projeto
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Análise fisiográfica e hidrográfica
6.2.1 Metodologia
A análise fisiográfica prende-se com o estudo dos valores e linhas fundamentais do relevo permitindo, assim, a
interpretação do modelado do terreno e a compreensão da dinâmica dos processos físicos e biológicos
associados ao mesmo, de modo a caracterizar a estrutura morfológica da paisagem do território em estudo.
As linhas estruturantes do relevo – linhas de festo e de talvegue – têm um papel importante na funcionalidade
da paisagem, principalmente os festos, pois constituem as linhas mestras definidoras da circulação hídrica e
atmosférica, delimitando bacias hidrográficas e visuais e pondo, assim, em evidência a anatomia fisiográfica de
uma dada região. Por outro lado, a caracterização das linhas fundamentais de relevo revela-se essencial para a
interpretação paisagística, já que é nestas que os impactes visuais deste tipo de projetos são mais evidentes.
Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se sobretudo na interpretação dos Desenhos 2 e 3
(Análise Hipsométrica e Fisiográfica e Carta de Declives), que têm como base as Cartas Militares, e que incluem
as linhas de água e os festos mais representativos, bem como os vértices geodésicos.
Para a análise hipsométrica, que representa as diferenças de altitude na área, foram definidas classes com um
intervalo de 15 metros, desde a classe inferior a 65 m, até à superior a 200 m e, para a Carta de Declives
consideraram-se 4 classes, representativas de situações de relevo bem distinto:


Suave – com declive inferior a 6%;



Moderado – entre 6 e 16%;



Acentuado – entre 16 e 25%;



Muito acentuado – superior a 25%.

6.2.2 Caracterização fisiográfica
De uma forma geral, pode dizer-se que a fisiografia da área em estudo apresenta um caráter suavemente
ondulado, com baixas amplitudes altimétricas, observando-se uma diferença de cotas máxima na ordem dos
120 metros, entre as localizações dos Vértices Geodésico e o rio Sado, verifica-se um decréscimo de altitude na
orientação nordeste-sudoeste.
Como se pode verificar no Desenho 2, Análise Fisiográfica e Hipsométrica, o intervalo de cotas da área de estudo
é de cerca de 185 a 200, correspondendo os pontos mais altos ao vértice geodésico de Panóias e à envolvente
do vértice geodésico de Brejo (sendo que este já se implanta fora da AE), na zona norte, assim como ao vértice
geodésico de Mosquitos, na zona sudeste da Quinta, e a cota mais baixa ao rio Sado, na zona sul, à cota 80.
Do ponto de vista dos declives, verifica-se que a área de estudo se implanta maioritariamente em zonas
aplanadas, com declives inferiores a 6%, registando-se, pontualmente, zonas com declives entre 6 e 16%, não
se verificando zonas acidentadas, com exceção das encostas junto ao rio Sado e da elevação de Panóias.

Em termos de sistema hidrográfico, o projeto em estudo desenvolve-se na Região Hidrográfica 6, Sado e Mira,
que compreende as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e os respetivos estuários (águas de transição) e as
ribeiras de costa entre os estuários, incluindo as áreas subterrâneas e as águas costeiras adjacentes, conforme
representado na Figura 6.2.
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6.2.3 Hidrografia

Figura 6.2 – Enquadramento da área de estudo nas regiões e bacias hidrográficas

A Região Hidrográfica do Sado e Mira é limitada a Norte pela bacia do Tejo, a Este pela bacia do Guadiana, a Sul
pelas bacias das ribeiras do Algarve e a Oeste por uma faixa costeira que drena diretamente para o mar, incluindo
as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, com uma área total de 12 149 km 2.. Esta região
hidrográfica integra as bacias costeiras entre o Tejo e o Sado 2, a bacia do Sado, a de Alcáçovas, a do Roxo, e as
bacias costeiras entre o Sado e Mira, Mira.
As características morfológicas da região, maioritariamente um relevo suave e pouco acidentado, encontram-se
associadas à evolução verificada nas unidades geológicas regionais. No entanto, regista presença de cotas e
declives acentuados associados, essencialmente, às serras existentes na região, a saber: Serra da Arrábida, Serra
de Grândola, Serra do Cercal e a Serra da Vigia. Em termos geomorfológicos, há ainda a destacar a Bacia do Sado,
a Peneplanície Alentejana e o estuário do Sado e os sistemas estuarinos associados (sapais, entre outros).
A RH6 abrange totalmente sete concelhos e parcialmente 18, com perto de 346 mil habitantes (2009).
A área de estudo encontra-se na sua totalidade no interior da bacia hidrográfica do rio Sado como é possível
observar na Figura 6.2.

A bacia hidrográfica do Rio Sado abrange uma área de 7.692 km 2 sendo que uma área de 649 km2 corresponde
aos cursos de água da plataforma litoral. Trata-se da bacia hidrográfica inteiramente portuguesa de maior área,
que é limitada a Norte pela bacia do Tejo, a Este pela bacia do Guadiana, a Sul pela bacia do Mira e a Oeste por
uma faixa costeira que drena diretamente para o mar. A bacia apresenta uma orientação geral Sul-Norte, sendo
a sua largura apenas ligeiramente inferior ao seu comprimento.
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O rio Sado nasce na serra da Vigia, a 230 m de altitude, desenvolve-se ao longo de 180 km até à foz, no oceano
Atlântico, junto a Setúbal. Num primeiro troço, entre a nascente e a confluência com a ribeira de Odivelas, o rio
corre na direção Sul – Norte, fletindo depois para Noroeste, direção que segue até à sua foz.

A rede hidrográfica apresenta uma disposição bem adaptada às formas dessa bacia. Os seus principais afluentes,
na margem direita e no sentido jusante-montante, são as ribeiras da Marateca, S. Martinho, Alcaçovas, Xarrama,
Odivelas e Roxo. Na margem esquerda e segundo a mesma orientação, destacam-se as ribeiras de Grândola,
Corona e Campilhas.
De acordo com o “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em Portugal” e como
representado na tabela seguinte, as linhas de água presentes na área de implantação do projeto em análise são:
Tabela 6.1 – Identificação dos principais cursos de água existentes na área de implantação do projeto, conforme o “Índice
Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em Portugal”

Bacia Hidrográfica

Curso de Água

Classificação Decimal

Área da Bacia
(km2)

Comprimento
do curso de
água (km)

Sado

622

7640

150

Barranco de
Cabeletes

622 84 01

6,9

5,0

Barranco Penilhos

622 86

7,1

5,0

Sado

Complementarmente, na área de implantação observa-se a existência de diversas linhas de escorrência que
afluem ao rio Sado, que se implanta ao longo do limite sudoeste da área de implantação do projeto. Este
corresponde à linha de água de maior caudal e destaque na área de estudo, apresentando troços mais
aplanados, sendo que a sua largura se expraia a cotas inferiores a 65.
No Desenho 2 apresenta-se a representação cartográfica das linhas de água e de escorrência existentes na área
de estudo., tendo as mesmas resultado da consulta de cartas militares, de levantamentos de campo e do
levantamento topográfico desenvolvido no âmbito do Projeto de Execução.

Geomorfologia, Geologia, Sismicidade e Hidrogeologia
6.3.1 Enquadramento geomorfológico e geotécnico
6.3.1.1 Geomorfologia Nacional
Portugal continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no referido Maciço Antigo ou Hespérico, que
ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e, constitui o núcleo primitivo e fundamental do território,
que o mar só tornou a invadir na periferia. Por isso, é à volta do Maciço Hespérico que se dispõem as restantes
unidades constituintes da Península Ibérica, sendo este maciço, o fragmento mais contínuo do soco Hercínico
na Europa.

Mod. 503-A

A Península caracteriza-se por unidades morfoestruturais específicas (Figura 6.3), apresentando uma superfície
de cerca de 581.000km2 e largura máxima de 1.000km, constituída por regiões de relevo distintas, organizado
diferencialmente em planaltos e serras, na região central, orlas montanhosas, da periferia para o interior e,
bacias, planícies e serras, da periferia para o exterior.
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Legenda: 1- Bacias; 2- Orlas e cadeias moderadamente deformadas; 3- Cadeia Alpina; 4- Bacia Hercínica.
Figura 6.3 – Mapa Morfoestrutural da Península Ibérica, adaptado de Ribeiro et al. (1979) in Araújo (2001).

Devido ao fato do Maciço Hespérico ter sido deformado e metamorfizado (frequentemente com granitização)
durante a orogenia hercínica, tornou-se no núcleo resistente ao ciclo orogénico alpino. O carácter maciço da
Península Ibérica e a importância que os planaltos nela assumem devem-se, justamente, à existência do soco ou
substrato hercínico que constitui parte da microplaca Ibérica. Como é próprio das plataformas cristalinas, o
Maciço Hespérico é constituído por superfícies de erosão fraturadas ou balanceadas e levantadas a cotas
variadas, com alguns relevos residuais, devidos a uma maior resistência (Ribeiro et al. (1979), Araújo (2001)).
Em alguns locais, no interior do Maciço Hespérico, existem testemunhos de depósitos de origem continental, de
idades muito variadas, que vão desde o Cretácico até ao Holocénico e que podem ajudar a reconstituir a
respetiva história geomorfológica (Ribeiro et al. (1979), Araújo (2001)).
A periferia do Maciço Hespérico foi invadida pelo mar durante o Mesozóico e princípio do Cenozóico e foi, assim,
coberta por sedimentos meso-cenozóicos. A abertura do oceano Atlântico controlou a evolução da fachada
ocidental Ibérica. A abertura e fecho do sulco mesogeu influenciaram a evolução da Orla Algarvia (Ribeiro et al.
(1979), Araújo (2001)).



O Maciço Antigo, que ocupa 70% do território nacional – e onde se implanta a área de estudo do
projeto;



As Orlas Sedimentares;



As Bacias Sedimentares do Tejo e do Sado.

O Maciço Antigo, que como o nome indica inclui unidades mais antigas, estende-se desde o norte ao interior
centro e até ao sul, sendo constituído essencialmente por granitos (localizados a norte do país), xistos (com um
maior destaque no sul, apesar de estes estarem distribuídos por toda a área de Maciço Antigo) e calcários
cristalinos e quartzitos. Trata-se de um conjunto constituído por rochas sedimentares, ígneas e metamórficas
ante-mesozóicas, consolidadas sobretudo aquando dos paroxismos hercínicos. Estes são responsáveis pelas suas
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Em Portugal continental identificam-se três grandes unidades geomorfológicas, como delimitadas na Figura 6.4
(Ribeiro et al., 1979, Araújo, 2001, Leão, 2009):

orientações de conjunto e pela promoção de extensos fenómenos de granitização com o decorrente
metamorfismo e deformação.
O Maciço Antigo é constituído por um substrato rochoso de idade paleozóica e precâmbrica relacionada com o
orógeno Varisco. A sua evolução tectónica posterior é imposta pela orogenia Alpina correspondendo à
reativação das falhas tardi-variscas, facto que está na origem dos seus atuais traços estruturais. A presença de
alguns depósitos plio-quaternários, discordantes sobre o substrato, pode ser interpretada como sendo o
testemunho do arrasamento do relevo e modelação da superfície do Maciço Hespérico ou como o resultado do
entalhe da rede hidrográfica atual
Nesta região localizam-se a maior parte de jazidas de minerais metálicos, energéticos e rochas ornamentais
cristalinas, do país. Existem algumas pequenas áreas onde predominam, as areias e argilas, localizadas no
interior, já muito perto da fronteira com Espanha.

Figura 6.4 – Infografia com a localização das três grandes unidades geomorfológicas de Portugal Continental, adaptado de
Ribeiro et al. (1979) e Araújo (2001)

A estas divisões geográficas estão associados os relevos mais característicos de Portugal continental, mais
vigorosos a norte e, tornando-se normalmente mais suaves para sul.

6.3.1.2 Geomorfologia Regional
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Como acima referido, constata-se que o projeto em estudo se localiza em terrenos do Maciço Antigo,
nomeadamente, na região do Baixo Alentejo, caracterizada por ser uma região de reduzidas altitudes, como se
pode observar na Figura 6.5.
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Figura 6.5 – Mapa hipsométrico de enquadramento regional do projeto em estudo (Fonte: IGEOE, 2009)

A região onde está inserida a área de estudo é caracterizada pela existência de encostas com declives pouco
acentuados e vales abertos, fazendo em termos geomorfológicos, a transição entre a peneplanície do Baixo
Alentejo e a serra de Monchique, na transição para a região do Algarve.
Em particular no interior da área de implantação do projeto, as altitudes variam entre as classes de 55-155 m e
155-259 m.

Do ponto de vista geotectónico a região de implantação do projeto situa-se sobre a Zona Sul Portuguesa, mais
concretamente nas sub-zonas denominadas Faixa Piritosa e Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, de acordo com
a informação recebida do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEG), no seu ofício de resposta ao pedido
de informação da PROMAN, que se pode consultar no Anexo B.2, realizado no âmbito deste EIA, onde é indicado
que “Do ponto de vista geológico, a área em análise encontra-se num sector onde são identificadas o Complexo
Vulcano-Sedimentar da Faixa Piritosa Ibérica e a Formação de Mértola do Grupo do Flysh do Baixo Alentejo.”
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6.3.2 Geologia

De acordo com o Prof. Dr. José Tomás de Oliveira4 a Zona Sul Portuguesa (ZSP), constitui uma entidade bem
individualizada no contexto da geologia do Maciço Hespérico, facto reconhecido desde longa data (Lotze, 1945)
e que tem sido objeto de sucessivas interpretações (Carvalho et al., 1971; Ribeiro et al., 1990).
Na Zona Sul Portuguesa são identificados quatro domínios principais, designadamente Pulo do Lobo, Faixa
Piritosa, Grupo do Flysch do Baixo Alentejo e Sector Sudoeste.
A área de estudo enquadra-se em duas unidades estratigráficas, a Faixa Piritosa que se revela algo complicada
de analisar devido à existência de significativas complexidades estruturais e a Formação de Mértola do Grupo
do Flysch do Baixo Alentejo (GFBA). No referido ofício do LNEG, “O Complexo Vulcano-Sedimentar possui rochas
vulcânicas (ácidas e básicas intercaladas em xistos argilosos e siltitos) e a Formação de Mértola é composta por
grauvaques, xistos e alguns conglomerados, dispostos em sequências turbidíticas).”.
De acordo com o trabalho desenvolvido na adaptação e atualização do artigo “O Complexo Vulcano -Sedimentar
da Faixa Piritosa: Estratigrafia, Vulcanismo e Mineralizações Associadas no Contexto da Zona Sul Portuguesa» de
autoria de Oliveira et al., inserido no Livro Geologia de Portugal no Contexto da Ibéria, editado por Rui Dias,
Alexandre Araújo, Pedro Terrinha e Carlos Kulberg e publicado pela Universidade de Évora, em 2006, durante o
VII Congresso Nacional de Geologia5, “Em termos regionais, a Faixa Piritosa pode dividir-se em dois ramos
principais (Oliveira, 1990): um Ramo Sul, com estruturas tectónicas anticlinoriais enraizadas onde a sucessão
estratigráfica GFQ/CVS/GFBA se mantém, em termos gerais, na sua ordem normal ou afetada por cavalgamentos
restritos aos flancos inversos das dobras; e um Ramo Norte onde o par GFQ/CVS aparece sistematicamente
sobreposto por escamas tectónicas envolvendo quartzitos e xistos do GFQ e rochas vulcanoclásticas finas do CVS.
A continuação deste último ramo para NW, sob os sedimentos cenozóicos da Bacia do Sado, foi recentemente
provada por sondagens profundas realizadas no âmbito da prospeção de sulfuretos maciços nesta bacia (V.
Oliveira et al., 1998a;b; 2001, Matos et al 1998; 2000; 2003). Estes estudos indicam também a existência de eixos
vulcânicos com orientação predominante para NW, que estão deslocados por falhas relacionadas com horts e
grabens, provavelmente de idade cenozóica. (…).
No Ramo Norte da Faixa Piritosa, os xistos e quartzitos ocorrem geometricamente sobrepostos ao CVS.
Apresentam características litológicas, sedimentológicas e paleontológicas semelhantes aos do GFQ pelo que são
considerados equivalentes laterais (Oliveira,1990).
(…)
O Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, também conhecido por Culm, constitui uma sucessão de sedimentos
turbidíticos profundos, com espessura superior a 5 km, que foram divididos em três unidades litoestratigráficas,
designadamente as formações de Mértola, Mira e Brejeira (Oliveira et al., 1979; Oliveira, 1983). A Formação de
Mértola é constituída por bancadas, de espessura centimétrica a métrica, de grauvaque, que alternam com xistos
argilosos e siltitos, e ainda níveis de conglomerados e de raros depósitos de torrentes de lama intercalados na
sucessão. Os grauvaques apresentam as estruturas sedimentares características dos turbiditos, nomeadamente
as clássicas divisões de Bouma (1962) e de Mutti & Ricci Luchi (1975), e ainda bancadas amalgamadas,
fluidizadas, com dobras sedimentares, com filões clásticos, etc. Muitas das bancadas de grauvaque são ricas em
clastos de argila arrancados ao substrato sedimentar, e ao microscópio mostram a presença de fragmentos de
vulcanitos ácidos e básicos, quartzo vulcânico, cherte, quartzito e de xistos com clivagem, dispersos numa matriz
sericito-clorítica. Os conglomerados também contêm calhaus e blocos com as mesmas litologias e são mais

Instituto Geológico e Mineiro e Dep. de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, resumo da
conferência de 10 de Abril de 2000, Evolução geodinâmica e paleogeografia da Zona Sul Portuguesa.
5
Geologia Sul Portuguesa, com ênfase na estratigrafia, vulcanologia física, geoquímica e mineralizações da faixa piritosa
J. T. Oliveira, J. Relvas, Z. Pereira, J. Matos, C. Rosa, D. Rosa, J. Munhá, P. Fernandes, R. Jorge, Á. Pinto
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4

comuns próximo dos contactos com as rochas da Faixa Piritosa. A composição dos clastos e calhaus dos
grauvaques e conglomerados sugere proveniência da própria Faixa Piritosa, não se excluindo que em parte
possam também ter provindo da Zona de Ossa Morena.”
Na Figura 6.6 apresenta-se um esquema tectono-estratigráfico de Portugal continental, adaptado da Carta
Geológica de Portugal, escala 1:1 000 000 de 1992.

Figura 6.6 – Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental
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Na Figura 6.7 apresentam-se as principais formações geológicas existentes na área de estudo, com base num
extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:100 000, publicada pelo Instituto Geológico Mineiro (atual
LNEG). A análise da figura que se apresenta seguidamente será efetuada para a área de estudo.
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Figura 6.7 – Extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:100 000, publicada pelo Instituto Geológico Mineiro (atual LNEG)
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De acordo com a Figura 6.7, verifica-se que a área de estudo em avaliação atravessa as seguintes formações
superficiais e unidades litoestratigráficas:
Terrenos Autóctones, Sub-autóctones e Alóctones (deslocamento <50m) da Zona Sul Portuguesa


C1-21b - Filitos, metagrauvaques e metaconglomerados (flysch)



D3C1 - Metavulcanitos ácidos e básicos e filitos (Faixa Piritosa)

Bacias Meso-cenozóicas


Q1 - Conglomerados arenitos, siltitos e argelitos

De acordo com o ofício do LNEG, em resposta ao pedido de informação da PROMAN, nesta área “afloram
essencialmente rochas metassedimentares, que têm sido pontualmente exploradas nesta área (grauvaques,
quartzitos e xistos) como agregados para construção. Contudo, dada a ocorrência frequente deste tipo de
matéria prima na região, não se prevê que haja uma relevante afetação dos recursos.”

6.3.3 Tectónica e sismicidade
Em matéria de sismicidade, consultou-se a cartografia do Atlas do Ambiente disponibilizado pelo Instituto do
Ambiente (atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente), no que se refere à intensidade sísmica máxima
registada no período 1901-1972 e à sismicidade histórica total.

Mod. 503-A

Da análise da Figura 6.8, verifica-se que a área em estudo se situa em zonas que registaram uma intensidade
sísmica máxima de grau VII na escala de Mercalli modificada. Da mesma forma, por apreciação da Figura 6.9,
observam-se valores de sismicidade histórica de grau VII na escala de Mercalli modificada.
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Figura 6.8 – Carta de Isossistas de Intensidade Máxima

Figura 6.9 – Carta de Zonas de Intensidade Sísmica
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O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), de 1983, definido pelo
Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio e, pelo Decreto-Lei n.º 357/85, de 2 de setembro, procede à quantificação
da ação dos sismos em Portugal, apresentando uma divisão em 4 zonas que, por ordem decrescente de
sismicidade, são designadas por A, B, C e D. A área de estudo insere-se na zona A, zona com maior risco de
incidência de fenómenos sísmicos, como é possível verificar por análise da figura seguinte.
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Figura 6.10 – Zonas sísmicas de Portugal Continental (segundo o RSAEEP)

Mod. 503-A

Na figura seguinte apresenta-se a implantação da área de estudo sobre a carta neotectónica de Portugal (Fonte:
Ribeiro, A. e Cabral, J.M., 1993).
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Importa salientar que, conforme indicado na resposta do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG),
em resposta à consulta realizada pela PROMAN (constante do Anexo B.2), não estão assinaladas Falhas Ativas na
região em estudo.
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Figura 6.11 – Carta neotectónica de Portugal (Fonte: Ribeiro, A. e Cabral, J.M., 1993)

6.3.4 Recursos geológicos
Os recursos geológicos existentes na área de estudo, de acordo com a informação facultada pela Direção Geral
de Energia e Geologia (DGEG), em ofício enviado à Proman – Centro de Estudos e Projectos (Anexo B.2),
correspondem a 2 áreas com pedido de prospeção e pesquisa e uma área com contrato de Prospeção e Pesquisa:


Pedido de Prospeção e Pesquisa – MNPPP0440, trata-se de um pedido de prospeção e pesquisa dos
minerais Cu, Pb, Au, Ag e Zn, minerais associados, concedido à empresa OZDOGU Portugal Mining and
Exploration, L.da;



Pedido de Prospeção e Pesquisa – MNPPP0437, trata-se de um pedido de prospeção e pesquisa dos
minerais Cu, Pb, Zn, Sn, Au, Ag, outros minerais metálicos;



Contrato de Prospeção e Pesquisa – MNPP01016, denominada Rosário, trata-se de um contrato de
prospeção feito pela empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA. Este contrato foi
publicado no Extrato n.º 20/2017, do Diário da República n.º 13, II Série de 18 de janeiro.
Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, foi publicado o extrato do
contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, ouro, prata e
minerais associados que foi celebrado com a empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro,
SA a 23 de novembro de 2016.
O contrato celebrado tem um período de vigência inicial de 3 anos, prorrogável por 1 ano, no máximo
de 2 vezes e tem uma área concedida de 200,453 km2 abrangendo 4 concelhos, a saber, Castro Verde,
Ourique, Almodôvar e Aljustrel.
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Assim, segundo a informação concedida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) (Figura 6.12), verificase a existência de áreas com interesse para a exploração dos recursos minerais, que, atualmente, não
correspondem ainda a indústrias extrativas, mas que poderão, no futuro, vir a constituir-se como tal.
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Figura 6.12 – Recursos Geológicos

Complementarmente, refira-se que, no ofício do LNEG em resposta ao pedido de informação da PROMAN,
disponível no Anexo B.2, foi identificado no interior da área da Quinta Nova um depósito mineral de manganês,
correspondente ao local onde existiram antigas explorações mineiras com desmonte a céu aberto, que de
seguida se caracteriza:


Depósito mineral – 687 MN, Herdades da Cruz da Pedra, do Coito e do Monte do Coito. Sem entidade
exploradora definida.

Mod. 503-A

De acordo com o referido ofício, neste depósito mineral de manganês, “(…) foram exploradas lentículas de
pirolusite e psilomelana, interestratificadas por desmontes a céu aberto, nos antigos campos livres nº 131, 163,
167 e 184.” Não se regista, atualmente, qualquer exploração.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

106

Segundo o SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses6, esta ocorrência
mineral de Manganês é de pequena dimensão, está implantada na Unidade Geotécnica da Zona Sul Portuguesa
e é do tipo vulcânico com morfologia estratiforme, conforme apresentado na tabela seguinte.
Tabela 6.2 – Caracterização de Depósito Mineral - Herdades da Cruz da Pedra, do Coito e do Monte do Coito7
Geologia da Ocorrência
Tipo
Génese

Ocorrências de Manganês - Ligadas a vulcanismo Estratiformes
Singenética, vulcanogénica-sedimentar. Supergénica.

Descrição Geológica

Lentículas de pirolusite e psilomelana, interestratificadas.

Geologia Local

Formação de Mértola.

Geologia Regional

Faixa Piritosa.

Mineralizações
Principais
Mineralizações
Secundárias
Distribuições

Pirolusite, Psilomelano

Morfologias

Estratiforme

Gangas

Argilas

Rochas Encaixantes

Xistos

Concessões

---

--Bolsadas

6.3.5 Sítios geológicos de interesse
Para a identificação de sítios geológicos consultaram-se duas fontes distintas:


Geoportal do Laboratório
http://geoportal.lneg.pt;



Inventário nacional do património geológico, disponível em http://geossitios.progeo.pt;

Nacional

de

Energia

e

Geologia

(LNEG),

disponível

em

Da consulta do Inventário de Sítios com Interesse Geológico disponibilizado pelo Laboratório Nacional de Energia
e Geologia (LNEG), não há a registar qualquer geossítio no concelho onde se insere o projeto em avaliação.

6

Fonte: LNEG - SIORMINP http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp
Fonte: LNEG (http://geoportal.lneg.pt) – Ficha de Ocorrência Mineral (Autores: Dr. Parra, A., Eng. Dias, M. (1999), Eng.
Filipe, A.)
7
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Foi ainda consultado o inventário nacional do património geológico, que reúne os principais locais em Portugal
(geossítios) onde ocorrem elementos da geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas) com elevado
valor científico e que integrará o Sistema de Informação do Património Natural e o Cadastro Nacional dos Valores
Naturais Classificados, da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, conforme
prevê o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho. Segundo este inventário, também não se identificou qualquer
geossítio, tanto na área de estudo como na área de implantação do projeto.

Realça-se que, no já referido ofício do LNEG, não é feita qualquer referência para a área de estudo e para a área
de implantação do projeto, de Património Geológico ou Locais de Interesse Geológico.

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas
6.4.1 Sistema hidrogeológico
Ao nível dos Sistemas Hidrogeológicos Portugal Continental encontra-se dividido em 4 unidades, a saber:


Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico;



Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental;



Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional;



Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado.

O projeto de estudo insere-se na sua totalidade na Unidade Hidrológica Maciço Antigo, tal como se pode
observar na figura seguinte.

O Maciço Antigo ocupa uma grande extensão de Portugal Continental, encontrando-se divido em três unidades:
Zona Centro-Ibérica, Zona de Ossa-Morena e Zona Sul-Portuguesa. A área em estudo insere-se na Zona SulPortuguesa, cujas principais características podem ser explicadas pela passagem por um “processo contínuo
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Figura 6.13 – Unidades Hidrogeológicas

desde a sedimentação até à deformação fracturante de rochas endurecidas, passando por deslizamentos e
deformação de rochas não consolidadas, sinsedimentares”8.
Segundo a Carta de Massas de Água Subterrânea do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na
Região Hidrográfica 6 - Bacia do Sado e Mira (PGRH 6), a área em estudo integra-se na Unidade Hidrogeológica
do Maciço Antigo, na massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa - Bacia do Sado, não abrangendo
qualquer sistema aquífero classificado da RH6.
Como já foi referido a formação predominante na área em estudo é a Formação de Mértola que pertence ao
Grupo do Flysch (GF) do Baixo Alentejo. Este Grupo do Flysh é constituído por alternâncias monótonas de xistos
argilosos e grauvaques, fortemente dobrados e metamorfizados, formam um sistema aquífero em meio
fissurado, geralmente pouco profundo, 20 m a 30 m, de redes aquíferas de carácter descontínuo, podendo
localmente existir meios porosos em função da alteração e fracturação do maciço. De acordo com o Estudo
presente no Anexo C.2 com as contribuições do Professor Eugénio Menezes Sequeira para o EIA, “Na zona de
implantação da Central Fotovoltaica as rochas predominantes são xistos (e também grauvaques em algumas
zonas) do Silúrico e Ordovícico (Teixeira, 1972; Silva, 1982), constituídos por xistos de foliação variável em relação
à superfície, com afloramentos que aparecem à superfície em mais de 10% da área. Estas rochas são xistos
argilosos, duros com foliação fácil, mas muito impermeáveis.”.
Em termos de aptidão hidrogeológica, esta unidade caracteriza-se por apresentar uma escassez de recursos
hídricos subterrâneos, constatando-se que na área de estudo não se identificaram aquíferos de relevância.
“A Zona Sul Portuguesa é, em termos gerais, a mais pobre em recursos hídricos subterrâneos. Esta escassez devese, por um lado, à fraca aptidão hidrogeológico dos materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande
parte da área abrangida por aquela zona apresentar uma pluviosidade bastante fraca. Os recursos hídricos
subterrâneos médios provavelmente situam-se entre 1 L/s.km2 e cerca de 3 L/s.km2. Nestas condições, é natural
que no final da estiagem e, sobretudo, em períodos de seca, os aquíferos desta zona se encontrem à beira da
exaustão. Como na maior parte dos casos as reservas são repostas após as primeiras chuvas não são de prever
situações de sobre exploração permanente”.9

8
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Caracterização de Portugal – A. Ferreira
Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, vol. I (PDF Download Available). Available from:
https://www.researchgate.net/publication/272825187_Sistemas_Aquiferos_de_Portugal_Continental_vol_I.
9
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Figura 6.14 – Formações da Zona Sul Portuguesa

Na área de estudo e área de implantação do projeto, as formações do Grupo do Flysh estão representadas
essencialmente por alternâncias de turbiditos e grauvaques. Normalmente apresentam-se pouco permeáveis e
de produtividade baixa, embora em zonas densamente fraturadas e falhadas se possa obter caudais
interessantes em resultado da maior aptidão aquífera.
Segundo Almeida et. al. 2000, as principais estatísticas de caudais de furos verticais nas formações xistentas e
grauvacóides indicam que apenas cerca de 25% das captações nestas formações apresentam caudais superiores
a 1,4 L/s e menos de 50% ultrapassa 1 L/s.
A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação na zona alterada e
ao longo das descontinuidades do maciço rochoso (fraturas, diaclases, falhas).

6.4.2 Usos da Água e Vulnerabilidade à Poluição
As águas subterrâneas das formações do Grupo do Flysh do Baixo Alentejo, segundo Almeida et. al. 2000, são
cloretadas, sódicas, com mineralização elevada e duras, apresentando má qualidade para abastecimento
humano.

Quanto à vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea efetuou-se a classificação das massas de
água subterrânea recorrendo ao método EPPNA, utilizado em 1998 pela Equipa de Projeto do Plano Nacional da
Água, e ao índice DRASTIC (Aller et al, 1987, in Oliveira & Lobo Ferreira, 2003).
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Segundo o relatório do estado das massas de água subterrânea do PGRH 6, no que respeita ao estado qualitativo,
a massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado apresenta um Bom Estado Químico.

A aplicação de ambos os métodos à RH6 evidencia o predomínio das classes de vulnerabilidade à poluição baixa
a variável (Método EPPNA, 52%) e baixa (DRASTIC, 51%). O predomínio destas classes de vulnerabilidade está
sobretudo associado às características geológicas dos terrenos de natureza ígnea e metamórfica do Maciço
Hespérico (os tipos litológicos mais representados na RH6) e que suportam as massas de água subterrânea
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Mira.
As classes de vulnerabilidade à poluição média (EPPNA, 16%) e intermédia (DRASTIC, 32%) estão, de forma geral,
associadas às formações detríticas com características de porosidade e permeabilidade primárias que suportam
as massas de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, da Orla Mesocenozóica
do Sado e da Bacia de Alvalade ou a situações de fracturação e alteração dos maciços rochosos do Maciço
Hespérico (Viana do Alentejo-Alvito).
As classes de vulnerabilidade à poluição média a alta e muito alta (EPPNA, 18%) e alta (DRASTIC, 17%)
predominam nas massas de água subterrânea Bacia de Alvalade, Viana do Alentejo-Alvito e Sines, nestes casos
associadas, quer às formações detríticas (Bacia de Alvalade e Sines), quer às formações carbonatadas e à
carsificação que apresentam (Viana do Alentejo-Alvito e Sines).

6.4.3 Qualidade da Água Subterrânea
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Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na envolvente do projeto em estudo, consultaram-se
os dados obtidos em 3 estações de monitorização da Rede de Qualidade de Águas Subterrâneas do SNIRH –
Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (do Instituto da Água), cuja localização se apresenta na
Figura 6.15.
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Figura 6.15 – Localização das estações de monitorização selecionadas

Tabela 6.3 – Estações de monitorização de recursos hídricos subterrâneos selecionadas
Sistema
Aquífero
Maciço Antigo
Indiferenciado

Bacia

Tipo

Código

Altitude (m)

Coordenada
M (m)

Coordenada
P (m)

Período de
monitorização

Sado

Furo Vertical

555/48

195

192 450

75 050

2011-2015

Sado

Furo Vertical

547/21

150

187 600

86 250

1999

Sado

Furo Vertical

547/17

180

184 900

88 325

1999

Os critérios usados para a seleção das estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas foram os
seguintes:
Estação 555/48:
o

Ponto de água pertencente à rede de qualidade (não fazendo, contudo parte da rede de
quantidade), sendo o único com estas características localizado no concelho de Ourique e o
mais próximo da área de estudo
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o




Possuiu dados periódicos e não periódicos de qualidade

Estação 547/21:
o

Ponto mais próximo da área de estudo

o

Possuiu dados não periódicos de qualidade

Estação 547/17:
o

Ponto próximo da área de estudo

o

Possuiu dados não periódicos de qualidade

Optou-se por não escolher pontos de água mais afastados da área de estudo, pertencentes às redes de
quantidade e qualidade (com a obtenção de dados periódicos) por se considerar não serem representativos da
área em estudo.
Tabela 6.4 – Dados obtidos nas estações de monitorização de recursos hídricos subterrâneos selecionadas

555/48

547/17

547/21

Parâmetro

Unidades

Média

PH

-

Temperatura

Legislação – Anexo I
VMR

VMA

7,5

6,5-8,5

-

ºC

18,9

22

25

Nitratos

mg/l

2

25

50

Oxigénio
Dissolvido

%

57,8

70

-

Condutividade
de Laboratório
a 20ºC

µS/cm

781,3

1000

-

Cloretos

mg/l

93,9

200

-

Sulfatos

mg/l

68,6

150

250

PH

-

7,6

6,5-8,5

-

Temperatura

ºC

18,6

22

25

Nitratos

mg/l

0,3

25

50

Oxigénio
Dissolvido

%

-

70

-

Condutividade
de Laboratório
a 20ºC

µS/cm

856

1000

-

Cloretos

mg/l

147,9

200

-

Sulfatos

mg/l

27,8

150

250

PH

-

7,6

6,5-8,5

-

Temperatura

ºC

17,7

22

25

Nitratos

mg/l

124,7

25

50

Oxigénio
Dissolvido

%

-

70

-

Condutividade
de Laboratório
a 20 ˚C

µS/cm

1357

1000

-

Cloretos

mg/l

286,4

200

-
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Estação de
Monitorização

Parâmetro

Unidades

Média

Sulfatos

mg/l

9,7

Legislação – Anexo I
VMR

VMA

150

250

Os registos obtidos nas 3 estações de monitorização analisados e classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de agosto (que define a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de acordo com os seus
potenciais usos), segundo os seguintes critérios:


«VMA» (Valor máximo admissível para a classe A1, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
agosto) – valor de norma de qualidade que não deverá ser ultrapassado;



«VMR» (Valor máximo recomendado para a classe A1, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
agosto) – valor de norma de qualidade que, de preferência, deve ser respeitado ou não excedido.

Os dados obtidos permitiram constatar o seguinte:


Na estação 555/48, registam-se valores inferiores ao VMA e ao VMR. Não se conhece o valor médio
dos Cloretos.



Na estação 547/21, registam-se valores inferiores ao VMA e ao VMR. Não se conhece o valor do
Oxigénio Dissolvido.



Na estação 547/17 registam-se valores de nitratos acima do VMA, ultrapassando o estipulado na
legislação para a produção de águas para consumo humano, indiciando a contaminação orgânica
provavelmente das explorações animais e contaminação através do uso de fertilizantes. Os valores da
Condutividade e dos Cloretos encontram-se acima do VMR.

Atendendo aos resultados obtidos nestas estações entre 2011 e 2015, o SNIRH (APA) classificou as águas
subterrâneas monitorizadas da seguinte forma (Tabela 6.5).
Tabela 6.5 – Classificação da qualidade da água subterrânea na estação de monitorização 555/48
Ano

2011

2012

2013

2015

2015

Classificação

A3

A3

A3

A1

A3

Manganês

Manganês e
Oxigénio
Dissolvido
(sat.)

-

Oxigénio
Dissolvido (sat.)

Parâmetro
Responsável pela
Classificação

Manganês

Na estação 555/48 verifica-se ao longo dos anos uma incidência de classe A3, de acordo com a classificação do
SNIRH, sendo mais ou menos estável ao longo dos anos os parâmetros responsáveis por esta classificação, como
se pode verificar no quadro acima (manganês e oxigénio dissolvido).
Em 2014, os valores obtidos através da análise de dados da estação de monitorização 555/48, verifica-se que a
qualidade das águas subterrâneas são classificadas com a classe A1, como tal, as suas águas são aptas para
poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano.

Da análise do quadro anterior verifica-se que, de uma forma geral, as águas monitorizadas não apresentam
qualidade suficiente para o consumo humano, por apresentares valores elevados de manganês e oxigénio
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Para as Estações de Monitorização 547/21 e 547/17, não é possível obter a classe dos pontos de água por não
pertencerem à rede de qualidade e quantidade, pelo que não é possível obter dados periódicos dos mesmos.

dissolvido, embora esta análise pela escassez da informação, quer em parâmetros analisados quer na frequência
de amostragem, não possa ser representativa para conclusões definitivas.

Recursos hídricos superficiais e qualidade da água
6.5.1 Fontes de poluição
Nesta região hidrográfica as principais fontes de poluição sobre as massas de água superficiais prendem-se com
as descargas de águas residuais domésticas e industriais (particularmente dos polos industriais de Sines e
Setúbal), as escorrências de explorações mineiras, de pedreiras e dos terrenos agrícolas, a gestão incorreta de
resíduos e efluentes das explorações agropecuárias.
Como origem difusa identifica-se a agricultura, os campos de golfe, as rejeições industriais, as rejeições
agropecuárias (suiniculturas) e rejeições domésticas de origem industrial.
As minas abandonadas do Lousal e da Caveira, localizadas na bacia do Sado, “produzem um impacte negativo
mais significativo nas massas de água a jusante devido às descargas não controladas dos efluentes ácidos.”

6.5.2 Qualidade da água superficial
Para a caracterização da qualidade das águas superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, foram
consultados os dados disponibilizados pelo SNIRH – Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (do
Instituto da Água) relativamente à sua Rede de Monitorização de Qualidade da Água, apresentando-se na figura
seguinte a estação de monitorização consultada.
Na tabela seguinte apresentam-se as principais características dessa estação, assim como o período de
monitorização consultado no âmbito da avaliação do presente EIA.
Tabela 6.6 – Estação de monitorização de recursos hídricos superficiais selecionada
Curso de Água

Estação

Código

Coordenada (M)

Coordenada (P)

Período

Rio Sado

Albufeira do Monte da
Rocha

27H/03

186264

84547

2011-2015

Considera-se que esta estação de monitorização, muito próxima da área de estudo é suficiente para a
caracterização da área de estudo. A classificação da qualidade da água superficial na estação de monitorização
selecionada entre 2009 e 2011 está expressa na Tabela 6.7.
Tabela 6.7 – Classificação da qualidade da água superficial na estação de monitorização selecionada entre 2009 e 2011
Ano

2009

2011

2012

2013

C

D

C

C

C

Razoável

Má

Razoável

Razoável

Razoável

Oxigénio
dissolvido
(sat), Carência
química de
oxigénio e
Oxidabilidade

Fenóis,
Azoto
Kjeldahl e
Carência
química de
oxigénio

Carência
química
de
oxigénio

Carência
química de
oxigénio

Oxigénio
dissolvido
(sat) e
Carência
química de
oxigénio

Classificação

Parâmetro
Responsável
pela
Classificação

2010

Mod. 503-A

Não estão disponíveis os dados dos anos de 2014 e 2015 para se poder fazer uma analogia entre os anos de
2011 e 2015.
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Figura 6.16 – Localização da estação de monitorização da qualidade da água superficial

A localização da estação de monitorização da qualidade da água superficial selecionada encontra-se a Sul da
área de estudo, na albufeira do Monte da Rocha (Figura 1.8).
Apresenta-se em seguida a Tabela 6.8 com a análise de qualidade das águas superficiais na estação de
monitorização da albufeira do Monte da Rocha, tendo por base os dados do SNIRH entre os anos de 2011 e
2015.
Tabela 6.8 – Análise dos parâmetros de qualidade da estação selecionada (27H/03)
Unidades

Média

Arsénio
Cádmio

mg/l
mg/l

Chumbo
Cobre
Crómio total

Rega

Objetivos
mínimos

Águas balneares

0,003
-

10
0,05

0,1
0,01

-

mg/l
mg/l
mg/l

0,003
0,004

20
5
20

0,05
0,1
0,05

-

Ferro
Manganês

mg/l
mg/l

0,126
0,041

5,0
10

-

-

Nitratos
Sólidos
suspensos totais

mg/l

1,738

50

-

-

mg/l

4,657

60

-

-

PH

-

7,950

4.5-9.0

5.0-9.0

6-9
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Legislação – VMA
Parâmetro

Unidades

Média

Coliformes
fecais

/100ml

Coliformes
totais

Rega

Objetivos
mínimos

Águas balneares

4,375

100

-

2000

/100ml

96

-

-

10000

Estreptococos
fecais

/100ml

-

-

-

100

Salmonelas
Temperatura

N/l
˚C

0
19,471

-

30

0
-

CBO5
Azoto amoniacal
Fósforo total

mg/l
mg/l
mg/l

3,045
0,082
0,053

-

5
1
1

-

Zinco
Cianetos totais

mg/l
mg/l

0,024
0,010

10
-

0,5
0,05

-

Mercúrio
Níquel
Oxigénio
dissolvido
(campo)

mg/l
mg/l

-

2

0,001
0,05

-

%O2

83,367

-

50

80-120

Azoto kjeldahl
Hidrocarbonetos
aromáticos
polinucleares

Nmg/l

0,572

-

2

-

µg/l

0,030

-

100

-

Cloretos

mg/l

50,450

70

250

-

Nota: os valores a negrito/itálico referem-se ao VMR

Analisando os dados de monitorização da qualidade da água existente para a estação selecionada e procedendo
à comparação dos mesmos com os valores apresentados no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (que define
a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de acordo com os seus potenciais usos), é possível observar
que se registam excedências em alguns parâmetros, verificando-se que não é ultrapassado nenhum limite
definido na legislação, tendo em conta os dados disponíveis e considerando as médias entre os anos de 2011 e
2015.
Tratam-se, portanto, de águas que apresentam qualidade suficiente para rega e cumprem os objetivos
ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.

Solos
6.6.1 Caracterização geral do projeto em estudo

Mod. 503-A

Para a caracterização dos solos existentes para o projeto em estudo, consultou-se o Atlas do Ambiente no que
diz respeito à carta litológica (Figura 6.17), carta de solos (Figura 6.18) e carta de capacidade de uso do solo
(Figura 6.19).
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Figura 6.17 – Carta Litológica

Assim, do ponto de vista das unidades litológicas, o projeto em estudo desenvolve-se sobre três tipos de
formações que se descrevem seguidamente.



Formações Sedimentares e Metamórficas – constituídas por:
o

Metavulcanitos;

o

Xistos argilosos, grauvaques, arenitos;

Formações Sedimentares – constituídas por Cascalheiras de planalto, arcoses da Beira Baixa, arenitos
e calcários

No que diz respeito ao tipo de solos, da análise da Figura 6.18 constata-se que o projeto se desenvolve sobre
diferentes tipos de solos, nomeadamente:


Litossolos;
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Solos mediterrâneos pardos;



Solos de baixas (coluviossolos);



Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos;



Solos hidromórficos.
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No Anexo C.2 apresenta-se a caracterização dos solos presentes na área de estudo, realizada pelo Prof. Eugénio
Sequeira.
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Figura 6.18 – Carta de Solos de Portugal
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Na classificação das classes de capacidade de uso do solo definem-se 5 classes de aptidão para o uso agrícola, a
saber: classe A, classe B, classe C, classe D e classe E (cuja capacidade agrícola vai diminuindo da classe A até à
classe E), surgindo por vezes em associação. No entanto, na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do
Ambiente surge mais uma classe – classe F, que segundo informação disponibilizada apresenta características
semelhantes às classes D e E, ou seja, são solos que não são suscetíveis de utilização agrícola.
De uma forma geral, na área em estudo, predominam os solos com classe de capacidade D e E seguidos dos
solos das classes C+D ou E, correspondentes a usos com limitações moderadas, acentuadas ou severas, com
riscos de erosão no máximo elevados e suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva.
Pontualmente, regista-se a presença de solos de capacidade de uso A ou B+C, correspondente a um uso variável
entre poucas a moderadas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros e suscetível de utilização
agrícola intensa.
Em síntese, os solos que ocorrem na área em estudo apresentam uma aptidão para usos agrícolas muito baixa,
à exceção da área norte da área de estudo, correspondente a solos de capacidade tipo A ou B+D ou E.

Figura 6.19 – Carta de Capacidade de Uso do Solo

Uso e ocupação do solo

A caracterização do uso do solo, foi realizada com base na cartografia disponível (carta de ocupação do solo
CORINE Land Cover 2006, ortofotomapas e a Cartografia Geral e Projeto à escala 1:2 000) e confirmada pelo
trabalho de campo efetuado no âmbito do presente EIA, no decorrer dos meses de março e abril.
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6.7.1 Metodologia

O trabalho de campo permitiu a introdução de um maior detalhe na descrição das áreas agrícolas, florestais e
edificadas e artificializadas, para a área de estudo e para a área de implantação do projeto. Recomenda-se ainda
a consulta do Desenho 4 – Uso do Solo e Ambiente Social e do Desenho 5 – Carta de Biótopos e Habitats.

6.7.2 Caracterização funcional da área de estudo
Com base na cartografia Corine Land Cover 2006, apresentada na figura seguinte, as classes de ocupação do
solo que ocorrem no interior da área de estudo com maior representatividade são:


Áreas florestais – incluem as florestas mistas (313), sistemas agro-florestais (244) e espaços florestais
degradados, cortes e novas plantações (324);



Áreas agrícolas – incluem áreas de culturas anuais associadas às culturas de sequeiro (211).



Áreas agrícolas – áreas de olivais (223) e marginalmente áreas associadas a culturas anuais
permanentes (241).

As restantes classes de ocupação do solo que ocorrem na área de estudo possuem uma representação diminuta,
correspondentes linhas de água, redes viárias e ferroviárias e espaços associados.
De acordo com a informação disponibilizada pela DGT10, cuja última atualização foi em 26 de janeiro de 2017, o
“projeto Corine Land Cover 2012 (CLC 2012) faz parte do processo de atualização da cartografia de uso e
ocupação de solo, baseada na interpretação visual de imagens de satélite, a nível Europeu sendo coordenado
pela Agência Europeia do Ambiente.
A DGT como Centro de Referência Nacional (NRC-"National Reference Centre") para "Land Cover" do "European
Environment Information and Observations Network" (Eionet) foi selecionada para assegurar a execução técnica
do CLC 2012 em Portugal e também co-financia o projeto.
A DGT e organismos que a precederam têm produzido a cartografia Corine Land Cover (CLC) para Portugal para
os anos de 1990, 2000 e 2006 estando em curso, desde dezembro de 2013, a produção da cartografia CLC relativa
ao ano de 2012 e as alterações 2006-2012.” Considerando o exposto e considerando que o CLC2012 ainda está
em produção pela DGT, para a caracterização da área de estudo utilizou-se o CLC2006 que se mantém válido.
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Assim, de uma forma geral, a área de estudo insere-se numa região essencialmente composta por espaços rurais
onde predomina a cultura de sequeiro e olival. Relativamente à floresta, divide-se em montado de sobro e
azinho, eucaliptal e matos incultos. Mas, para além da agricultura, existe uma área específica do concelho que é
ocupada por agropecuária.

10

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/projetos_em_curso/clc_2012/
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Figura 6.20 – Corine Land Cover 2006

Tal como já foi referido com a informação recolhida no trabalho de campo, produziu-se o Desenho 4 – Uso e
ocupação do Solo, de onde se conclui que na área da quinta, ocorrem as seguintes classes de ocupação do solo:


Áreas agrícolas – correspondendo à tipologia com maior expressão (em área), no interior da Quinta;



Áreas florestais – essencialmente correspondentes a zonas de azinho e de sobreiro, localizadas,
maioritariamente, na zona sul da quinta, fora da área da intervenção do projeto;



Áreas edificadas e artificializadas – correspondentes a ruínas, apoios agrícolas, à rede viária e
ferroviária, entre outras infraestruturas;

Seguidamente caracterizam-se as classes identificadas para a área de estudo e para a área da Quinta Nova.

6.7.2.1 Áreas agrícolas
De uma forma geral, o concelho de Ourique é dominado pelas áreas agrícolas, sendo o mesmo, pelo efeito,
classificado como um concelho marcadamente rural.
O coberto vegetal é predominantemente agrícola, com áreas de montado na área sul do concelho à semelhança
do que se verifica para a área de estudo.
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No que respeita à análise da área da Quinta Nova, e com base nos levantamentos de campo realizados, verificase que as áreas agrícolas são extensas e correspondem maioritariamente, a zonas de pastagens e de agropecuária, assim como a zonas de culturas de sequeiro.
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Fotografia 6.1 – Fotografias representativas das pastagens no interior da Quinta Nova

No interior das áreas de pastagens observa-se igualmente a presença de áreas com exploração agropecuárias,
onde se identificam apoios agrícolas, conforme se pode ver nas fotografias seguintes.

Fotografia 6.2 – Fotografias de apoios agrícolas no interior da Quinta Nova

Tal como referido anteriormente na análise da ocupação do solo elaborada com base em levantamentos de
campo (Desenho 4), os espaços florestais da área da Quinta são predominantemente compostos por: (i)
sobreiros e azinheiras; (ii) espaço florestal misto composto por uma mistura de sobreiros, azinheiras, carrascos
17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

124

Mod. 503-A

6.7.2.2 Áreas florestais

e matos; (iii) floresta mista com eucaliptos e matos, que se identificam na área de estudo mas já no limite exterior
da quinta e; (iv) outras espécies florestais tais como espécies ribeirinhas.

Fotografia 6.3 – Sobreiros e Azinheiras dispersos na área da Quinta Nova

Fotografia 6.4 - Espaço florestal misto composto por uma mistura de sobreiros, azinheiras e matos na área da Quinta Nova
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Fotografia 6.5 - Floresta mista com eucaliptos e matos na área da Quinta Nova
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Fotografia 6.6 - Outras espécies florestais, espécies ribeirinhas na área da Quinta Nova

6.7.2.3

Áreas edificadas e artificializadas
A área em estudo caracteriza-se essencialmente pela construção dispersa sob a forma de “quinta” ou “monte”,
sendo a habitação unifamiliar com moradias de um piso (Desenho 4). Estes edifícios estão, em grande parte dos
casos, associados a herdades nas quais se verifica a exploração agrícola e produção pecuária.
A área de estudo implanta-se na proximidade da povoação de Panóias, registando-se no seu interior algumas
habitações da periferia daquele núcleo habitacional. Complementarmente, observa-se a presença de edificado
habitacional junto aos topónimos de Monte Novo dos Peninhos, Penilhos do Meio, Penilhos de Cima, Penilhos
de Baixo e Cabreiras Velhas, em que a habitação mais próxima dista sensivelmente 130m do limite da área de
implantação do projeto (em Penilhos do Meio).
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No que respeita à área de implantação do projeto, verifica-se que a totalidade do edificado habitacional
existente no seu interior mostra sinais de abandono, existindo casos em que já se encontra em ruína,
correspondendo a edifícios anteriormente pertencentes ao monte da Quinta Nova. Identificam-se ainda alguns
apoios agrícolas.

Fotografia 6.7 – Edificação habitada na área de estudo
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Fotografia 6.8 – Apoio a exploração agropecuária de Herdade na área de estudo

No que respeita a infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, verifica-se que a área de estudo (e a área de
implantação do projeto) é atravessada pela rede viária nacional e municipal (CM 1225 e EN 261-4) e pela rede
ferroviária (Linha do Alentejo), atuamente em exploração.
Identifica-se ainda, no interior da área da Quinta Nova, o apeadeiro de Panóias que já está desativado e se
encontra em ruínas, como se observa pela fotografia seguinte.
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Fotografia 6.9 – Apeadeiro de Panóias

Fotografia 6.10 – Linha do Alentejo
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6.7.2.4 Áreas turísticas
Na área de estudo, a sudeste da área de implantação do projeto, foi identificado o Plano de Pormenor da Quinta
da Arrábida, que será analisado com mais detalhe no capítulo do Ordenamento do Território.
De acordo com informação do Turismo de Portugal (Anexo A.2) e do promotor do Projeto mencionado, este
Plano de Pormenor encontra-se em fase de revisão, a qual ainda não foi publicada.
Em resposta à consulta da PROMAN, o promotor da Quinta da Arrábida disponibilizou as Plantas de Implantação
e de Condicionantes do projeto da Quinta da Arrábida, que estão disponíveis para consulta no Anexo B.2.
Pela análise da figura seguinte, verifica-se que a área de estudo atravessa a área do Plano da Quinta da Arrábida,
mas que a área de implantação do projeto não interfere com a mesma, uma vez que aquela se desenvolve
exatamente até ao limite da Quinta Nova.



A instalação de um hotel de 5 estrelas, um hotel de 4 estrelas, cinco aldeamentos turísticos de 4 estrelas
e uma casa de campo, com um total de 4818 camas distribuídas por 1008 unidades de alojamento e
ainda três campos de golfe, um club-house, uma academia de golfe, um centro náutico, um campo de
ténis e um campo de jogos;



Outro tipo de empreendimentos:
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O Projeto referente ao Plano de Pormenor da Quinta da Arrábida prevê:

o

Campo de Golfe, proposto, do PP da Quinta da Arrábida, na localidade de Albufeira do Monte
da Rocha em Ourique, com 18 buracos, o campo de golfe de campeonato.

o

Campo de Golfe, proposto, do PP da Quinta da Arrábida, na localidade de Albufeira do Monte
da Rocha em Ourique, com 9 buracos, o campo de golfe executivo.

o

Campo de Golfe, proposto, do PP da Quinta da Arrábida, na localidade de Albufeira do Monte
da Rocha em Ourique, com 9 buracos, o campo de golfe de treino.

6.7.2.5 Outras Áreas e Infraestruturas
De referir que na área de estudo ainda se identifica o cemitério de Panóias, que dista em cerca de 100 m a norte
da área de implantação do projeto.
Na área de estudo, registam-se ainda outras infraestruturas, nomeadamente Infraestruturas de distribuição de
energia da REN a 150 kV, o canal de rega do Alto Sado e as infraestruturas de rega e distribuição das Águas
Públicas do Alentejo, que estão caracterizadas no capítulo das Condicionantes.

Socioeconomia
6.8.1 Metodologia
Para a caracterização do uso do solo e ambiente social recorreu-se a uma metodologia que incluiu, numa
primeira fase, uma caracterização geral da área de estudo, tendo por base a informação recebida das várias
entidades, a informação levantada em instrumentos de gestão territorial como os Planos Diretores Municipais
dos concelhos abrangidos por este projeto e a caracterização do uso do solo, realizada com base na cartografia
disponível (carta de ocupação do solo CORINE Land Cover 2006, ortofotomapas e a Cartografia de Projeto à
escala 1:2 000), confirmada pelo trabalho de campo efetuado no âmbito do presente EIA. O trabalho de campo
permitiu a introdução de um maior detalhe na descrição das áreas agrícolas, florestais e edificadas e
artificializadas. Recomenda-se ainda a consulta do Desenho 4 – Uso do Solo e Ambiente Social e do Desenho 5
– Carta de Biótopos e Habitats.
Posteriormente, procedeu-se à caracterização da área de implantação do projeto e da região envolvente, com
base nos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE), em termos de dinâmica demográfica e das
principais atividades económicas, sendo esta análise realizada, sempre que possível e relevante, a nível local, no
que respeita aos concelhos, e a nível da região onde os concelhos se integram.
Para completar a análise socioeconómica da área de implantação do projeto, procede-se ainda à caracterização
das principais acessibilidades existentes.

6.8.2 Caracterização geral
O projeto em estudo localiza-se no distrito de Beja, concelho de Ourique. Administrativamente, o concelho de
Ourique integra a sub-região do Baixo Alentejo (NUT III), integrada na Região do Alentejo (NUT II) que por sua
vez está integrada em Portugal Continental (NUT I).



União de Freguesias de Panóias e Conceição;



União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia;



Ourique (Freguesia).
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A área de estudo enquadra-se em três freguesias do concelho de Ourique, a saber:
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Já a Quinta Nova, onde se enquadra a área de implantação do projeto em estudo, está situada unicamente na
União de Freguesias de Panóias e Conceição.
De uma forma geral, a área de estudo desenvolve-se numa região essencialmente composta por espaços rurais,
agrícolas e áreas urbanas compostas essencialmente por tecido urbano descontínuo, onde os aglomerados
populacionais se desenvolvem junto às estradas principais.
No concelho de Ourique, na área mais urbana, as atividades económicas do setor terciário são as mais
significativas em termos de geração de emprego, com especial importância para o comércio, serviços, que se
concentram no interior da cidade. O setor primário emprega uma percentagem relativa da população ativa,
nomeadamente, na agropecuária, com destaque para o gado bovino e suíno, contribuem para o
desenvolvimento do concelho, sendo predominante na área de estudo.
O turismo é um setor com uma representação relativamente reduzida no quadro da base económica do
concelho de Ourique atualmente, mas com a previsão de aprovação dos Planos de Pormenor da Quinta da
Arrábida e do Monte Campanador espera-se um aumento de expressividade deste setor, contudo a atividade
turística, quer em termos de procura quer em termos de oferta, no contexto do turismo na região do Alentejo,
foca-se mais no litoral.
A dinâmica de recessão demográfica originou uma reestruturação profunda no povoamento dos municípios: o
efeito atrativo exercido pelas freguesias sede de concelho (normalmente cidades) leva a que os territórios mais
periféricos (sobretudo aldeias e pequenas vilas) sofram fortes esvaziamentos populacionais.
A tendência demográfica do concelho de Ourique é para a perda de população e para o envelhecimento. Neste
concelho verifica-se o predomínio do fenómeno de emigração, com a perda de população para os polos urbanos
centrais dos concelhos vizinhos.

6.8.3 Enquadramento e contextualização socioeconómica da área de estudo
Neste capítulo procede-se à determinação das características e dinâmicas socioeconómicas e socioculturais das
freguesias atravessadas pelo projeto, através da distribuição da população no território e da estrutura e da
especialização das atividades económicas.
No decorrer da recolha da informação no Instituto Nacional de Estatística (www.ine.pt), mais especificamente
na página dedicada aos censos, entendemos pertinente referir que os dados apresentados foram apurados de
acordo com a CAOP 2010 (Carta Administrativa Oficial Portuguesa) que foi a organização administrativa da base
utilizada nos Censos 2011.
Apenas o quadro Censos 2011 - População residente por freguesia foi apurado de acordo com a CAOP2013, que
inclui as alterações registadas nos limites administrativos de freguesias/municípios/distritos do Continente,
decorrentes da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.

6.8.3.1 Povoamento do território

Mod. 503-A

Com a análise à tabela seguinte constata-se que, no período entre 2001 e 2011, se registou um decréscimo na
população em todos os níveis, sendo que o mais acentuado se verifica na freguesia onde se enquadra o projeto
em estudo, na União de Freguesias de Panóias e Conceição e o menos acentuado na freguesia de Ourique.
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Tabela 6.9 – Evolução da densidade populacional
Densidade Populacional (n.º/km2)
Unidade Territorial

2001

2011

Variação 2001/2011 (%)

Continente

111

113

1,77

Região Alentejo (NUT II)

25

24

-4,17

Sub-Região do Baixo Alentejo (NUT III)

16

14,8

-8,11

Concelho de Ourique

9

8,1

-11,11

União de Freguesias de Panóias e Conceição

10

7,1

-40,85

União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia

30

26,6

-12,78

Ourique (Freguesia)

12

11,5

-4,35

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Para a análise das dinâmicas de povoamento/despovoamento da região, apresenta-se na Tabela 6.10 o saldo
natural (interação dos nascimentos (Natalidade) e dos óbitos (Mortalidade) e o saldo migratório (entradas e
saídas de população (Migrações)).
Tabela 6.10 – Saldo natural e saldo migratório, 2001 e 2011
Saldo natural
Unidade Territorial

2001

Saldo migratório

2011

2001

2011

Continente

6677

-6291

52199

-20740

Região Alentejo (NUT II)

-3617

-3963

4159

-359

Sub-Região do Baixo Alentejo
(NUT III)

-939

-991

498

-96

Concelho de Ourique

-79

-96

25

-3

Fonte: INE, Indicadores Demográficos (Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa
correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1
de janeiro de 2015).

Verifica-se que o concelho de Ourique apresenta um valor negativo no saldo natural seguindo a tendência do
próprio país, como no saldo migratório, demonstrando que este concelho não é detentor de uma capacidade de
retenção da população natural, embora este valor não seja muito elevado.

6.8.3.2 Dinâmica e composição demográfica
6.8.3.2.1 População residente
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Apresenta-se seguidamente a evolução da população residente no concelho e freguesias onde se enquadra a
área em estudo.
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Tabela 6.11 – Evolução da população residente no concelho e freguesias onde se encontra a área em estudo
Unidade Territorial

2001

2011

Variação 2001/2011 (%)

Continente

9869343

10047621

1,81

Região Alentejo (NUT II)

776585

757302

-2,48

Sub-Região do Baixo Alentejo
(NUT III)

135105

126692

-6,23

Concelho de Ourique

6199

5389

-13,07

União de Freguesias de Panóias e
Conceição

775

582

-24,90

União de Freguesias de Garvão e
Santa Luzia

1244

1083

-12,94

Ourique (Freguesia)

3041

2874

-5,49

Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011

Como se pode observar da análise da tabela anterior, verifica-se que em todos os níveis do enquadramento
administrativo se tem registado um decréscimo na população, em particular na freguesia onde se enquadra a
área de implantação do projeto, União de Freguesias de Panóias e Conceição, cuja variação entre 2001 e 2011
se encontra nos cerca de 25 %, contrariando a tendência nacional.
6.8.3.2.2 Estrutura Etária
Na tabela seguinte apresenta-se a população residente por grupo etário nos concelhos e freguesias onde está
inserida a área de estudo.
Tabela 6.12 – População residente por grupo etário (n.º de habitantes), em 2001 e 2011
População residente por grupo etário
0-14 anos

Unidade Territorial

15-24 anos

25-64 anos

65 e mais anos

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Continente

1557934

1484120

1399635

1079493

5283178

5546220

1628596

1937788

Região Alentejo (NUT II)

106645

102774

100507

73753

395932

397787

173501

182988

Sub-Região do Baixo
Alentejo (NUT III)

18404

16884

17380

12659

66945

65264

32376

31885

Concelho de Ourique

656

550

679

435

2987

2645

1886

1759

União de Freguesias de
Panóias e Conceição

80

53

78

48

354

272

263

209

União de Freguesias de
Garvão e Santa Luzia

124

108

133

76

587

494

400

405

Ourique

374

342

363

259

1519

1519

785

374

Da análise da estrutura etária, patente na tabela anterior, assinala-se a redução da população entre os dois
últimos censos em todas as escalas geográficas consideradas e em todos os grupos etários, ressaltando-se a
tendência generalizada para a diminuição da população. O grupo dos adultos (25-64 anos) é predominante
nestas unidades geográficas, sendo que a freguesia onde se implanta o projeto é a que regista menor número
de população residente, em todos os escalões etários analisados, acompanhando a tendência da região .
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Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011

Tabela 6.13 – Variação da população residente, por grupo etário (%), entre 2001 e 2011
População residente por grupo etário (%)
Grupos etários

Unidade Territorial
0-14 anos

15-24

25-64

65 ou mais anos

Continente

-4,74

-22,87

4,98

18,99

Região Alentejo (NUT II)

-3,63

-26,62

0,47

5,47

Sub-Região do Baixo
Alentejo (NUT III)

-8,26

-27,16

-2,51

-1,52

Concelho de Ourique

-16,16

-35,94

-11,18

-6,73

União de Freguesias de
Panóias e Conceição

-61,54

-54,55

-43,75

-24,53

União de Freguesias de
Garvão e Santa Luzia

-20,93

-24,32

-21,25

0,34

Ourique

-8,56

-28,65

0,00

-3,95

Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011

Entre 2001 e 2011, na faixa etária entre os 0 e os 14 anos, as unidades geográficas em análise apresentaram
valores concordantes com a evolução registada na Região do Alentejo. Verificou-se um decréscimo da população
desta faixa etária na ordem dos 3,6%. A freguesia de União de Freguesias de Panóias e Conceição, freguesia onde
se implanta o projeto, é a freguesia que apresenta o maior decréscimo, registando uma variação, no sentido
negativo, de 61,54 % de crianças entre os 0 e os 14 anos. Saliente-se que nenhuma freguesia apresenta um
crescimento deste grupo etário.
Relativamente à população entre os 15 e os 24 anos, o concelho em análise apresenta um decréscimo deste
grupo etário entre 2001 e 2011 superior ao verificado na Região do Alentejo. A nível das freguesias, tal como no
escalão anterior, a União de Freguesias de Panóias e Conceição, apresenta o maior decréscimo de jovens entre
2001 e 2011. Saliente-se que nenhuma freguesia atravessada apresenta crescimento deste grupo etário.
Quanto à população em idade ativa (25-64 anos), o concelho em análise segue a tendência dos grupos etários
referidos. A freguesia de Ourique não registou qualquer alteração e a freguesia onde se implanta o projeto
apresenta o maior decréscimo (cerca de 44%).
A população residente com mais de 65 anos, entre 2001 e 2011, mantém o registo dos restantes grupos etários
à exceção da União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia que registou um ligeiro aumento de 0,34%. A seguir
a tendência dos restantes grupos etários a freguesia onde se implanta o projeto registou o maior decréscimo
com cerca de 25%.

Mod. 503-A

No que concerne a taxa de fecundidade (Tabela 6.14), a qual reflete o número de nados vivos por ano por 1000
mulheres em idade fértil (15-49 anos), entre 2001 e 2011 registou-se um decréscimo generalizado da
fecundidade em todas as unidades territoriais analisadas, embora o mesmo seja ligeiro, nomeadamente para o
concelho de Ourique que é de 0,5%o.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

133

Tabela 6.14 – Taxa de fecundidade e índice de envelhecimento, 2001 e 2011
Taxa de Fecundidade (%o)
Unidade Territorial11

Índice de envelhecimento (N.º)

2001

2011

2001

2011

Continente

42,7

38,6

104,5

130,6

Região Alentejo (NUT II)

39,3

37,9

162,6

178,1

Sub-Região do Baixo Alentejo (NUT III)

38,9

38,7

175,9

188,9

Concelho de Ourique

26

25,5

287,5

319,8

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Relativamente ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população com idade superior a 65
anos com a população com idade inferior a 15 anos, em Portugal este indicador passou de 104,5 em 2001 para
130,6 em 2011. O envelhecimento da população verificado na última década, ocorreu de forma generalizada em
todo o país. Na região do Alentejo o índice passou de 163 para 178 idosos por cada 100 jovens, tendência que
se manteve para o concelho de Ourique.
6.8.3.2.3 Famílias
No que diz respeito à evolução do número de famílias clássicas (Tabela 6.15), observa-se que na Região do
Alentejo, se registou um crescimento do número de famílias de cerca de 3,6% na última década, contudo, em
termos percentuais, o concelho de Ourique não acompanha essa tendência de crescimento, tendo-se verificado
um decréscimo de cerca de 7%. Em todas as freguesias se verifica um decréscimo no n.º de famílias, sendo que
para a freguesia onde se implanta o projeto em estudo o valor foi de cerca de 21%.

Tabela 6.15 – Evolução do número de famílias clássicas entre 2001 e 2011, no concelho e freguesias abrangidas pela área de estudo
Unidade Territorial

2001

2011

Variação 2001/2011 (%)

Continente

3505292

3869188

10,38

Região Alentejo (NUT II)

292487

302975

3,59

Sub-Região do Baixo Alentejo (NUT III)

50032

50566

1,07

Concelho de Ourique

2483

2308

-7,05

União de Freguesias de Panóias e Conceição

324

256

-20,99

União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia

521

478

-8,25

Ourique (Freguesia)

1152

842

-26,91

11

Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à
Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1
de janeiro de 2015.
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Fonte: INE, Censos 2001 e dos Censos 2011

6.8.3.3 Estrutura económica
Na tabela seguinte apresenta-se a taxa de atividade12 registada no Continente, na Região do Alentejo e SubRegião do Baixo Alentejo. Verifica-se que o valor de taxa de atividade obtido em 2001 e 2011 não variou com
significância na última década, embora se verifique um ligeiro decréscimo, à exceção da Freguesia de Ourique
que registou um aumento de 1%. Na freguesia de União de Freguesias de Panóias e Conceição verificou-se um
decréscimo de cerca de 5% na taxa de atividade.

Tabela 6.16 – Taxa de atividade em 2001 e 2011
Unidade Territorial

2001

2011

Continente

48,4

47,6

Região Alentejo (NUT II)

45,4

45,2

Sub-Região do Baixo Alentejo (NUT III)

42,4

43,6

Concelho de Ourique

41,2

41,1

União de Freguesias de Panóias e Conceição

76,3

72,5

União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia

83

79,3

Ourique (Freguesia)

45,1

46,1

Fonte: INE, Censos 2001 e dos Censos 2011

Tabela 6.17 – População empregada por setores de atividade económica, em 2001 e 2011 e variação (%)
População Empregada

Setor Secundário

Setor Terciário

2001

2011

Variação
(%)

2001

2011

Variação
(%)

2001

2011

Variação
(%)

Continente

211603

12105
5

-42,79

158167
6

1115357

-29,48

2657432

2913840

9,65

Região Alentejo
(NUT II)

38700

28062

-27,49

90294

65576

-27,38

194173

205053

5,60

Sub-Região do Baixo
Alentejo (NUT III)

7571

5799

-23,41

11537

8886

-22,98

31710

32532

2,59

Concelho de Ourique

372

224

-39,78

549

410

-25,32

1369

1300

-5,04

União de Freguesias
de Panóias e
Conceição

59

40

-32,20

58

49

-15,52

124

90

-27,42

12 Relação entre a população ativa e a população total, sendo a população ativa definida pelo “Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência,
constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. Inclui empregados (emprego civil e militares de carreira) e desempregados
(à procura de 1º ou novo emprego)” (Fonte: INE).
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Setor Primário

Unidade Territorial

União de Freguesias
de Garvão e Santa
Luzia

68

53

-22,06

132

100

-24,24

206

199

-3,40

Ourique

141

89

-36,88

258

212

-17,83

885

875

-1,13

Fonte: Censos 2001 e 2011
Da análise da tabela anterior constata-se que, de uma forma geral, que o concelho de Ourique segue a tendência
nacional e regional em que o setor terciário é o mais representativo, sendo que nas freguesias onde se insere a
área de estudo se segue a mesma tendência.
Para a freguesia de União de Freguesias de Panóias e Conceição, registou-se igualmente um decréscimo no
número de população empregada nos setores primário, secundário e terciário, sendo respetivamente de 32,20%, -15,52% e -27,42%.
Na tabela seguinte apresenta-se um resumo da informação disponível, para o ano de 2009, sobre a superfície
agrícola no concelho em estudo assim como a relativa às explorações.
Figura 6.21 – Superfície Agrícola no concelho em estudo, 2009
Unidade Territorial

Tipo de Exploração (N.º)

Superfície
Agrícola
Total (ha)

Superfície
Agrícola Utilizada
(ha)

Total

Sem
pecuária

Sem áreas
agrícolas

Agropecuária

Continente

4571531

3736140

382163

116768

41956

222294

Região Alentejo (NUT II)

2205930

1924043

35906

15507

5909

14124

Sub-Região do Baixo Alentejo (NUT III)

718696

612535

9846

4598

1621

3506

Concelho de Ourique

49332

43164

670

85

252

327

Fonte: INE, Recenseamento Agrícola 2009

Na sub-região do Alentejo cerca de 85% da superfície agrícola total é Superfície Agrícola Utilizada (SAU), esse
valor é de cerca de 87% no concelho de Ourique. Relativamente às explorações, a proporção de explorações
sem pecuária é no concelho de Ourique inferior à das explorações agropecuárias, contrariando a tendência na
sub-região do Baixo Alentejo e região do Alentejo.

Ordenamento do Território
6.9.1 Considerações prévias
Este descritor pretende analisar os instrumentos de ordenamento territorial a que a área de estudo do projeto
está sujeita, particularizando as circunstâncias específicas da zona de implantação da Central Fotovoltaica.
A análise teve por base essencialmente a informação disponibilizada pela Direção Geral do Território (DGT) sobre
os instrumentos de ordenamento territorial em vigor, e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento do
Plano Diretor Municipal do Concelho de Ourique onde se enquadra a área de estudo.

Segundo informação da DGT (disponível em www.dgterritorio.pt) e através do Sistema Nacional de Informação
Territorial, os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo projeto são os seguintes:


Planos Municipais e Locais:
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6.9.2 Instrumentos de ordenamento



o

Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Ourique;

o

Plano de Pormenor Quinta da Arrábida – Monte da Rocha;

Planos Regionais:
o



Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA);

Planos Especiais e Sectoriais:
o

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF);

o

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 6 – PGRH do Sado e Mira;

o

Plano de Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha (POAMR).

Descrevem-se em seguida de forma mais detalhada, as figuras de ordenamento referidas que são afetadas
diretamente pela implantação do projeto, assim como a sua interferência espacial pelo projeto, a saber:


Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Ourique;



Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo);



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF);



Plano de Gestão da Região Hidrográfica 6 – PGRH do Sado e Mira;

6.9.3 Plano Municipal
Os Planos Municipais de Ordenamento do Território “(…) estabelecem o regime de uso do solo, definindo
modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala
adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental”13
Os documentos fundamentais para o ordenamento do território do concelho onde se insere a área de
implantação do projeto são constituídos pelo seu Plano Diretor Municipal (PDM), a saber:
Tabela 6.18 – Identificação dos diplomas legais de publicação do PDM
Concelho

Ourique

Situação

Diploma legal e data de publicação dos PDM

1ª publicação

Resolução de Conselho de Ministros 35/2001, de 3 de abril (D.R. 79 IS-B)

1ª retificação

Declaração de Retificação 467/2010, de 9 de março (D.R. 47 IIS)

1ª
alteração
adaptação

por

Aviso n.º 25833/2010, de 10 de dezembro (D.R. 238 IIS)

2ª
alteração
adaptação

por

Declaração 167/2013, de 1 de agosto (D.R. 147 IIS)

3ª
alteração
adaptação

por

Aviso 1534/2014, de 3 de fevereiro (D.R. 23 IIS)

Tendo como base a Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Ourique (Planta de Ordenamento de
Ourique), Desenho 5, identificaram-se as classes de espaço existentes na área de estudo, sendo que apenas se
caracterizam na tabela seguinte as que são afetadas diretamente pela implantação do projeto, e efetua-se

Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo Decreto-lei n.º
310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, pela Lei 56/2007, de 31 de agosto e pelo
Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, pelo Decreto-lei 46/2009, de 20 de fevereiro, pelo Decreto-lei n.º 181/2009
de 7 de agosto, art.º 69, n.º 2.
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13

transcrição de partes do regulamento do PDM acima identificado, de forma a averiguar a compatibilidade de
cada uma das classes de espaços atravessados com a mesma.
Na área de estudo existem as seguintes Classes de Espaço que não são afetadas com a implantação do projeto:
Espaços Urbanos – Espaço Urbano e Urbanizável, com áreas consolidadas, áreas verdes équidas e áreas
urbanizáveis, correspondentes ao Aglomerado Urbano de Panóias;



Espaços Naturais – Faixa de Proteção da Albufeira do Monte da Rocha.

Mod. 503-A
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Tabela 6.19 – Classes de espaço/categorias constantes na carta de ordenamento do PDM de Ourique afetadas pela implantação do Projeto
Categoria

Espaço Rural

Classes de Espaços

-

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade

Compatibilização com o projeto

“Os espaços rurais, com exceção das áreas afetas ao Plano de
Ordenamento
da Albufeira do Monte da Rocha (POAMR) e ao Plano de
Ordenamento da Albufeira de Santa Clara (POASC) dividem -se
em:
1 — Espaços agrícolas:
a) Áreas agrícolas preferenciais;
b) Áreas agrícolas complementares.
2 — Espaços florestais:
a) Áreas florestais de produção;
b) Áreas florestais de uso múltiplo.
3 — Espaços naturais.
4 — Espaços industriais.
a) Espaços industriais:
b) Espaços de indústria extrativa.
5 — Espaços canais.
6 — Pequenos povoados.”

Condicionamentos nos espaços rurais (Subsecção VII)
1 - Nas áreas agrícolas e florestais sem prejuízo da
legislação
vigente
sobre
parcelamento
e
emparcelamento rural e de direitos já constituídos do
fracionamento dos prédios rústicos, não poderão
resultar parcelas com áreas inferiores a:
a) 0,5 ha ou 2,5 ha, consoante se trate ou não de terrenos
de regadio com aptidão e efetivo uso hortícola ou
arvense de regadio, quando situados em áreas agrícolas
complementares;
b) 1 ha ou 5 ha, consoante se trate ou não de terrenos
com aptidão e efetivo uso hortícola ou arvense de
regadio, quando situados nas áreas abrangidas pela
RAN;
c) 7,5 ha em todas as restantes áreas rurais.
2 — A aptidão hortícola ou arvense referida nas alíneas
a) e b) do n.º 1 será confirmada pelos serviços
competentes da administração central, após consulta à
Câmara Municipal. (Artigo 57º)

Sujeito a prévia autorização
municipal
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“Carecem de licenciamento municipal as arborizações
com espécies florestais de crescimento rápido, em áreas
inferiores a 50 ha. Considera--se para este limite, a
inclusão de povoamentos preexistentes das mesmas
espécies, em continuidade no mesmo prédio ou em
prédios distintos, incluídos ou não na mesma unidade
empresarial.” (Artigo 58º)
“Nos espaços agrícolas e florestais, sem prejuízo dos
regimes da REN e da RAN apenas serão admitidos
edifícios de habitação própria do proprietário -agricultor

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade
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de exploração agrícola, bem como os edifícios de apoio
às atividades agrárias.” (Artigo 62º)
“As construções de novos edifícios nas áreas rurais, com
exceção dos situados nas pequenas povoações e áreas
afetas ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Monte
da Rocha e ao Plano de Ordenamento da Albufeira de
Santa Clara ficam sujeitos às seguintes prescrições de
ordem geral:
1 — O requerente do pedido de controlo prévio municipal
da obra de construção de habitação deve ser agricultor,
nos termos da lei, responsável pela exploração agrícola e
proprietário do prédio onde se pretende localizar a
habitação, facto que deve ser comprovado pelas
entidades competentes;
2 — O afastamento mínimo dos edifícios aos limites da
parcela é de 15 m;
3 — Nas propriedades rústicas já constituídas, com área
inferior a 0,5 ha, os afastamentos mínimos das
ampliações/alterações das habitações e demais edifícios
agrícolas poderão ser reduzidos até um mínimo de 10 m.
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;
5 — Excetuam-se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
6 — Não serão permitidas novas construções para
habitação nas propriedades com área inferior a 4 ha;
(…)
8 — O índice de construção para propriedades de área
superior a 7,5 ha é 0,0035 da área total do prédio,
limitado a uma área de construção máxima de 500 m2,

Compatibilização com o projeto

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade

Compatibilização com o projeto

para fim habitacional, não sendo contabilizáveis as
instalações agropecuárias;
9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras
áreas rurais, os novos edifícios situar -se -ão,
obrigatoriamente, nestas últimas.
10 — Salvo nos casos em que a transmissão de quaisquer
direitos reais sobre os prédios que constituem a
exploração agrícola em que se localiza a edificação de
habitação do proprietário -agricultor ocorra entre
agricultores e desde que se mantenha a afetação da
edificação ao uso exclusivo da habitação para residência
do agricultor -adquirente, são esses prédios inalienáveis
durante o prazo de 10 anos subsequentes
à construção, salvo por dívidas relacionadas com a
aquisição de bens imóveis da exploração e de que esta
seja garantia, ou por dívidas fiscais, devendo esse ónus
constar do registo predial da habitação. (Artigo 63º).

Espaço Agrícola
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“As áreas agrícolas preferenciais são, maioritariamente,
constituídas por solos de grande aptidão agrícola incluídos na
RAN.” (Art.º 34º)

“Nos espaços rurais são proibidas, sem prévia
autorização municipal, as práticas que conduzam à
destruição do revestimento vegetal que não tenham fim
agrícola, bem como as operações de aterro ou escavação
que conduzam à alteração do relevo natural e das
camadas de solo arável, salvo autorização municipal e da
administração central nas situações dela dependentes,
conforme legislação em vigor.” (Artigo 56º)
“ (…)
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;
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Espaço
Agrícola
Preferencial

Sujeito a prévia autorização
municipal

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade

Compatibilização com o projeto

5 — Excetuam -se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
(…)
9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras
áreas rurais, os novos edifícios situar-se-ão,
obrigatoriamente, nestas últimas.
(…)” (Artigo 63º)
Espaço
Agrícola
Complementar

“1 — As áreas agrícolas complementares são constituídas por
áreas que, embora não incluídas na RAN, são cultivadas fazendo
parte dos sistemas culturais do concelho e que foram
inventariadas no âmbito da carta de uso atual do solo.
2 — Incluem-se as culturas arvenses de sequeiro, as culturas
arvenses de regadio, os prados naturais, os pomares e os olivais.”
(Artigo 35º)

“Nos espaços rurais são proibidas, sem prévia
autorização municipal, as práticas que conduzam à
destruição do revestimento vegetal que não tenham fim
agrícola, bem como as operações de aterro ou escavação
que conduzam à alteração do relevo natural e das
camadas de solo arável, salvo autorização municipal e da
administração central nas situações dela dependentes,
conforme legislação em vigor.” (Artigo 56º)

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

142

od. 503-A

“ (…)
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;
5 — Excetuam -se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
(…)
9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras

Sujeito a prévia autorização
municipal

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade
áreas rurais, os novos edifícios
obrigatoriamente, nestas últimas.
(…)” (Artigo 63º)

Espaços Florestais de
Uso Múltiplo

Espaços Florestais

“1 — Nos espaços florestais de uso múltiplo incluem -se as áreas
de risco de erosão, as cabeceiras das linhas de água inventariadas
no âmbito da REN e incluem -se também os montados de sobro,
os montados de azinho e os montados mistos de sobro e de
azinho com o objetivo de lhes dar um estatuto de proteção que os
preserve.
2 — Incluem-se ainda os prados naturais e ou prados semeados
sob coberto de montado.
3 — A capacidade construtiva nestas áreas é definida nos artigos
66.º e 67.º” (Artigo 37º)

situar-se-ão,

“Nos espaços rurais são proibidas, sem prévia
autorização municipal, as práticas que conduzam à
destruição do revestimento vegetal que não tenham fim
agrícola, bem como as operações de aterro ou escavação
que conduzam à alteração do relevo natural e das
camadas de solo arável, salvo autorização municipal e da
administração central nas situações dela dependentes,
conforme legislação em vigor.” (Artigo 56º)
“1 — A aprovação de projetos, a autorização, o
licenciamento ou a emissão de pareceres sobre qualquer
intervenção na área a que se refere o artigo 2.º, quando
legalmente permitidos, estão sujeitos à legislação geral
aplicável com as especializações desta secção.
2 — As intervenções referidas no número anterior ficam
igualmente sujeitas ao disposto nos regulamentos
municipais, designadamente as taxas, licenças e tarifas
em vigor no município, após a aprovação pela
Assembleia Municipal.” (Artigo 66º)
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“ (…)
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;
5 — Excetuam -se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
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Sujeito à prévia autorização
municipal
Sujeito a autorização por parte
das entidades competentes
(sujeito aos regimes legais de
RAN, REN)

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade

Compatibilização com o projeto

(…)
9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras
áreas rurais, os novos edifícios situar-se-ão,
obrigatoriamente, nestas últimas.
(…)” (Artigo 63º)

Espaços Naturais

Áreas afetas aos
Recursos Hídricos

“Para efeitos do presente Regulamento, consideram -se áreas
afetas aos recursos hídricos as que são estabelecidas pela
legislação em vigor.” (Artigo 39º)

“O regime de propriedade, as servidões, restrições e os
usos dos leitos, margens e zonas adjacentes das linhas de
água e das águas interiores navegáveis ou flutuáveis
regulam-se pelo disposto na legislação vigente.” (Artigo
40º)
“Nos espaços rurais são proibidas, sem prévia
autorização municipal, as práticas que conduzam à
destruição do revestimento vegetal que não tenham fim
agrícola, bem como as operações de aterro ou escavação
que conduzam à alteração do relevo natural e das
camadas de solo arável, salvo autorização municipal e da
administração central nas situações dela dependentes,
conforme legislação em vigor.” (Artigo 56º)
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“ (…)
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;

Sujeito à prévia autorização
municipal
Sujeito a autorização por parte
das entidades competentes
(sujeito aos regimes legais de
DPH)

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade

Compatibilização com o projeto

5 — Excetuam -se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
(…)
9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras
áreas rurais, os novos edifícios situar-se-ão,
obrigatoriamente, nestas últimas.
(…)” (Artigo 63º)
Espaços Canais

“Os espaços que constituem esta classe correspondem a
corredores ativados por infraestruturas indispensáveis ao
exercício das atividades humanas e têm efeito de barreira física
dos espaços que os marginam.” (Artigo 50º)

“Os espaços — canais não admitem outro uso e são
considerados non aedificandi” (Artigo 51º)
“Nos espaços rurais são proibidas, sem prévia
autorização municipal, as práticas que conduzam à
destruição do revestimento vegetal que não tenham fim
agrícola, bem como as operações de aterro ou escavação
que conduzam à alteração do relevo natural e das
camadas de solo arável, salvo autorização municipal e da
administração central nas situações dela dependentes,
conforme legislação em vigor.” (Artigo 56º)
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“ (…)
4 — As construções de novos edifícios nas áreas rurais
não poderão exceder um piso, ou dois pisos quando a
morfologia do terreno assim permitir;
5 — Excetuam -se desta última disposição os silos,
depósitos de água e instalações especiais tecnicamente
justificadas;
(…)

Sujeito a prévia autorização
municipal

Categoria

Classes de Espaços

Caracterização

Estatuto de Uso e Ocupação do Solo/Edificabilidade
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9 — Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas
de RAN ou áreas de proteção a valores do património
natural ou áreas de proteção e enquadramento e outras
áreas rurais, os novos edifícios situar-se-ão,
obrigatoriamente, nestas últimas.
(…)” (Artigo 63º)

Compatibilização com o projeto

Como se verifica, a área de implantação do projeto em estudo enquadra-se em zonas maioritariamente
classificadas como:


Espaços agrícolas, nomeadamente espaços agrícolas preferenciais e espaços agrícolas
complementares,



Espaços florestais, particularmente em Espaços Florestais de Uso Múltiplo,



Espaços naturais, em áreas afetas a cursos de água e espaços canais,

Da leitura da tabela anterior verifica-se a afetação das classes de espaço agrícola preferencial, espaço agrícola
complementar, espaço florestal de uso múltiplo, que são sujeitas à emissão de parecer por parte do
município ou das entidades com tutela. A este respeito, salienta-se o parecer da Câmara Municipal de
Ourique, reconhecendo o interesse municipal do presente projeto.
No que se refere às demais condicionantes e restrições de utilidade pública cartografadas na Carta de
Ordenamento do PDM, deverá assegurar-se o cumprimento dos regimes legais em vigor, o que é analisado
em capitulo próprio (capítulo 6.10), verificando-se, contudo, que a sua totalidade é compatível com a
instalação das infraestruturas em projeto.

6.9.4 Planos Regionais
6.9.4.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) define a “(...) estratégia regional de desenvolvimento
territorial integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de
ordenamento do território e de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a
elaboração dos planos especiais do ordenamento do território e dos planos municipais de ordenamento do
território”.
O Plano Regional de Ordenamento do Território – Alentejo (PROTA) foi instituído pela Resolução do Conselho
de Ministros nº 53/2010, de 2 de agosto, publicado no Diário da Republica n.º 148, Série I-B, retificado e
republicado pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro de 2010, publicada no Diário
da República n.º 192, Série I, de 1 de Outubro de 2010(1ª retificação), abrangendo 47 concelhos integrados
nas quatro NUTS III Alandroal, Alcácer do Sal, Alter do Chão, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Avis, Arraiolos,
Arronches, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo de Vide, Castro Verde, Crato, Cuba, Elvas,
Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola, Marvão, Mértola, Monforte, Montemoro-Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, Odemira, Ourique, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Sines, Sousel, Vendas Novas, Viana do Alentejo,
Vidigueira e Vila Viçosa.

Mod. 503-A

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A) foi elaborado pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), com a participação de uma comissão de
mista de acompanhamento e de inúmeros peritos nos domínios visados neste instrumento de política. “O
PROT Alentejo incorpora as Estratégias, Políticas, Programas e Planos de índole nacional com incidência
territorial. As orientações estabelecidas ao nível das estratégias e políticas nacionais, nomeadamente, no
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), na Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável (ENDS), no Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), e no Programa
Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE), bem como nos planos e estratégias sectoriais
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que estejam formalmente em vigor ou em elaboração, constituem um quadro de referência ao nível nacional
para os PROT.”
O PROT-A é constituído por 3 Relatórios, a saber:


Relatório Fundamental;



Relatório Complementar;



Relatório Ambiental.

E tem como base, após Diagnóstico da região os seguintes desafios:
“(…) no âmbito do processo de elaboração do PROT identificou nove grandes desafios que se colocam ao
processo de ordenamento e desenvolvimento territorial da Região no futuro próximo:
- Promover o crescimento económico e o emprego;
- Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos;
- Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural;
- Garantir níveis adequados de coesão territorial;
- Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural;
- Implementar um modelo de turismo sustentável;
- Potenciar o efeito das grandes infra -estruturas (regionais e nacionais);
- Criar escala e reforçar as relações com o exterior;
- Combater os processos de desertificação.”.
De uma forma geral o PROT-Alentejo é constituído, no seu conteúdo material, pelas Opções Estratégicas,
pelo Esquema do Modelo Territorial e pelas Normas Orientadoras.
A Visão e Desígnios estabelecidos neste plano para a região do Alentejo consistem numa: “região com um
posicionamento reforçado no contexto da economia regional (….); região funcionalmente mais aberta e
articulada com os territórios envolventes (…); região com adequados níveis de coesão territorial (…); região
com marcada identidade dos espaços rurais (…); região com um relevante património natural, paisagístico e
cultural (…).”
O PROT-Alentejo é um instrumento estratégico fundamental para um adequado ordenamento do território
da Região do Alentejo, assente nas seguintes opções estratégicas:


Eixo Estratégico I – Integração Territorial e Abertura ao Exterior;



Eixo Estratégico II – Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural;



Eixo Estratégico III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional;



Eixo Estratégico IV – Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural.

Assim, o Modelo Territorial realça o “posicionamento da região Alentejo no contexto das relações interregionais no espaço nacional, (…), os centros urbanos regionais como espaços determinantes do
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O Modelo Territorial definido “oferece uma configuração espacial prospectiva do Alentejo, integrando como
componentes territoriais estruturantes, o sistema urbano, a estrutura regional de protecção e valorização
ambiental, as actividades económicas e as infra-estruturas e as principais redes de conectividade regional.”

Mod. 503-A

desenvolvimento económico regional (…)”. Destaca ainda o papel crescente que o território litoral possui na
economia regional, quer em termos comerciais (porto de Sines), quer em termos de Pólo turístico. O
concelho de Ourique está inserido na faixa de Área Potencial de Exploração de Sulfuretos Polimetálicos. O
Modelo reforça ainda a importância da “valorização dos recursos naturais como suporte do desenvolvimento
viável e coeso.” O Modelo Territorial estabelece o “sistema das infra-estruturas de mobilidade e de
conectividade internacional”, como um elemento fundamental para a economia da região e reorganização
urbana.
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Figura 6.22 – Modelo territorial do PROT Alentejo
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Figura 6.23 – Sistema da base económica regional
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Como estratégia de desenvolvimento regional está definido no PROT Alentejo, no Capítulo IV, referente às
Normas Orientadoras e de Natureza Operacional, nas Normas Específicas do Sistema da Base Económica
Regional que a orientação, no que respeita a Energia Solar Fotovoltaica é a seguinte:
“85 — As características do solar fotovoltaico, ao permitir uma grande descentralização da produção, estão
adaptadas às características do povoamento da região, devendo a administração central incentivar e
viabilizar soluções que permitam a instalação de pequenas unidades de produção de electricidade,
facultando-lhes incentivos financeiros e sempre que possível fiscais ao investimento em fontes renováveis
fotovoltaicas, ou híbridas (fotovoltaicas/eólicas), de modo a serem economicamente competitivas com a
extensão da rede eléctrica nacional. Esta flexibilidade deverá mostrar -se particularmente benéfica no
abastecimento de energia aos pequenos aglomerados populacionais.
86 — As iniciativas de construção sob promoção da Administração Central, das autarquias locais e de
cooperativas de habitação devem também constituir uma oportunidade para a implementação de soluções
descentralizadas de produção de energia, devendo os PMOT desenvolver um quadro normativo adequado a
esse fim.”

6.9.5 Planos Setoriais e Especiais
Os Planos Setoriais de Ordenamento do Território são instrumentos de programação ou de concretização
das diversas políticas com incidência na organização do território. Caracterizam-se em seguida os planos
setoriais com incidência no território em estudo.

6.9.5.1 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira
O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) foi aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 52/20016, de 20 de setembro e retificado pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18
de novembro.
Esta região hidrográfica integra as bacias hidrográficas do rio Sado e do rio Mira e as bacias hidrográficas das
ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme
Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho.
De acordo com o PGRH a RH6 tem uma área total de 12 149 km2 e abrange áreas compreendidas nas subregiões da Península de Setúbal, do Alentejo Central, do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo, englobando um
total de 23 concelhos, sendo que 7 estão totalmente englobados nesta RH e 16 estão parcialmente
abrangidos. Os concelhos totalmente abrangidos são: Alcácer do Sal, Aljustrel, Alvito, Ferreira do Alentejo,
Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Viana do Alentejo. Os concelhos parcialmente abrangidos são:
Almodôvar, Beja, Castro Verde, Cuba, Évora, Montemor-o-Novo, Montijo, Odemira, Ourique, Palmela, Portel,
Sesimbra, Setúbal, Vendas Novas e Vidigueira.
A área de estudo está totalmente enquadrada na bacia hidrográfica do rio Sado que abrange uma área de 7
692 km2, sendo que 649 km2 correspondem aos cursos de água da plataforma litoral. É a bacia de maior área
inteiramente portuguesa, limitada a norte pela bacia do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia
do Mira e a oeste por uma faixa costeira que drena diretamente para o mar.

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de gestão territorial, com
competências para a definição das formas de ocupação e utilização do espaço florestal a nível regional. O
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6.9.5.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)

PROF define os usos dominantes dos espaços florestais, bem como do conjunto de alternativas e soluções
técnicas adotáveis com vista à implementação e utilização sustentada dos recursos envolvidos, servindo de
elemento de harmonização com outros instrumentos de Ordenamento do Território.
O concelho onde se insere a área de estudo enquadra-se no PROF do Baixo Alentejo. Este PROF foi aprovado
pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro (publicado no Diário da República n.º 203, Série
I).

Mod. 503-A

De acordo com os mapas síntese deste plano, a área de estudo insere-se praticamente na totalidade numa
área classificada como “Corredores Ecológicos”, em particular na Cintura de Ourique. De acordo com os PROF
a “Os corredores ecológicos contribuem para a formação de metapopulações de comunidades da fauna e da
flora, tendo como objectivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os principais
eixos de conexão, delimitados no mapa síntese, com uma largura máxima de 3 km.”
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Figura 6.24 – Corredor Ecológico da sub-região homogénea Cintura de Ourique

De acordo com o regulamento mencionado, o objetivo específico da sub-região homogénea Cintura de
Ourique, onde se insere a área de estudo, é a implementação e incrementação das funções de silvopastorícia,
caça e pesca nas águas interiores e de desenvolvimento de produção. (Decreto Regulamentar n.º 18/2006,
de 20 de outubro, n.º 1, art.º 17º).

Note-se, todavia que PROF em análise foi suspenso parcialmente pela Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro
(publicada no DR n.º 35, Série I), dando início aos procedimentos de alteração e revisão destes planos. A
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De salientar que o referido PROF determina que, em sede de revisão e alteração dos planos municipais e dos
planos especiais de ordenamento do território, os corredores ecológicos identificados deverão ser incluídos
na definição de Estruturas Ecológicas Municipais.

referida suspensão aplica-se em particular à definição de metas, zonas críticas e edificação em zonas de
elevado risco de incêndio. A Portaria 141/2015, de 21 de maio de 2015 (publicada no DR n.º 98, Série I)
prolonga por mais 2 anos o período de suspensão parcial do PROF Baixo Alentejo.

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Pretende-se analisar neste ponto as servidões e restrições de utilidade pública, que se encontram legalmente
estabelecidas com vista à preservação e proteção de recursos naturais, geológicos, agrícolas e florestais,
ecológicos, património, equipamentos e infraestruturas, adotando para o efeito a sistematização proposta
pela ex-DGOTDU (Servidões e Restrições de Utilidade Pública, edição digital – 2011).
A representação cartográfica das condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública é apresentada
nos Desenhos 6 e 7, conforme estas se encontrem identificadas nas plantas de condicionantes do PDM ou
tenham sido identificadas com base em outras fontes de informação.
Na área de estudo identificam-se as seguintes condicionantes urbanísticas e servidões e restrições de
utilidade pública:


Recursos Naturais
o Recursos hídricos
 Domínio Público Hídrico
 Albufeiras de Águas Públicas
o
o






Recursos geológicos
Recursos agrícolas e florestais
 RAN
 Oliveiras
 Montado de Sobro e Azinho
o Recursos ecológicos
 REN
 Corredor Ecológico
Equipamentos
o Edifícios escolares
Infraestruturas
o Abastecimento de água, Rede de rega
o Rede de transporte e distribuição de energia
o Rede rodoviária nacional e regional
o Rede ferroviária
o Marcos geodésicos
Condicionantes Urbanísticas
o



Perímetro dos Aglomerados Urbanos (Panóias)

Outras Condicionantes
o Pontos de água.

Mod. 503-A

Salienta-se que, em resultado da consulta efetuada às entidades, no âmbito deste EIA, se constatou que não
ocorrem na área de estudo as seguintes condicionantes ou infraestruturas:

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

155



Captações subterrâneas;



Aproveitamentos Hidroagrícolas;



Servidão radioelétrica da ligação hertziana;



Infraestrutura aeronáutica civil nem qualquer servidão;



Servidão de Unidades afetas à Força Aérea;



Estação Base SIRESP (nem na área de estudo, nem a uma distância inferior a 100 m relativamente à
mesma);



Imóveis classificados ou Edifícios públicos e Outras construções de Interesse Público.

Descrevem-se, em seguida, de forma mais detalhada, as Servidões e Restrições de Utilidade Pública acima
destacadas a negrito, que correspondem àquelas que se encontram no interior da área da Quinta Nova, assim
como a sua interferência espacial pelo projeto.
Salienta-se ainda que, na informação recebida pela NOS Comunicações SA, a entidade refere que dispõe de
Rede de Telecomunicações suportada em infraestruturas do IP (ex-REFER). Na resposta do IP no âmbito de
infraestruturas não vem qualquer referência a esta rede de telecomunicações.

6.10.1 Recursos naturais
6.10.1.1

Recursos Hídricos

Com base na análise do Desenho 6 verifica-se a existência, na área de estudo, das seguintes condicionantes
em termos de recursos hídricos: Domínio Público Hídrico.
Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público
Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro que estabelece a titularidade dos
recursos hídricos, considerando-se “(...) pertencentes ao domínio público hídrico, os leitos e as margens das
águas do mar e das águas navegáveis e flutuáveis (...)”14.. Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto
de bens que habitualmente se designa por Domínio Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua
natureza, a lei submete a um regime de caráter especial.
O Domínio Hídrico divide-se em domínio marítimo, domínio fluvial e domínio lacustre. No presente caso, os
recursos hídricos da área de estudo pertencem ao domínio público fluvial, designadamente, o leito e margem
do rio Sado, bem como o leito e margem das restantes linhas de água, designadas por ribeiras, que afluem a
este rio. O Domínio Fluvial inclui:
“a) os cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os seus leitos e margens, para montante dos
limites interiores fixados pelo quadro 1 do Decreto n.º 265/72, de 31 de julho.
b) os cursos de água não navegáveis nem flutuáveis que, por decreto especial, forem reconhecidos
de utilidade pública como aproveitáveis para a produção de energia elétrica ou irrigação;

14
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“no capítulo III do DL n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro”
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c) os leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, nos troços em que
atravessem terrenos públicos do Estado.”
A noção de leito e dos seus limites é definida pelo artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, segundo
o qual:
“3 - O leito das restantes águas é limitado pela linha que corresponder à estrema dos terrenos que
as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural,
habitualmente enxuto. Essa linha é definida, conforme os casos, pela aresta ou crista superior do
talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou crista do talude molhado das motas, cômoros,
valados, tapadas ou muros marginais.”
A noção de margem e respetiva largura é definida pelo artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro,
segundo o qual:
“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito
das águas.”
“2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis que se encontram
à data da entrada em vigor desta lei sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas e portuárias,
tem a largura de 50 m.”
“3 - A margem das restantes águas navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m.”
“4 - A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e
córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m.”
De acordo com o artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, “nas margens das águas não navegáveis
nem flutuáveis (de 10 m de largura), a ocupação ou utilização desses terrenos fica condicionada à aprovação
do Instituto da Água.”
No que se refere às zonas adjacentes às margens, ameaçadas pelas cheias (e que se encontram delimitadas
e classificadas por portaria) verificam-se duas situações, tal como referido no artigo 25.º da Lei n.º 54/2005,
de 15 de novembro, a saber:
No caso, das zonas non aedificandi:
“a) nestas zonas é interdito:


Implantar edifícios ou realizar obras suscetíveis de constituir obstrução à livre passagem
das águas;



Dividir a propriedade rústica em áreas inferiores à unidade mínima de cultura;



Destruir o revestimento vegetal ou alterar o relevo natural;



Instalar vazadouros, lixeiras, parques de sucata ou quaisquer outros depósitos de materiais.

b) poderão ser autorizadas nestas zonas:
A implantação de infraestruturas indispensáveis ou a realização de obras de correção
hidráulica, mediante parecer favorável do INAG e DRAOT da respetiva zona;



A instalação de equipamentos de lazer, desde que não impliquem a construção de edifícios,
dependendo do parecer vinculativo do INAG e da respetiva DRAOT.”
Mod. 503-A
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No caso das zonas de ocupação condicionada “apenas será permitida, mediante parecer favorável do INAG,
a instalação de edifícios que constituam complemento indispensável de outros já existentes e devidamente
licenciados, ou que se encontrem inseridos em planos já aprovados.”
No que se refere às zonas ameaçadas pelas cheias que ainda não se encontram classificadas como zonas
adjacentes, verifica-se que “(...) o licenciamento (...) de quaisquer obras ou edificações, está dependente de
parecer vinculativo do INAG, quando estejam dentro do limite da maior cheia conhecida ou de uma faixa de
100 m para cada lado da linha da margem do curso de água, quando se desconheça aquele limite.”
No Desenho 6 encontram-se representadas todas as linhas de água que ocorrem na área de estudo incluindo
rios e linhas de água secundárias. De igual forma, encontram-se listadas no Capítulo Erro! A origem da
referência não foi encontrada. as linhas de água referenciadas no Índice de Classificação Decimal, do Instituto
da Água. Da análise do Desenho 6 verifica-se que não está prevista a implantação de infraestruturas em
quaisquer linhas de água principais ou nas respetivas zonas non aedificandi.
No que respeita às opções técnicas seguidas no projeto da central, importa referir que não serão realizadas
quaisquer ações associadas ao uso, ocupação e transformação do solo que impliquem a utilização de
recursos hídricos.
Na implantação da subestação, verifica-se que nem a plataforma nem o respetivo caminho de acesso
interferem com quaisquer linhas de água ou linhas de escorrência.
Note-se, contudo, que, de acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações de utilização do domínio
hídrico, no caso de projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, são obtidas no
âmbito deste procedimento, através de pronúncia favorável da entidade responsável.

6.10.1.2

Recursos Geológicos

A constituição de servidões relativas a massas minerais (pedreiras e concessões mineiras) segue o regime
previsto no Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março e no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro. De acordo
com esta servidão administrativa, a construção de infraestruturas que inviabilizem a exploração dos recursos
que aí ocorrem fica impedida, sem parecer favorável da DGEG.
De acordo com a informação facultada pela DGEG, em resposta ao pedido de informação da PROMAN (Anexo
B.2), no interior da área de estudo existe uma área com características geológicas, a saber (Desenho 7):


Contrato de Prospeção e Pesquisa – MNPP01016, denominada Rosário, trata-se de um contrato de
prospeção feito pela empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA. Este contrato foi
publicado no Extrato n.º 20/2017, do Diário da República n.º 13, II Série de 18 de janeiro.
Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, foi publicado o extrato
do contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, ouro, prata
e minerais associados que foi celebrado com a empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, SA a 23 de novembro de 2016.
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No que respeita às áreas potenciais e aos pedidos de concessão ou de prospeção, muito embora não
constituam uma servidão ou restrição de utilidade pública, uma vez que no presente não têm exploração,
dependendo do seu potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao aproveitamento direto do
recurso geológico, em função do critério de necessidade e, ou, oportunidade. Desta forma, no futuro estas
áreas poderão tornar-se áreas de exploração, facto que importa de momento acautelar.
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6.10.1.3

Recursos agrícolas e florestais

Com base na análise do Desenho 6 verifica-se a existência, na área de implantação do projeto, das seguintes
condicionantes em termos de recursos agrícolas e florestais: Reserva Agrícola Nacional (RAN), Montado de
Sobro e Azinho.
Reserva Agrícola Nacional
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do
solo, os quais se encontram previstos pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que revoga o DecretoLei n.º 196/89, de 14 de junho, que vigorou durante 20 anos.
A RAN compreende o “conjunto das áreas que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e pedológicos
apresentam maior aptidão para a atividade agrícola” 15, sendo constituída pelas unidades de terra
correspondentes às classes A1 (aptidão elevada para o uso agrícola genérico) e A2 (aptidão moderada para
o uso agrícola genérico), adotadas pela Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR).
Na ausência de informação cartográfica publicada relativamente à classificação das terras anteriormente
referida, integram a RAN, para efeitos de delimitação:
“a) as áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch;
b) as áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais;
c) as áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam maioritariamente
representadas, quando em complexo com outras classes e unidades de solo” (art.º 8.º).
O presente Projeto, atendendo ao estipulado no regime jurídico da RAN, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, respeitante às utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN, enquadra-se
na tipologia daqueles para os quais é necessário a obtenção de concessão, aprovação, licença, autorização
administrativa ou comunicação prévia, estando pelo efeito sujeito a parecer prévio vinculativo da respetiva
entidade regional da RAN.
No que diz respeito à legislação em vigor sobre esta matéria “as áreas de RAN devem ser afetas à atividade
agrícola e são áreas non aedificandi” (n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 73/2009) e em solos classificados de RAN
são “interditas todas as ações que destruam ou diminuam as potencialidades para o exercício da atividade
agrícola” (art. 21.º do DL n.º 73/2009).
No entanto, há um grau de permissividade que inclui a instalação de painéis fotovoltaicos sob certas
condições. De facto, “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN” só podem verificar-se
“quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não
exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica,
ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor
aptidão e quando estejam em causa” (n.º 1 do artigo 22.º do DL n.º 73/2009 alterado pelo DL n.º 199/2015),
entre outros, “instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia
renováveis” (alínea d) do n.º 1 do DL n.º 73/2009).

15
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Esta utilização deverá estar sujeita “a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN”
(n.º 1 do artigo 23.º do DL n.º 73/2009 alterado pelo DL n.º 199/2015). Acresce ainda que “podem ser
autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para a realização de

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, Artigo 2.º
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ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo
responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que
não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN” (n.º 1 do artigo 25.º do DL n.º
73/2009 alterado pelo DL n.º 199/2015). Não obstante, o reconhecimento deve ser formalizado “através de
requerimento apresentado na DRAP territorialmente competente e dirigido ao membro do Governo
responsável pela área do desenvolvimento rural, conforme modelo previsto no anexo III do presente decretolei” (n.º 1 do artigo 25.º do DL n.º 199/2015) e acompanhado dos “documentos identificados no anexo II da
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, e dos seguintes elementos adicionais” previstos nas alíneas a) a e) do
n.º 3 do artigo 25.º do DL nº 199/2015.
Segundo o Regulamento do PDM de Ourique “constituem áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) as áreas
delimitadas na planta de condicionantes” (n.º 1 do artigo 15.º do Aviso n.º 1534/2014). “As restrições nas
áreas da RAN são as estabelecidas pela legislação em vigor” (n.º 2 do artigo 15.º do Aviso n.º 1534/2014).
Da análise do Desenho 6 verifica-se que a área de implantação de painéis fotovoltaicos irá afetará áreas de
RAN, pelo que se irá proceder à comunicação à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ER-RAN) da
utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) do projeto da Central
Fotovoltaica de Ourique.
Montado de Sobro e Azinho
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. O Despacho normativo n.º 2/2014 (publicado no
Diário da República n.º 20, Série II de 2014-01-29) procede à sexta alteração ao Despacho Normativo n.º
7/2005, de 1 de fevereiro, que estabelece os requisitos mínimos para as boas condições agrícolas e
ambientais.
Deste modo, o sobreiro (Quercus suber) apresenta proteção nacional, segundo os Decretos-Lei n.º 169/2001,
de 25 de maio (retificado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), que estabelece proteção aos seus
povoamentos.
O regulamento do PDM de Ourique estabelece que “as áreas de montado de sobro e azinho ficam sujeitas
às restrições estabelecidas pela legislação em vigor” (artigo 19.º do Aviso n.º 1534/2014).
Segundo o Decreto lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto Lei n.º 155/2004, de 30 de junho,
que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, “em povoamentos de sobreiro ou azinheira
não são permitidas conversões” (n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 169/2001). Constituem exceção a esta “as
conversões que visem a realização de (…) empreendimentos de imprescindível utilidade pública” (alínea a) do
n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 169/2001).
As “declarações de imprescindível utilidade pública e de relevante e sustentável interesse para a economia
local dos empreendimentos (…) competem ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, ao ministro da tutela do empreendimento (…) e, no caso de não haver lugar a avaliação de impacte
ambiental, ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território” (n.º 1 do artigo 6.º do DL n.º 169/2001).
Segundo o artigo 16.º do DL n.º 169/2001, “nos povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas”:
a)

Mobilizações de solo profundas que afetem o sistema radicular das árvores ou aquelas que
provoquem destruição de regeneração natural;
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b) Mobilizações mecânicas em declives superiores a 25%;
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c)

Mobilizações não efetuadas segundo as curvas de nível, em declives compreendidos entre 10% e
25%;

d) Intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo.
Identifica-se, na área de implantação do projeto a presença das referidas espécies protegidas por legislação
nacional, nomeadamente, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), cujo corte se
encontra regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio.

6.10.1.4

Recursos ecológicos

Verifica-se a existência, na área de estudo, das seguintes condicionantes em termos de recursos ecológicos:
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Corredor Ecológico.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Reserva Ecológica Nacional (REN) “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo
valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de
proteção especial”. A REN “é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial
que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os
usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas” 16.
O regime jurídico da REN foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revogando o
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto (retificado
pela Declaração de Retificação n.º 75-A/2006, de 3 de novembro) foi alterado e republicado pelo DecretoLei nº 239/2012, de 2 de novembro.
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, aprova as orientações estratégicas de
âmbito nacional e regional e permite a plena aplicação das disposições constantes no Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto.
Segundo a legislação em vigor, nas áreas incluídas na REN “(...) são interditos os usos e as acções de iniciativa
pública ou privada que se traduzam em:
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais” (artigo 20.º).

16
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Contudo, “podem ser realizadas ações de relevante interesse público, que sejam reconhecidas como tal,
sendo que nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias,
aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a
declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do
interesse público da ação” (artigo 21.º).

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto
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A Central Solar, a subestação e os respetivos acessos podem, assim, ser enquadrados no n.º 3 do artigo 21.º
do referido diploma, pelo que para a sua concretização não haverá necessidade de solicitar autorização ou
proceder a comunicação prévia, bastando a emissão de DIA favorável ou favorável condicionada.
A delimitação da REN constante do Desenho 6 – Condicionantes Biofísicas foi realizada para a área de estudo,
com base da Carta de Condicionantes do PDM de Ourique, sendo que se observa que na área de implantação
do projeto, analisando o desenho referido, verifica-se a presença de 3 categorias de REN, a saber:


Áreas com risco de erosão;



Leitos e margens de cursos de água;



Áreas com risco de cheias.

Corredor Ecológico do PROF
A área de estudo encontra-se na área de abrangência territorial do seguinte Plano RegionaL de Ordenamento
Florestal (PROF), da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF):


PROF do Baixo Alentejo publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro
(publicado no Diário da República n.º 203, Série I) – abrangendo o concelho de Ourique. Suspensão
Parcial publicada pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro de 2013 (publicado no DR n.º 35,
Série I): suspensão do artigo 35º e artigos 37º a 41º do Decreto Regulamentar n.º 17/2007 e pela
Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio.

Como anteriormente referido no Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada., os corredores
ecológicos são áreas prioritárias que deverão permitir a “(…) circulação e expansão das espécies da fauna e
flora com interesse do ponto de vista da conservação (…). As normas a aplicar, no âmbito do planeamento
florestal, são as consideradas para as funções de proteção e de conservação, nomeadamente a sub-função
de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e
restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a sub-função de conservação de recursos
genéticos, com objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e
manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos.”
Analisando o Desenho 6, Condicionantes Biofísicas verifica-se, o atravessamento do corredor ecológico por
toda a área de implantação do projeto.
De referir que este PROF se encontra parcialmente suspenso pela Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio,
desde 7 de fevereiro de 2015, pelo período máximo de dois anos. Esta suspensão aplica-se às metas, zonas
críticas, gestão de combustíveis, redes regionais de defesa da floresta, depósitos de madeiras e de outros
produtos inflamáveis e edificação em zona de elevado risco de incêndio.

6.10.2 Infraestruturas
As infraestruturas sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública existentes na área de estudo
compreendem: abastecimento de água, rede elétrica, rede rodoviária nacional e regional, estradas e
caminhos municipais, rede ferroviária e marcos geodésicos.

Abastecimento de água

A identificação das redes de abastecimento de água existentes na área de implantação do projeto (Desenho
7), foi feita com base na consulta da planta de cadastro de infraestruturas existentes fornecida pela Águas
Públicas do Alentejo (Anexo A.2).
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6.10.2.1

Da análise desta informação verifica-se o atravessamento da área de implantação de projeto de uma conduta
elevatória de abastecimento.
“A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º
34.021, de 11 de Outubro de 1944 conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do
Código das Expropriações (CE) aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro.
A servidão constitui-se por despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território, sob proposta
da entidade interessada nas pesquisas, nos estudos ou nos trabalhos de abastecimento de água (art. 14º nº1
do CE e art. 2º al. d) do DL nº 207/2006).
Estas servidões seguem o regime especial criado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de Novembro,
conjugado com o regime do C.E. que, nestes casos, é de aplicação subsidiária (art. 1º, nº1 al. a), n.º 2 al. a) e
n.º 3 al. a) e art.11º do DL nº 123/2010), constituindo-se por despacho do membro do Governo que tutela a
entidade responsável pela implementação da infra-estrutura (art. 3º, n.º 1 do DL nº 123/2010 e art. 2º al.d)
do DL n.º 207/2006).
Em qualquer caso, o despacho ministerial delimita a área de servidão, mencionado a largura e o comprimento
da faixa de servidão e estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar” 17.
Relativamente às condutas, de acordo com documentação técnica das Águas de Portugal considera-se a
reserva de espaço para expropriação ou constituição de servidão de 3 m para cada lado do exterior de
condutas adutoras com diâmetro inferior ou igual a 500 cm, de 5 m no caso de condutas com diâmetros
entre 500 e 1000 cm e 7 m, no caso de condutas com diâmetros superiores a 1000 cm.
Não obstante do atravessamento destas infraestruturas pela área de implantação do projeto, as Águas
Públicas do Alentejo deram um parecer favorável à sua implementação.

6.10.2.2

Rede de Rega

Na área de estudo, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, a área de estudo é atravessada pelo Canal Condutor Geral, “(…) que faz, a partir da
albufeira do Monte da Rocha, a adução de água ao sistema de rega dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de
Campilhas e Alto Sado.”.
Esta infraestrutura de rega está sujeita ao Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola
(RJOAH) que se rege pelos seguintes diplomas:


Decreto-Lei n.º 269/82 de 10 de julho – Enquadramento legal das Obras de Aproveitamento
Hidroagrícola;



Decreto-Lei n.º 86/2002 de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005 de 26 de setembro –
Atualização do RJOAH, aprovado pelo diploma anterior;



Decreto regulamentar n.º 84/82 de 4 de novembro – Regulamento das Associações de Beneficiários;

17
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De acordo com este último, esta infraestrutura implica a definição de uma faixa de salvaguarda de 5 m para
cada lado da respetiva berma, onde não poderão ser realizadas plantações de árvores ou construções “1 -

2011: DGOTDU
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Nenhum beneficiário, sem prejuízo do que a lei determinar quanto a certas espécies, poderá efectuar
plantações de árvores a menos de 5 m dos elementos das redes de rega e de enxugo.” (Art.º 35ª).

6.10.2.3

Redes de Transporte e Distribuição de energia

As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de energia
elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Regulamento de Licenças para Instalações
Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43
335, de 19 de novembro de 1960 e no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho.
De acordo com cartografia da concessionária (REN, S.A.), o projeto em análise é atravessado por linhas da
Rede Nacional de Transporte (RNT), a saber:
- Linha Dupla de Muito Alta Tensão, a 150 kV – Sines-Ourique (1 e 2)
Estas linhas, cuja implantação se representa genericamente no Desenho 7 constituem-se como
condicionantes relativamente ao projeto, devendo ser cumpridas as disposições legais referidas no artigo
28.º, n.º 3, alínea c) do Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança para
Linhas Elétricas de Alta Tensão), ou seja de forma a garantir a segurança da exploração das linhas, a zona de
proteção terá a largura mreguáxima de “45 m, para linhas da 3ª classe de tensão nominal superior a 60 kV”.
Relativamente às infraestruturas de distribuição de energia da EDP, não se verifica qualquer atravessamento.
No que concerne a rede de distribuição de energia, nos escalões de tensão inferiores a 60 kV, verifica-se o
cruzamento de uma linha, na área de estudo mas que não tem influência na área de implantação do projeto,
a qual se encontra representada na cartografia que consta no Desenho 7, pelo que não constitui uma
condicionante ao projeto.

6.10.2.4

Rede Rodoviária Nacional e Regional

A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental (Itinerários Principais (IP)), pela rede
nacional complementar (que inclui os Itinerários Complementares (IC) e as Estradas Nacionais (EN)) e pela
rede nacional de autoestradas (AE). Para além da rede rodoviária nacional, foi criada outra categoria de
estradas designadas por Estradas Regionais (ER).
A legislação vigente na matéria, Artigo 33.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, estabelece as seguintes zonas
de servidão “non aedificandi”:
Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 m da
zona da estrada;

b)

IP [Itinerários Principais]: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de
visibilidade e nunca menos de 20 m da zona da estrada;

c)

IC [Itinerários Complementares]: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de
servidão de visibilidade e nunca menos de 15 m da zona da estrada;

d)

EN [estradas nacionais] e restantes estradas: 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da
zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada;

e)

Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer que
seja a classificação destas.
Mod. 503-A
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A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2110 de
19 de agosto de 1961. Segundo este diploma “é proibida a colocação de postes de linhas telegráficas,
telefónicas, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer outros fins sobre a plataforma
ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos sobre as vias municipais por conduções aéreas ou obras
de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m, a contar do nível do pavimento” 18.
Em informação facultada pela IP, SA, a entidade informa que de acordo com o Plano Nacional Rodoviário,
identifica-se, na área de implantação do projeto, a ER261-4, desclassificada mas ainda sob a jurisdição do IP
e que deve garantir o respeito pela servidão “non aedificandi” de 20 m para cada lado do eixo da estrada ou
dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada.

6.10.2.5

Estradas e Caminhos Municipais

Esta servidão abrange as estradas municipais e caminhos municipais existentes no interior da área de
implantação da área de estudo, nomeadamente a estrada municipal EN 261-4 e caminho municipal 1225,
que podem ser observados no Desenho 7.
A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2 110, de
19 de agosto de 1961. Segundo este diploma “é proibida a colocação de postes de linhas telegráficas,
telefónicas, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer outros fins sobre a plataforma
ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos sobre as vias municipais por conduções aéreas ou obras
de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m, a contar do nível do pavimento” 19.

6.10.2.6

Rede ferroviária

O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de
novembro, o qual estabelece, no seu art.º 15.º, a necessidade de salvaguarda de zonas non aedificandi. “Nos
prédios confinantes ou vizinhos de linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido:


Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou plantação de árvores se a distância
for inferior a 10 m;



Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores for superior a 10 m,
a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos elementos com o limite dos 10 m.”

De acordo com a informação facultada pela IP, SA, “a área em estudo é atravessada pela Linha do Alentejo,
a qual integra o Domínio Público Ferroviário”(Desenho 7).

6.10.2.7

Marcos geodésicos

“A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral - vértices ou marcos geodésicos segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19º a 25º). A servidão é instituída
a partir da construção dos marcos” 20 .
Da análise do Desenho 7 e segundo a informação disponibilizada pela DGT (Direção Geral do Território) é
possível concluir que no interior da área de implantação do projeto existem 2 vértices, a saber:

19

20

2011: DGOTDU
2011: DGOTDU
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Panóias 1;



Mosquitos;

Relativamente às restrições a considerar há a referir que os marcos geodésicos “têm zonas de proteção
determinadas caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os
diversos sinais” (art. 22.º do Decreto-Lei n.º 143/82), sendo que a referida zona de proteção terá, no mínimo,
um raio de 15 metros.
Face à localização do projeto em estudo, observa-se que se garantiram distâncias superiores a 15 m dos
vértices geodésicos acima identificados, salvaguardando a zona de proteção mínima destas infraestruturas.

6.10.3 Outras condicionantes
Para além das servidões e restrições de utilidade pública anteriormente explicitadas, e de acordo com a
informação recebida das diversas entidades consultadas no âmbito presente do estudo, torna-se possível
confirmar a existência de outras condicionantes na área de estudo, nomeadamente Pontos de água.

6.10.3.1

Pontos de água

De acordo com a Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro, entende-se que os pontos de água são “(...)
quaisquer massas de água estrategicamente localizadas e permanentemente disponíveis para a utilização
nas atividades de DFCI (Divisão Florestal de Combate aos Incêndios) através de bombas, queda gravítica,
veículos terrestres, meios aéreos ou outros, subdividindo-se em estruturas de armazenamento de água,
planos de água e tomadas de água”.
No Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril definem-se as normas técnicas e funcionais a observar na
manutenção dos pontos de água. Em particular, haverá que garantir o cumprimento das especificações
técnicas dos pontos de água para abastecimento a meios aéreos, referenciadas no art. 6.º do citado
Despacho, que mencionam o seguinte (n.º 2, alíneas e) e f)):
“e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num raio mínimo de
30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção dos planos de água cuja
dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de segurança, considerando-se como tais os que
garantam uma área livre de obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de abastecimento;
f) Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e de saída e uma
escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de ventos locais, com as dimensões
e gabaritos constantes no anexo III.”
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Na figura seguinte apresenta-se ume esquema que ilustra o acima exposto, que corresponde à figura 3 do
referido Despacho n.º 5711/2014.
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Figura 6.25 – Figura 3 do Despacho n.º 5711/2014

No Desenho 7 encontra-se cartografado o ponto de água e respetivas zonas de proteção imediata e alargada
e verifica-se que o projeto em estudo não interfere com qualquer ponto de água e respetiva área de proteção
associada.

Ecologia
6.11.1 Metodologia
6.11.1.1

Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs)

De forma a perceber se a área envolvente do projeto em estudo se sobrepõe a áreas com elevado valor para
a conservação da biodiversidade, áreas classificadas e IBAs, elaborou-se um Sistema de Informação
Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas Classificadas
incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 de
julho. O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a
Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo
Estado Português.

Mod. 503-A

Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto
atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) (Costa et al.,
2003).
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6.11.1.2

Flora e Vegetação

A caracterização da flora e vegetação presente na área de estudo baseou-se na recolha de informação
durante o trabalho de campo e em pesquisa bibliográfica. A informação obtida permitiu a elaboração de um
inventário florístico tendo sido dada especial atenção às espécies com maior relevância ecológica.
6.11.1.2.1

Trabalho de Campo

Com o objetivo de caracterizar a flora existente na área de estudo realizou-se trabalho de campo durante o
mês de maio de 2017. Percorreu-se toda a área de um modo geral e, em maior detalhe, a área de estudo
onde se prevê a implantação do projeto, tendo sido registadas as diversas espécies vegetais identificadas no
local. Nos biótopos mais representativos foram realizados inventários florísticos para identificação das
espécies dominantes. A localização dos pontos de amostragem onde foram realizados os inventários
florísticos constam da tabela seguinte e do Desenho 9. Foram ainda identificadas, sempre que possível, as
espécies bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 2000 (Habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo DecretoLei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro).
Tabela 6.20 – Caracterização dos locais de amostragem da flora
Locais de Amostragem

Biótopo

PF002

Culturas Temporárias – Áreas de Sequeiro

PF003

Culturas Temporárias – Áreas de Sequeiro

PF004

Povoamento Florestal - Sobreiro

PF005

Montados com Culturas Temporárias – Áreas de Sequeiro

PF010

Cursos de Água e Vegetação Ripícola

PF011

Povoamento Florestal - Eucaliptal

PF013

Olival

PF0014

Montado

Sempre que necessário, recorreu-se à recolha de material vegetal para posterior identificação em
laboratório. A identificação foi feita com base na Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2016), utilizando-se a
Nova Flora de Portugal (Franco, J.A. 1971, 1982, 1994, 1998, 2003) sempre que o volume da Flora Ibérica
não estivesse disponível para a família em questão. A nomenclatura seguida foi a adotada pela ALFA
(Associação
Portuguesa
de
Fitossociologia),
disponível
em
http://ipt.gbif.pt/ipt/resource.do?r=alfa_checklist_florapt.
6.11.1.2.2

Pesquisa bibliográfica

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi efetuada
pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora e vegetação da
região e que se encontram listados na Tabela 6.21. Em especifico foi consultado o portal Flora-On - Flora de
Portugal Interativa (2016).
Tabela 6.21 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área de estudo

Flora-On: Flora de Portugal Interativa
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Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014
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Título

Autor/Ano de publicação

Biogeografia de Portugal continental

Costa, 1998

Plantas a proteger em Portugal Continental

Dray, 1985

Distribuição de Pteridófitos e Gminospérmicas em Portugal

Franco & Afonso, 1982

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal
Continental
Nova Flora de Portugal

Franco & Afonso, 1994, 1998, 2003; Franco, 1984

Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats

ICNB, 2008a

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e
Islas Baleares
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)

6.11.1.2.3

ICN, 1990

Real Jardín Botânico – CSIC, 2008
Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro

Consulta de especialistas

No âmbito do descritor Ecologia, e de modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação bibliográfica
obtida, efetuou-se ainda a consulta de especialistas que possuem informação para a região e/ ou para a área
de estudo. Assim, foi contactado o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), tendo-se
solicitado informação sobre flora com estatuto de conservação desfavorável com presença conhecida na
área.
6.11.1.2.4

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica

Realizou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior relevância
ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na área envolvente do projeto em estudo,
as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Foram,
também, consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica bem como espécies
que apresentam proteção por legislação nacional ou estatutos de proteção desfavoráveis segundo Dray
(1985), Ramos & Carvalho (1990) e Sérgio et al (1994).
Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos analisou-se, ainda, a
possibilidade da sua ocorrência na área envolvente do projeto em estudo, tendo por base os biótopos
cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada espécie. Na Tabela 6.22
apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência.
Tabela 6.22 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora inventariadas na área
envolvente do projeto em estudo
Critérios

Confirmada

Presença confirmada durante o trabalho de campo

Muito provável

Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas e fora
delas; com ocorrência de biótopo favorável na área em estudo

Provável

Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas; com
ocorrência de biótopo favorável na área em estudo
Mod. 503-A
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6.11.1.3

Tipo de ocorrência

Critérios

Pouco provável

Presente nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência
de biótopo favorável, contudo a espécie não é vista há algum
tempo ou os seus núcleos são muito localizados

Possível

Presente nas áreas classificadas mais próximas, contudo o
biótopo de ocorrência na área em estudo não é o mais
favorável/não se encontra em bom estado de conservação

Improvável

Presente nas áreas classificadas mais próximas, no entanto o seu
biótopo de ocorrência não está presente na área em estudo

Fauna

Com vista à caracterização da fauna efetuou-se também uma pesquisa bibliográfica dirigida ao grupo, assim
como consulta de especialistas e trabalho de campo.
De maneira a sistematizar a informação, as várias espécies foram classificadas como tendo ocorrência
possível, muito provável e confirmada, de acordo com a informação obtida. Os critérios utilizados
encontram-se expostos na Tabela 6.23.
Tabela 6.23 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas na área envolvente do
projeto em estudo
Tipo de ocorrência
Provável

Muito provável

Confirmado

Anfíbios e répteis

a espécie ocorre em, pelo
menos, uma das
quadrículas 10x10km
adjacentes à qual se insere
a área de estudo

-----

a espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
e/ou está confirmada para a
quadrícula 10x10km em que
a área de estudo se insere
(sendo característica dos
biótopos que aí ocorrem)

Aves

a zona em estudo faz parte
da área de distribuição
conhecida para a espécie de
acordo com dados recentes
(critério válido apenas para
as aves de rapina)

-----

a espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
(incluindo inquéritos) e/ou a
espécie ocorre na quadrícula
10x10km em que área de
estudo se insere (sendo
característica dos biótopos
que aí ocorrem)

Mamíferos

a espécie ocorre na
quadrícula 50x50km em
que área de estudo se
insere

a espécie ocorre na
quadrícula 50x50km em
que área de estudo se
insere e é muito
abundante no território
nacional

a espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
(incluindo inquéritos) e/ou
está confirmada para locais
muito próximos da área de
estudo (sendo característica
dos biótopos que aí
ocorrem)

Quirópteros

a espécie pertence a um
grupo de espécies, ao qual

-----

a espécie foi inventariada
(por direta) durante o
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Grupo

Tipo de ocorrência
Provável

Muito provável

estão associadas às
características de algumas
gravações de ultrassons
registadas no campo

6.11.1.3.1

Confirmado
trabalho de campo e/ou está
confirmada para locais muito
próximos da área de estudo
(sendo característica dos
biótopos que aí ocorrem)

Trabalho de campo

O trabalho de campo relativo à fauna decorreu no dia 15 de durante o mês de maio de 2017. Durante as
deslocações efetuadas pela área de estudo foram realizados pontos de amostragem para registo de
registaram-se todas as observações diretas e/ou indiretas (indícios de presença, observação de cadáveres)
de espécies de fauna. Foram ainda prospetados abrigos potenciais à presença de quirópteros.
6.11.1.3.2

Consulta de especialistas

No âmbito do descritor Ecologia, e de modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação bibliográfica
obtida, efetuou-se ainda a consulta de especialistas que possuem informação para a região e/ ou para a área
de estudo. Assim, foi contactado o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) tendo-se
solicitado informação sobre fauna (grupos herpetofauna, avifauna, quirópteros) com estatuto de
conservação desfavorável com presença conhecida na área.
6.11.1.3.3

Pesquisa bibliográfica

De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área envolvente do projeto em estudo
consultou-se bibliografia específica e geral para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior
relevância ecológica e ou conservacionista presente (Tabela 6.24).
Tabela 6.24 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área envolvente do projeto em estudo
Grupo

Referência

Escala de apresentação da
informação

Herpetofauna

Loureiro et al., 2008

Quadrículas 10x10km

Godinho et al., 1999

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2010

Nível Nacional

Palma et al., 1999

Nível Nacional

Equipa Atlas, 2008

Quadrículas 10x10km

Palmeirim & Rodrigues, 1992

Nível nacional

Palmeirim, 1990

Nível nacional

Mathias et al. 1999

Quadrículas 50x50km

Cabral et al., 2006

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2008

Quadrículas 10x10km

IUCN, 2009

Nível nacional

Aves

Mamíferos

Mod. 503-A
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6.11.1.3.4

Identificação de espécies de fauna de maior relevância ecológica

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor conservacionista
das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em causa. Como tal, consideram-se
como espécies com maior relevância ecológica todas as espécies suscetíveis à tipologia do projeto cuja
presença na área de estudo seja confirmada ou muito provável e que se incluem em, pelo menos, um dos
seguintes critérios:
1.

com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);

2.

classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna;

3.

consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro;

4.

com presença regular na área envolvente do projeto em estudo.

Para estas espécies realizou-se uma contextualização ao nível nacional, regional e local, de modo a melhor
avaliar a importância da área em estudo para cada espécie.

6.11.1.4

Biótopos e Habitats

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do seguinte
modo:
1)

Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e que constam
do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro;

2)

Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies faunísticas e florísticas
que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é constituída por animais e
plantas que se condicionam mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de
equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num agrupamento
de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 2000. Por vezes
a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por aspetos taxonómicos, quer por
limitações de campo.
6.11.1.4.1

Caracterização de biótopos e habitats

A cartografia dos biótopos e habitats da área envolvente do projeto em estudo foi feita com base em
ortofotomapas e no trabalho de campo realizado nos dias 5 a 8 de março de 2013 e 5 de agosto de 2015.
Através da foto-interpretação dos ortofotomapas foram delineados os polígonos correspondentes aos
diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à
identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a informação obtida foi
referenciada num SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss (Datum de Lisboa – militar), tendo sido
a escala de digitalização das parcelas de 1:5000.

Mod. 503-A

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, considerados de interesse
comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, foram identificados
por consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000) e análise da listagem de espécies
vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in situ.
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Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada na área de estudo quando foi
observada durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios da respetiva ficha do Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (e.g. presença das espécies bioindicadoras); Potencial, quando apenas foi observada a presença
de biótopo favorável, não tendo sido possível confirmar a presença das espécies bioindicadoras; e Possível
quando o habitat está inventariado para a região, mas não foram observados nem biótopos favoráveis à sua
presença, nem as suas espécies bioindicadoras.
6.11.1.4.2

Índice de Valorização dos Biótopos (IVB)

O valor de cada biótopo identificado na área envolvente do projeto em estudo foi obtido através da aplicação
do Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é calculado através da média
aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que cada
biótopo pode apresentar (Anexo F.1). A sua importância conservacionista é atribuída através da comparação
dos respetivos valores, verificando-se se a classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de
modo a salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes:
1)

Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005
de 24 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro fevereiro;

2)

Grau de raridade a nível nacional;

3)

Grau de naturalidade;

4)

Tendência de distribuição a nível nacional;

5)

Capacidade de regeneração;

6)

Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas.

Os valores atribuídos podem ser agrupados em classes:

6.11.1.5



Biótopos com IVB superior a 8,0 – valor muito elevado;



Biótopos com IVB superior a 6,0 – valor elevado;



Biótopos com IVB superior a 4,0 – valor médio;



Biótopos com IVB superior a 2,0 – valor baixo;



Biótopos com IVB inferior a 2,0 – valor muito baixo.

Identificação de Áreas de Maior Relevância Ecológica

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e da carta de
habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois
níveis distintos.
O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os
seguintes dois critérios:
Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o Decreto-Lei n.º
140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro;
Mod. 503-A
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2)

Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com estatuto CR,
EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os
critérios da BirdLife International para a avifauna.

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:
1)

Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos seus locais
de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de
proteção ou consideradas raras a nível nacional.

Ainda no âmbito do descritor de ecologia, foi analisado o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo
Alentejo (PROF – Baixo Alentejo), no sentido de verificar se a área de estudo se sobrepõe a alguma sub-região
homogénea definida neste documento, especificamente em áreas definidas como “Corredores Ecológicos”.

6.11.2 Resultados
6.11.2.1

Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA)

A área de estudo não se sobrepõe a qualquer área classificada incluída no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com as retificações efetuadas através da Declaração
de Retificação n.º 53-A/ 2008, de 22 de setembro) ou IBA.
No que se refere às áreas ocorrentes na sua envolvente, verifica-se que a área de estudo se encontra a cerca
de 3,5 km a oeste da e aproximadamente a 10,5 km a noroeste da ZPE de Piçarras (PTZPE0058). Para além
destas áreas classificadas, a área de estudo localiza-se ainda a cerca de 3,5 km a oeste da IBA de Castro Verde
(PT029) (Tabela 6.25).
Tabela 6.25 – Áreas Classificadas e IBA na área envolvente do projeto
Classificação

Legislação

Localização
face à área
de estudo

Importância

Castro
Verde

ZPE de Castro Verde
(PTZPE0046)

DL n.º 384-B/99
de 23/99

3,5 km a
oeste

É a área mais importante em Portugal para a
conservação da avifauna estepária, com destaque
para a Abetarda Otis tarda (Pinto et al., 2005) e
para o Francelho Falco naumanni, sendo o local
mais importante no país para estas duas espécies.
É também a principal área de reprodução do
Rolieiro Coracias garrulus em Portugal e onde
ocorrem as maiores densidades nacionais de
machos reprodutores de Sisão Tetrax tetrax.

Piçarras

ZPE de Piçarras
(PTZPE0058)

DR n.º 6/2008,
de 26/02

10,5 km a
noroeste

Importante para a conservação das aves
estepárias, destacando-se a nidificação de
abetarda Otis tarda.

Mod. 503-A

Área
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Figura 6.26 – Áreas classificadas ocorrentes na envolvente alargada da área de estudo

6.11.2.2
6.11.2.2.1

Flora e Vegetação
Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica

De acordo com a tipologia Biogeográfica de Portugal Continental, apresentada por Costa et al. (1998), a área
de estudo encontra-se localizada na Região Mediterrânica, Sub-Região Mediterrânica Ocidental,
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Luso-Extremadurense, Sector MariânicoMonchiquense, Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense, Superdistrito Baixo Alentejano (Figura 6.27).

O Superdistrito Baixo Alentejano, onde se localiza a área de implantação da Central Fotovoltaica, é um
território plano, menos chuvoso e mais continental, com ombroclima sub-húmido a seco. Os solos são
xistosos na sua maioria, com a exceção dos denominados “barros de Beja” que são solos vérticos com origem
em rochas máficas. São endemismos do Superdistrito a Linaria ricardoi e Armeria neglecta, que se encontram
em vias de extinção. Os montados que caracterizam a região pertencem à associação Pyro bourgaeanaeQuercetum rotundifoliae (azinhais silicícolas mesomediterrânicos) e os estevais da associação Genisto
hirsutae-Cistetum ladaniferi. No entanto, em alguns locais reconhece-se o azinhal termófilo MyrtoQuercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu
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O Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense distribui-se a leste das serras costeiras alentejanas e a sul da
linha de serras Monfurado, Montemuro e costeiro e outro mais plano e inferior. As associações
fitossociológicas que se distribuem neste sector são Erico australis-Cistetum populifolii (urzais que sucedem
aos medronhais nos solos incipientes ou erosionados de origem siliciosa), Cisto psilosepali-Ericetum
lusitanicae (urzais densos de porte elevado desenvolvidos sobre solos pseudo-gleizados mesotróficos) e
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi (estevais que ocorrem sobre solos xistosos decapitados) (Costa et al.,
1998; Espiríto-Santo et al., 1995). São reconhecidos dois Superdistritos: o Serrano-Monchiquense e o BaixoAlentejano.

auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro
(Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em algumas áreas
climaticamente mais favoráveis (Costa et al., 1998; Espiríto-Santo et al., 1995).

Figura 6.27 – Enquadramento biogeográfico da área de estudo (Costa, 1998).

6.11.2.2.2

Elenco florístico

O trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica realizada permitiram a inventariação de 239 taxa florísticos,
distribuídos por 68 famílias (Anexo F.2). Todo o elenco reunido foi avaliado relativamente à sua ocorrência
potencial nos biótopos existentes na área em estudo. Neste contexto, a ocorrência do elenco reunido para
a área em estudo foi considerada como muito provável, tendo-se confirmado a presença de 63 espécies
através da realização do trabalho de campo.

No que se refere às famílias dominantes na área de estudo, verifica-se uma diversidade de comunidades
terofíticas efémeras com pouca biomassa e de comunidades arvenses onde se destacam as espécies Aira
praecox, Avena sp., Brachypodium distachyon, Briza maxima (bole-bole-maior), Briza minima (bole-bole-
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As famílias com maior representatividade são a das Asteraceae (com 30 espécies), a das Poaceae e a das
Fabaceae (ambas com 25 espécies, cada), tendo todas as restantes um máximo de 9 taxa que as
representam.

menor), Bromus diandrus (espigão), Bromus rubens (espadana-pequena), Calendula arvensis (erva-vaqueira),
entre outras (ver Listagem de espécies de flora inventariadas para a área de estudo, do Anexo F.2).
As espécies detetadas durante o trabalho de campo são espécies comuns a nível nacional, não se tendo
observado espécies raras ou de distribuição restrita.
Ao nível dos espaços com cobertura arbórea, verificou-se a presença de quercíneas dominadas por azinheira
(Quercus rotundifolia) onde se podem detetar também algumas manchas dominadas por sobreiro (Quercus
suber). Ao nível do sob coberto é dominado por espécies características de matos: esteva (Cistus ladanifer),
sargaço (Cistus monspeliensis), lentisco (Phillyrea angustifolia), rosmaninho (Lavandula stoechas), entre
outras.
Durante o trabalho de campo não foram identificadas espécies exóticas de carácter invasor.
6.11.2.2.3

Espécies de flora de maior relevância ecológica

Das 239 espécies de flora inventariada, 3 são relevantes para a conservação, constando dos anexos B-II, B-IV
ou B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (Tabela 6.26), sendo consideradas as espécies com
maior interesse para a conservação ou das listas nacionais de espécies com interesse. A prospeção
direcionada a estas espécies, não revelou a sua presença na área de estudo.
Identifica-se ainda a presença na área de estudo de espécies protegidas por legislação nacional,
nomeadamente, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), cujo corte se encontra
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio. A presença destas espécies foi confirmada na
área de estudo, em manchas classificadas como montado, bosques de azinho e em povoamentos florestais
mistos.
Tabela 6.26 – Lista de espécies da flora com maior interesse para a conservação referenciadas para a área de estudo. ICN 1990: E
– Em Perigo de Extinção, V – Vulnerável. Dray: R – rara, V – vulnerável; End.: – Endemismo, LU - Lusitano.
Família

Espécie

DL nº
156A/2013,
8/11

ICN
(1990)

Dray
(1985)

End.

Conv.
Berna

Biótopo de
ocorrência

Período
de
floração

Ocorrência
na AE

março a
maio

Possível

Linaria
ricardoi

B-II*, IV

V

R

LU

I

Marsileaceae

Marsilea
batardae

B-II, IV

E

V

LU

I

Ripícola

abril a
julho

Provável

Salicaceae

Salix
salviifolia
subsp.
australis

B-II, IV

V

-

LU

-

Ripícola

fevereiro
a maio

Possível

Mod. 503-A

Scrophulariaceae

Searas,
pousios e
prados em
olivais
tradicionais
ou
montados
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6.11.2.3

Fauna

6.11.2.3.1

Elenco faunístico

Através da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo executados foram inventariadas 168 espécies de
fauna (Tabela 6.27; Anexo F.3), das quais 12 foram confirmadas pelo trabalho de campo.
Do total de espécies inventariadas, 25 espécies (cerca de 15% do total) são consideradas ameaçadas pelo
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN
(www.uicnredlist.org). Em Portugal continental, 114 espécies apresentam estatuto de ameaça, o que
significa que 21,9% foram inventariadas para a área de estudo. De referir que, apesar de terem sido
identificadas 25 espécies para a quadrícula correspondente através da pesquisa bibliográfica, apenas
algumas apresentam potencial de ocorrência na área de estudo. Por outro lado, verificou-se que algumas
das espécies identificadas apresentam requisitos de habitat que não são observados na área de estudo e
envolvente.
Do elenco de espécies destacam-se as que apresentam estatuto Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e
Criticamente em Perigo (CR), segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.2006): 8
mamíferos, 16 aves e 1 réptil.
Tabela 6.27 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para a área de estudo e
respetivas categorias de ocorrência
Pesquisa Bibliográfica

Total

%
espécies
face ao
total
nacional

Espécies
com
estatuto

% espécies
com
estatuto
face ao
total
nacional

8

10

52,6

-

-

-

6

15

39,5

1

14,3

31

23

60

114

30,2

16

18,4

1

19

7

3

29

27,1

8

44,4

27

61

30

77

168

31,1

25

21,9

Grupo
Faunístico

Trabalho
de
campo

Possível

Muito
Provável

Confirmada

Anfíbios

0

2

-

Répteis

0

9

Aves

26

Mamíferos
Total

6.11.2.3.2

Herpetofauna e mamofauna

Anfíbios
Através da pesquisa bibliográfica inventariaram-se 10 espécies de anfíbios, das quais 2 têm ocorrência
possível e 8 estão confirmadas para a quadrícula onde se insere a área de estudo (UTM10x10 NB67), estando
a sua presença está normalmente associada a áreas de maior humidade, pequenas linhas de água e charcos,
bosques, minas de água e pequenas grutas.
Nenhuma destas espécies apresenta o estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Refira-se que durante o trabalho de campo não se observaram
anfíbios na área de estudo.

No que respeita ao grupo dos répteis, foram inventariadas 15 espécies no total, das quais 9 têm ocorrência
possível e as restantes 6 são dadas como confirmadas para a quadrícula que envolve a área de estudo. Do
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Répteis

total inventariado, apenas 1 espécie apresenta estatuto de conservação desfavorável, a osga-turca
(Hemidactylus turcicus), que apresenta o estatuto de Vulnerável (Cabral et al., 2006). Durante o trabalho de
campo não foram observadas quaisquer espécies de répteis.
Mamíferos
A pesquisa bibliográfica permitiu também inventariar 29 espécies de mamíferos, dos quais 19 têm presença
possível na área de estudo, 9 com presença muito provável na área de estudo e apenas 3 estão confirmadas
na área de estudo. Nenhuma das espécies apresenta ocorrência confirmada já que não foram observados
quaisquer indivíduos pertencentes a este grupo. Das espécies inventariadas, 8 apresentam estatuto de
conservação desfavorável, sendo que apenas duas delas é relativa a mamíferos terrestres, designadamente
o gato-bravo (Felis silvestris) e o lince (Lynx pardinus). As restantes 6 espécies são mamíferos voadores, os
quirópteros. Tendo em conta as características da área de estudo e o facto de não se ter observado qualquer
abrigo potencial considera-se que a probabilidade de ocorrência das espécies com estatuto de ameaça é
muito baixa.
No que diz respeito aos quirópteros, as espécies inventariadas que apresentam estatuto de conservação
desfavorável são o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradurapequeno (Rhinolophus hipposideros), morcego-rato-grande (Myotis) e o morcego-de-peluche (Miniopterus
schreibersii), classificados com Vulnerável (Cabral et al., 2006); o morcego-de-ferradura-mourisco
(Rhinolophus mehelyi) e o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), classificados como Criticamente em Perigo
(Cabral et al., 2006).
Realizaram-se transectos para deteção de indícios de mamíferos e herpetofauna (pegadas, dejetos,
marcações, latrinas e esgravatados), os quais permitiram apenas confirmar a presença de texugo (Meles),
junto ao ponto de amostragem 010.
Salienta-se que não foram identificados abrigos de quirópteros através da pesquisa bibliográfica na região
de implantação do projeto. Adicionalmente e através da realização dos trabalhos de campo também não
foram identificados potenciais abrigos de quirópteros na área de estudo.
6.11.2.3.3

Avifauna

Na pesquisa bibliográfica foram inventariadas 114 espécies de aves na área de estudo, das quais 60 são dadas
como confirmadas, é muito provável a ocorrência de 23 espécies e é possível a ocorrência de 31 espécies
(Tabela 6.27; Anexo F.3).

Não se identificam áreas sensíveis para avifauna coincidentes com a área de estudo. No entanto, a cerca de
3,5 km a este da área de estudo, existe a ZPE de Castro Verde (PTZPE0046), classificada por ser a área mais
importante em Portugal para a conservação da avifauna estepária, com destaque para a abetarda (Otis tarda)
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A maior parte das espécies é comum, apresentando uma distribuição relativamente alargada em Portugal,
tais como a perdiz (Alectoris rufa), o peneireiro (Falco tinnunculus) ou a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo).
Verifica-se, no entanto, que 16 das espécies inventariadas apresenta estatuto de conservação desfavorável
no Livro Vermelho de Vertebrados Terrestres, nomeadamente: alcaravão (Burhinus oedicnemus), noitibó-denuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), cegonha-preta (Ciconia nigra), francelho (Falco naumanni), falcãoperegrino (Falco peregrinus), sisão (Tetrax), maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), zarro (Aythya ferina),
negrinha (Aythya fuligula), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) e cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra),
classificados com estatuto de Vulnerável (Cabral et al., 2006); águia-caçadeira (Circus pygargus), garçavermelha (Ardea purpurea), abetarda (Otis tarda), águia-pesqueira (Pandion haliaetus) e gaivina (Sterna
hirundo), classificados com estatuto de Em Perigo (Cabral et al., 2006).

(Pinto et al., 2005) e para o francelho (Falco naumanni). É também a principal área de reprodução do rolieiro
(Coracias garrulus) em Portugal e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de machos reprodutores
de sisão (Tetrax).
Na área de estudo apenas foram observadas 26 espécies através da realização do trabalho de campo. As
espécies observadas constam da tabela seguinte (Anexo F.3).

6.11.2.4

Áreas de Maior Relevância Ecológica

A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir a seguinte lista de espécies
como sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade e com potencial para ocorrer na
área de estudo. Onze destas espécies apresentam ocorrência confirmada (C) para a quadrícula UTM 10x10km
onde a área de estudo se insere, treze apresentam ocorrência potencial (P) e é muito possível (MP) ocorrer
uma outra espécie, ainda que o biótopo de ocorrência não seja o mais favorável (Tabela 6.28).
Tabela 6.28 – Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto de acordo com
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) (EN – Em perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante;
DD – Informação insuficiente), endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos que utilizam (Anfíbios – Almeida et al., 2001; Aves –
Catry et al., 2010).
Espécie
Grupo

Répteis

Nome
comum

Tipo de
ocorrência

Estatuto

Endemismo

Biótopo (s) de ocorrência

Hemidactylus
turcicus

Osga-turca

P

VU

---

Locais pedregosos como
rochedos, paredes, muros de
pedra, ruínas e casas habitadas,
mas também em troncos e outros
abrigos

Actitis
hypoleucos

Maçaricodas-rochas

C

VU

---

Vales de montanha e cursos de
rios

Ardea purpurea

Garçavermelha

C

EN

---

Zonas húmidas com áreas de
vegetação densa de caniçais

Aythya ferina

Zarro

C

EN/VU

---

Zonas húmidas naturais ou
artificiais de água doce, pouco
profundas

Aythya fuligula

Negrinha

C

VU

---

Zonas húmidas naturais ou
artificiais de água doce

Burhinus
oedicnemus

Alcaravão

C

VU

---

Habitats abertos com vegetação
herbácea e/ou arbustiva rala, com
poucas ou nenhumas árvores,
como dunas, pousios e culturas
arvenses de sequeiro

Caprimulgus
ruficollis

Noitibó-denucavermelha

C

VU

---

Habitats mistos de bosques e
zonas abertas ou mesmo matos

Ciconia nigra

Cegonhapreta

P

VU

---

Escarpas junto a cursos de água

Circus pygargus

Águiacaçadeira

C

EN

---

Cultura cerealicultura extensiva

Falco naumanni

Francelho

C

VU

---

Terrenos abertos de
cerealicultura extensiva
Mod. 503-A

Aves

Nome científico
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Espécie
Grupo

Nome científico

Nome
comum

Tipo de
ocorrência

Estatuto

Endemismo

Biótopo (s) de ocorrência

Falco peregrinus

Falcãoperegrino

MP

VU

---

Afloramentos rochosos, culturas
agrícolas, pastagens e matos

Oenanthe
hispanica

Chasco-ruivo

C

VU

---

Pousios, aceiros, caminhos,
plantações jovens

Otis tarda

Abetarda

C

CR/EN

---

Searas, restolhos, pousios e
pastagens

Pandion
haliaetus

Águiapesqueira

P

VU

---

Falésias, estuários, lagoas e
albufeiras litorais

Saxicola rubetra

Cartaxonortenho

P

EN

---

Matos higrófilos

Sterna hirundo

Gaivina

P

VU

---

Rios e em zonas húmidas no
interior

Tetrax

Sisão

C

VU/VU

---

Planícies abertas ou com árvores
dispersas, ocupando
ocasionalmente

Felis silvestris

Gato-bravo

P

VU

---

Carvalhais e sobreirais

Lynx pardinus

Lince-ibérico

P

CR

PI

Bosque, matagais e matos densos

Miniopterus
schreibersii

Morcego-depeluche

P

VU

---

Abriga-se em grutas e minas;
alimenta-se em áreas de matos
baixos e prados

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-deferraduragrande

P

VU

---

Abriga-se em zonas arborizadas
com espaços abertos; alimenta-se
em zonas bem arborizadas

Rhinolophus
hipposideros

Morcego-deferradurapequeno

P

VU

---

Abriga-se em edifícios
(geralmente casas abandonadas)
como em grutas e minas;
alimenta-se em áreas florestadas

Rhinolophus
mehelyi

Morcego-deferraduramourisco

P

CR

---

Myotis blythii

Morcegoratopequeno

Myotis myotis

Morcegorato-grande

Mamíferos

P

P

CR

VU

Abriga-se em grutas e minas de
grandes e médias dimensões

---

Abriga-se em cavidades de
árvores, fendas rochosas ou
edifício; alimenta-se em áreas
florestadas e sobre habitats
dulçaquícolas

---

Abriga-se abrigos subterrâneos;
alimenta-se em zonas
arborizadas, principalmente na
ausência de coberto arbustivo

Mod. 503-A

Na Tabela 6.29 é feita uma contextualização a nível nacional, regional e local das espécies de maior relevância
ecológica potencialmente presentes na área de estudo da Central Fotovoltaica.
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Tabela 6.29 – Contextualização local, regional e nacional das espécies e grupos mais relevantes para a conservação da biodiversidade na área de estudo.
Local

Regional

Nacional

Águiacaçadeira
(Circus
pygargus)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação provável na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere. Esta geralmente ocupa zonas onde
predomina a cerealicultura extensiva, cujos
biótopos de nidificação são as searas de trigo e
aveia, sendo expectável que a mesma utilize a
área de estudo e envolvente uma vez que os
biótopos predominantes na área de estudo
coincidem com os preferenciais para esta
espécie.

Ocorre em terrenos abertos com searas
nas planícies do Alentejo e os planaltos
serranos do centro-leste e norte (Onofre
& Rufino 1995).

A águia-caçadeira é uma espécie migradora
reprodutora em Portugal, que apresenta estatuto de
conservação “Em Perigo” (Cabral et al., 2006). A sua
população nacional é reduzida (inferior a 2.500
indivíduos maturos) e tem vindo a sofrer um declínio
continuado (Equipa Atlas, 2008; Cabral et al., 2006).
Este tartaranhão ocorre em grande parte do território
continental, e reproduz-se, em particular, na metade
Este do país, privilegiando os terrenos abertos do
Alentejo e os planaltos serranos do Centro-Este e
Norte do país (Cabral et al., 2006). Surge apenas de
forma pontual em toda a região litoral (Equipa Atlas,
2008).

Francelho
(Falco
naumanni)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação confirmada na
quadrícula UTM 10x10km em que a área de
estudo se insere. Pode ser observado na área
de estudo uma vez que tem preferências por
culturas cerealíferas extensivas.

O habitat de caça da espécie é formado
por terrenos abertos de cerealicultura
extensiva sobretudo no Baixo Alentejo. A
ZPE de Castro Verde representa o local
mais importante no país para a sua
presença

O francelho é uma espécie migradora/reprodutora em
Portugal, que apresenta estatuto de conservação
“Vulnerável” (Cabral et al., 2006). O último censo da
espécie em Portugal, realizado em 2001, revelou a
existência de 270-272 casais distribuídos por 31 locais
de nidificação, admitindo-se como certa uma evolução
positiva dos efetivos, principalmente na zona de Castro
Verde e Mértola (Almeida et al. 2003, Rocha et al.
2001)

Alcaravão
(Burhinus
oedicnemus)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, uma vez que pode ocorrer em habitats
estepários.

Devido à maior disponibilidade de
habitat pode ocorrer no sul do país,
ocorre preferencialmente na zona de
Castro Verde, Moura, Mourão,
Barrancos. Ocorre em habitats abertos
com vegetação herbácea e/ou arbustiva
rala, com poucas ou nenhumas árvores,

O alcaravão é uma espécie residente/visitante em
Portugal, que apresenta estatuto de conservação
“Vulnerável” (Cabral et al., 2006). A população
nacional foi estimada como contendo entre 2.500 e
10.000 indivíduos maturos. Estudos realizados em
Mourão indicaram que as preferências desta espécie,
em período reprodutor, estavam significativamente
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Grupo

Grupo

Local

Regional

Nacional

como dunas, pousios e culturas arvenses
de sequeiro.

associadas aos terrenos incultos, apresentando no
local de postura uma maior percentagem de solo nu e
pedregoso, e menor cobertura e altura da vegetação
(Brito 1996).

Na região Sul, pode nidificar em árvores
ripícolas, como salgueiros, junto de
zonas húmidas.

A garça-vermelha é uma espécie migradora e
reprodutora em Portugal, que apresenta estatuto de
conservação “Em Perigo” (Cabral et al., 2006). Em
Portugal, como nidificante distribui-se amplamente ao
longo do litoral português, onde está presente de
março a setembro, nidificando em zonas húmidas ou
nas suas imediações.

Zarro
(Aythya
ferina)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, na barragem do Monte da Rocha

As zonas húmidas do Sul do país incluem
represas de vários tipos na região do
Alentejo.

O zarro é uma espécie reprodutora ou visitante em
Portugal, que apresenta estatuto de conservação “Em
Perigo” para as populações residentes e “Vulnerável”
para as populações visitantes (Cabral et al., 2006). Em
Portugal, distribui-se de modo disperso por várias
zonas húmidas do Sul do país, mas ocupando uma área
restrita

Noitibó-denuca-vermelha

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a

É provável que a sua distribuição possa
ser mais contínua ao longo das áreas

O noitibó-de-nuca-vermelha é uma espécie migradora
e reprodutora em Portugal, que apresenta estatuto de

Maçarico-dasrochas (Actitis
hypoleucos)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, em cursos de água ou na barragem do
Monte da Rocha

Garçavermelha
(Ardea
purpurea)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, em cursos de água ou na barragem do
Monte da Rocha
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Esta espécie é mais frequente na BeiraBaixa, Alentejo e Algarve, ocorrendo em
cursos de água corrente, margens de
açudes e albufeiras

O maçarico-das-rochas é uma espécie reprodutora ou
visitante em Portugal, que apresenta estatuto de
conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
Durante a época de nidificação é mais comum no
interior do território (junto a cursos de água corrente)
mas encontra-se também em zonas húmidas costeiras;
de inverno, distribui-se principalmente por zonas
próximo de cursos de água e por zonas costeiras,
nomeadamente estuários (Rufino 1989, Farinha &
Costa 1999 in Cabral et al., 2006).

Grupo

Local

Regional

Nacional

(Caprimulgus
ruficollis)

espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km, em habitats mistos de bosques
e zonas abertas ou mesmo matos

com habitats favorável, como no Alto e
Baixo Alentejo e nas serras algarvias.

conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Em
Portugal Continental distribui-se principalmente pela
metade sul do país e no interior das regiões centro e
norte (Rufino 1989). Está ausente em regiões
montanhosas.

Na região de Mértola e de Castro Verde,
encontraram-se densidades em pousios
com cistáceas que variaram entre 0 e 0,6
casais/ha (Santos 2000). As densidades
médias variaram entre 0,26 e 1,77 casais
por km2 (Pina et al. 1990).

O chasco-ruivo é uma espécie migradora e
reprodutora em Portugal, que apresenta estatuto de
conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Esta
espécie tem uma distribuição muito ampla no
território continental nacional, estando, no entanto,
praticamente ausente das regiões litorais para norte
de Lisboa.
A abetarda é uma espécie residente em Portugal, que
apresenta estatuto de conservação “Em Perigo”
(Cabral et al., 2006). Espécie com população inferior a
2.500 indivíduos maturos, que se admite estar em
declínio continuado, concentrada numa única
subpopulação. Em 2002 a população portuguesa de
abetardas foi avaliada em cerca de 1.150 indivíduos
(Pinto et al. 2005).

Abetarda
(Otis tarda)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, uma vez que ocorre em habitats
estepários próximos da área de estudo

Os seus núcleos reprodutores estão
localizados principalmente no Baixo
Alentejo, em áreas de searas, restolhos,
pousios e pastagens.

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, uma vez que ocorre em habitats
estepários próximos da área de estudo.

A quase totalidade da população
reprodutora está concentrada no
Alentejo, em planícies abertas ou com
árvores dispersas, ocupando
ocasionalmente e de forma marginal
montados pouco densos. Tende a ocupar
extensas áreas de mosaico agrícola
formado pela prática da cultura
cerealífera extensiva, pousios e
pastagens.

Sisão
(Tetrax tetrax)
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O sisão é uma espécie residente em Portugal, que
apresenta estatuto de conservação “Vulnerável”
(Cabral et al., 2006). Em Portugal distribui-se
essencialmente desde a Beira Baixa até ao Algarve,
sendo mais localizado a norte do Tejo e, por isso,
menos abundante. a sua população será superior a
10.000 indivíduos maturos. Estimativas populacionais
recentes para Castro Verde indicam 2.400 indivíduos
nessa região (Moreira 1999) e para a ZPE de Campo
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Chasco-ruivo
(Oenanthe
hispanica)

De acordo com o Novo Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) a
espécie tem nidificação possível na quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se
insere, em pousios, aceiros ou caminhos

Grupo

Local

Regional

Nacional
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Maior há estimativa de 79 machos territoriais em 1998
(Silva et al. 2004).

6.11.2.5

Valores cinegéticos

Para a área de estudo foram inventariadas 18 espécies de interesse venatório, 13 espécies de aves e 5 de
mamíferos (Tabela 6.30). Durante o trabalho de campo foram observadas 4 destas espécies na área de
estudo, designadamente a gralha-preta (Corvus corone), melro (Turdus merula), raposa (Vulpes) e coelhobravo (Oryctolagus cuniculus).
Tabela 6.30 – Lista de espécies com interesse cinegético.
Grupo

Família

Espécie

Nome comum

ANATIDAE

Anas platyrhynchos

Pato-real

ANATIDAE

Anas strepera

Frisada

COLUMBIDAE

Columba palumbus

Pombo-torcaz

COLUMBIDAE

Streptopelia turtur

Rola-brava

CORVIDAE

Corvus corone

Gralha-preta

CORVIDAE

Garrulus glandarius

Gaio

PHASIANIDAE

Alectoris rufa

Perdiz

PHASIANIDAE

Coturnix

Codorniz

RALLIDAE

Fulica atra

Galeirão

RALLIDAE

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

SCOLOPACIDAE

Gallinago gallinago

Narceja

TURDIDAE

Turdus merula

Melro

TURDIDAE

Turdus philomelos

Tordo-pinto

CANIDAE

Vulpes vulpes

Raposa

LEPORIDAE

Lepus granatensis

Lebre

LEPORIDAE

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

SUIDAE

Sus scrofa

Javali

VIVERRIDAE

Herpestes ichneumon

Sacarrabos

Aves

Mamíferos

6.11.2.6

Biótopos e Habitats

Mod. 503-A

A área de estudo localiza-se a norte da barragem do Monte da Rocha, e confina, a leste, com a margem
direita do rio Sado, o qual constitui a principal linha de água observada, sendo alimentada por várias linhas
de escorrência e barrancos (barranco dos Peninhos) que atravessam a área de estudo. A cartografia de
Biótopos e Habitats apresenta-se no Desenho 8. Salienta-se que, atualmente, como resultado da pressão
antrópica que se fez exercer ao longo dos tempos, a vegetação natural da área de estudo deu lugar a um
coberto natural potencial onde as pressões antropozoogénicas impuseram uma distribuição espacial de
comunidades distintas da comunidade madura original (azinhal).
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Como se pode observar na Tabela 6.31 e pela análise da cartografia da área de estudo, identificaram-se 9
biótopos distintos no interior da mesma, correspondendo o biótopo mais abundante às culturas temporárias
de sequeiro, com 44,39% da totalidade da área cartografada, a que se seguem as áreas de Montado
(18,47%).
Como biótopos com elevado valor ecológico, destacam-se os bosques de azinho e os montados, que ocupam,
respetivamente, cerca de 2,28% e 18,47% da área cartografada. Estes são caraterizados pela presença de
um estrato arbóreo dominado por indivíduos adultos de Quercus rotundifolia ou Quercus suber, podendo
ocorrer pontualmente ocorrer ambas as espécies. O curso de água e vegetação ripícola associada, pelo baixo
grau de degradação que apresenta e com galeria ripícola bem conservada, também têm um interesse do
ponto de vista ecológico.
Tabela 6.31 – Área (ha) dos biótopos presentes na área de estudo e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas
consideradas
Biótopo

Área (ha)

Percentagem (%)

Bosque de azinho

22,53

2,28

Culturas Temporárias - Áreas de
Sequeiro

437,81

44,39

Curso de Água e Vegetação Ripícola

9,93

1,01

Humanizado

11,72

1,19

Matos

34,78

3,53

Montado

182,22

18,47

Montado com Culturas Temporárias Áreas Sequeiro

116,65

11,83

Olival

41,93

4,25

Povoamento Florestal - Eucaliptal

9,63

0,98

Povoamento Florestal - Pinheiro-manso

3,89

0,39

Povoamento Florestal - Sobreiro

43,02

4,36

Povoamento Florestal Misto

2,38

0,24

Prados Naturais e Pastagens

69,85

7,08

Total

986,35

100,00

Mod. 503-A

No que diz respeito aos habitats naturais definidos pelo Decreto-Lei n. º 156-A/2013, de 8 de novembro, na
área de estudo foram identificados quatro habitats. Algumas manchas de azinhal cartografadas formam o
Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, ocupando cerca de 2,28% da área de estudo
cartografada. Estas manchas localizam-se, sobretudo, nas encostas do vale mais encaixado do rio Sado, a sul
da área de inserção do projeto. No rio Sado, ocorre o mosaico representado pelos habitats 91B0 (Freixiais
termófilos de Fraxinus angustifolia) e 92A0 (Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba), nas zonas menos
perturbadas, estimando-se que este ocupe cerca de 1,01% da totalidade da área de estudo cartografada.
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Tabela 6.32 – Área (ha) habitats (incluídos no Decreto-Lei n. º140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013,
de 8 de novembro) presentes na área de estudo, e respetiva percentagem face ao total de área cartografada. AE – Área de
Estudo.
Habitat

Designação

Área (ha)

Percentagem face ao total
cartografado na AE (%)

6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

182,22

18,47

91B0

Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

92A0

Florestas-galerias de Salix alba e Populus
alba

9,93

1,01

9340

Florestas de Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

22,53

2,28

Mod. 503-A

Nas tabelas seguintes faz-se uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos cartografados na área
de estudo (Desenho 8) e os respetivos habitats naturais constantes do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro:
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Tabela 6.33 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Montado
Habitats do
DL 156A/2013, de 8
de novembro

Habitat 6310 –
Montados de Quercus
de folha perene

IVB

6,7

Principais
espécies
florísticas

Azinheira (Quercus rotundifolia) e Sobreiro
(Quercus suber), espécies cerealíferas (Avena sp.,
Triticum aestivum, Hordeum sp.), esteva (Cistus
ladanifer), sargaço (Cistus monspeliensis)

Principais
espécies
faunísticas

Elanus caeruleus, Oryctolagus cuniculus, Meles
meles, Vulpes vulpes, Sus scrofa, Pica pica,
Apodemus sylvaticus, Emberiza calandra

Montado de sobro

Montado de azinho com culturas cerealíferas

Os montados constituem uma estrutura de vegetação artificial que resultou da degradação dos azinhais e dos sobreirais climácicos por intervenção humana,
designadamente por diminuição da densidade e remoção do sub-coberto arbustivo e incrementação de pastagens cespitosas vivazes ou de culturas cerealíferas.
Os montados são sistemas dependentes da intervenção humana, não sendo ecologicamente sustentáveis sem gestão. Dada a sua estrutura fitocenótica, os
montados resultam de um sistema agro-silvo-pastoril, onde se insere a pastorícia extensiva e por vezes sistemas de agricultura arvense extensiva e em rotações.
Características

Na generalidade da área de estudo os montados apresentam um sub-coberto representado por culturas temporárias de sequeiro, sujeito a rotações periódicas,
podendo alternar entre sequeiro ou pousio. As espécies que predominam pertencem maioritariamente classe fitossociológica da Stellarietea mediae (vegetação
nitrofílica ou subnitrofílica, constituída por terófitos ou pequenos geófitos que povoam durante um período do ano diversos meios ricos em matérias azotadas
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Nos montados sub-pastoreados ou não-pastoreados assiste-se ao estabelecimento de comunidades secundárias correspondentes a etapas de recuperação
sucessional do bosque (estevais ou sargaçais).

Tabela 6.34 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Bosque de Azinho
Habitat 9340 – Florestas
de Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

IVB

7,7

Principais
espécies
florísticas

Azinheira (Quercus rotundifolia), esteva (Cistus
ladanifer), sargaço (Cistus monspeliensis),
rosmaninho (Lavandula stoechas)

Principais
espécies
faunísticas
potenciais

Codorniz (Apodemus sylvaticus), petinha-dosprados (Anthus pratensis), trigueirão (Emberiza
calandra), coelho (Oryctolagus cuniculus), raposa
(Vulpes vulpes), javali (Sus scrofa)

Características

A azinheira domina o estrato arbóreo, e no estrato arbustivo são frequentes os estevais de Cistus ladanifer e Cistus monspeliensis, Genista sp.. Em solos mais
degradados os retamais são substituídos pelos estevais da Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi e pelo rosmaninhal de Lavandula stoechas.
Nestas áreas o copado é ligeiramente mais cerrado e denso e normalmente existe um estrato lianóide, arbustivo. herbáceo vivaz e muscinal melhor
desenvolvidos.
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Habitats do DL
156-A/2013, de 8
de novembro

Tabela 6.35 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Prados Naturais e Pastagens
Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

-

IVB

3,3

Principais espécies
florísticas

Tuberaria guttata, Trifolium campestre, Anagallis arvenses, Brisa
maxima, Bituminaria betuminosa, Ornithopus compressus,
Foeniculum vulgaris, Trifolium stellatum, Linum bienne, Cynara
humilis, Andryala integrifolia, Sonchus olearceus, Leontodon
taraxacoides, Cynosurus echinatum, Campanula rapunculus,
Trifolium arvense, Daucus carota, Echium plantagineum, entre
outras

Principais espécies
faunísticas potenciais

Corvus corone, Emberiza calandra, Garrulus glandarius, Vulpes
vulpes
Os prados naturais e as pastagens são representados por comunidades vegetais com espécies de floração primaveril, com dominância de gramíneas
anuais ou vivazes submetidas a um certo grau de pastoreio. As comunidades e formações vegetais são classificadas, na generalidade das situações,
na Stellarietea media em situações mais xéricas ou na Isoeto-Nanojuncetea, em situações com maior disponibilidade hídrica.
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Descrição

Tabela 6.36 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Cursos de Água e Vegetação Ripícola
Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

Habitat 91B0 – Freixiais termófilos de
Fraxinus angustifolia; Habitat 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus

Principais espécies
florísticas

Salgueiro (Salix salviifolia subsp salviifolia), freixo (Fraxinus angustifolia),
tamargueira (Tamarix africana), silva (Rubus ulmifolius), roseira-brava
(Rosa sp.), tabúa (Typha angustifolia)

Principais Espécies
faunísticas potenciais

Rana perezi, Mauremys leprosa, Natrix maura, Plecotus auritus

Descrição

IVB

5,5

Diz respeito às linhas de água presentes na área de estudo e da vegetação ribeirinha a elas associada. A principal linha de água diz respeito ao rio Sado,
onde se verificou que a galeria ripícola está bastante desenvolvida e bem estruturada. O leito apresenta-se inacessível devido à elevada densidade de
silvas e outras espécies espinhosas
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Apresentam algumas espécies vegetais características, como salgueiros, freixos e tabúas. O troço que representa o limite sul da área de estudo,
apresenta-se bem conservado, não tempo sido identificados fatores de perturbação/degradação.

Tabela 6.37 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Matos

-

IVB

2,7

Principais espécies
florísticas

Esteva (Cistus ladanifer), sargaço (Cistus monspeliensis),
roselha (Cistus crispus), rosmaninho (Lavandula
stoechas), chicória (Cichorium intybus), samacalo
(Anarrhinum bellidifolium), entre outras

Principais Espécies
faunísticas potenciais

Codorniz (Apodemus sylvaticus), petinha-dos-prados
(Anthus pratensis), trigueirão (Emberiza calandra),
coelho (Oryctolagus cuniculus), raposa (Vulpes vulpes),
javali (Sus scrofa)

Descrição

Os estevais representam os matos baixos e médios com elevado grau de cobertura (nanofanerófitos). São comunidades mesófilas ou xerófilas, que se
desenvolvem preferencialmente em solos xistosos. Podem possuir uma grande diversidade florística, com dominância das famílias Cistaceae e Fabaceae ou
serem praticamente monoespecíficas. Estas comunidades compreendem formações, frequentemente densas, que são quase sempre absolutamente
dominadas pela esteva (Cistus ladanifer subsp. ladanifer).
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Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

Tabela 6.38 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Culturas Temporárias - Áreas de Sequeiro

-

IVB

1,7

Principais espécies
florísticas

Espécies cerealíferas: aveia (Avena sp.), trigo
(Triticum aestivum), cevada (Hordeum sp.)

Principais Espécies
faunísticas potenciais

Cegonha (Ciconia ciconia), trigueirão
(Emberiza calandra), gralha (Corvus corone),
chapim-real (Parus major), peneireiro (Falco
tinnunculus), rato-do-campo (Apodemus
sylvaticus)

Descrição

Os campos de sequeiro, que podem também incluir os campos agrícolas em pousio, caracterizam-se por possuir uma baixa densidade de coberto
arbóreo, ou mesmo nula, destas paisagens, onde dominam as comunidades vegetais herbáceas e as monoculturas anuais. Este biótopo apresenta um
valor reduzido do ponto de vista da conservação, uma vez que as monoculturas desta espécie são conhecidas pela sua reduzida riqueza específica e
diversidade na totalidade dos grupos faunísticos.
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Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

Tabela 6.39 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Culturas Permanentes – Olivais
Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

-

IVB

3,0

Principais espécies
florísticas

Olea europaea subsp. europaea, Allium roseum, Cerinthe
major, Muscari comosum, Nigella damascena, Xolantha
guttata, Arisarum vulgare, Campanula lusitanica, Ophrys
ciliata e Urginea maritima

Principais Espécies
faunísticas
potenciais

Turdus merula, Carduelis carduelis, Passer domesticus, Tyto
alba Columbia livia, Podarcis hispanica, Mus domesticus

Olivais sujeitos a uma pressão antrópica baixa, sem aparente aplicação de herbicidas e sujeitos a um pastoreio pouco intensivo, a comunidade florística
tende a ser diferente, apresentando maior riqueza específica e albergando espécies características das pastagens e prados semi-naturais, raros nos meios
agrícolas, algumas das quais pouco tolerantes aos solos nitrificados.
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Descrição

Tabela 6.40 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Povoamentos Florestais – Eucaliptal, Pinheiro-manso, Sobreiro e Misto
Eucaliptal - 0,3
Habitats do DL 156A/2013, de 8 de
novembro

-

IVB

Pinhal-manso – 0,5
Sobreiro – 0,8
Misto – 1,3

Principais espécies
florísticas

Eucalipto (Eucalyptus globulus),
pinheiro-manso (Pinus pinea),
sobreiro (Quercus suber), Acacia sp,
azinheira (Quercus rotundifolia),
esteva (Cistus ladanifer), sargaço
(Cistus monspeliensis), rosmaninho
(Lavandula stoechas).

Principais Espécies
faunísticas

Turdus merula, Parus cristatus, Apus
apus, Serinus serinus, Psammodromus
algirus, Oryctolagus cuniculus

Pinheiro-manso

Sobreiro

Misto

Consiste em povoamentos de eucalipto (Eucalyptus globulus), de pinheiro-manso (Pinus pinea) ou de sobreiro (Quercus suber) explorados em regime de
monocultura intensiva. Pontualmente podem estar presentes algumas azinheiras (Quercus rotundifolia). Ocorrem também povoamentos mistos, onde
predominam, para além do pinheiro-manso, espécies exóticas do género Acacia sp. ou Cupressus sp. Este biótopo apresenta um valor reduzido do ponto
de vista da conservação, uma vez que as monoculturas desta espécie são conhecidas pela sua reduzida riqueza específica e diversidade na totalidade
dos grupos faunísticos.
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Descrição

Eucaliptal

Tabela 6.41 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído.
Humanizado

-

IVB

0,0

Principais espécies florísticas

Silva (Rubus ulmifolius)

Principais Espécies faunísticas

Turdus merula, Carduelis carduelis, Passer
domesticus, Tyto alba, Columbia livia, Podarcis
hispanica, Mus domesticus

Características
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Habitats do DL 156-A/2013, de 8 de
novembro

6.11.2.7

Áreas de maior relevância ecológica

Como referido no capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. os critérios para definição das áreas
de maior relevância ecológica apresentam-se divididos em dois níveis, um primeiro que corresponde a áreas
“muito sensíveis” do ponto de vista ecológico e que são definidas como condicionantes ecológicas. E um segundo
nível que corresponde a áreas “sensíveis”, cuja afetação deve ser evitada, sempre que possível e/ou
tecnicamente viável.
Neste sentido, todas as manchas com presença de Habitats 6310, 91B0+92A0 e 9340 dizem respeito a áreas
ecologicamente “Sensíveis”, já que correspondem a “Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou
animais (que correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação
específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional).
Não foram identificadas áreas pertencentes ao nível um, “Muito Sensíveis”.
Importa ainda referir que, no âmbito do PROF do Baixo Alentejo, a área de estudo está inserida na sub-região
homogénea designada “Corredores Ecológicos”. Segundo o artigo 10º do Decreto Regulamentar n.º 18/2006,
de 20 de outubro. DR n.º 203, Série I, “os corredores ecológicos contribuem para a formação de metapopulações
de comunidades da fauna e da flora, tendo como objectivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados
(…). As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as funções de protecção
e de conservação, nomeadamente a subfunção de protecção da rede hidrográfica, com objectivos de gestão e
intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas (…)”. Face ao
exposto, a existência de um corredor ecológico na área de estudo deve-se à presença do rio Sado, um importante
curso de água, com uma galeria ripícola bem estruturada e que constitui o limite Sul da área de estudo. Esta
questão será, no entanto, analisada com mais pormenor a nível do descritor de Ordenamento do Território.
A delimitação produzida é apresentada no Desenho 10.

Ambiente Sonoro
6.12.1 Enquadramento legislativo
As questões de poluição sonora encontram-se atualmente enquadradas no Regulamento Geral do Ruído (RGR),
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este diploma estabelece limites de exposição sonora, períodos de
referência e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro. Prevê, igualmente, metodologias de avaliação
da incomodidade sonora, entre outros aspetos
O projeto em avaliação integra-se no atual RGR (art.º 13.º articulado com o art.º 21.º), onde se refere que todas
as atividades ou projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental devem ser sujeitos à apreciação do
cumprimento do estabelecido no RGR e, consequentemente, sujeitos ao respeito pelos limites de ruído
definidos, quer no que se refere aos limites de incomodidade sonora, quer aos limites de exposição sonora.
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Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção, a qual é, de acordo
com este documento legal, entendida como atividade ruidosa temporária, sendo esta proibida na proximidade
de: ”a) edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 8 horas; b) escolas,
durante o respetivo horário de funcionamento; c) hospitais ou estabelecimentos similares” (art.º 14), bem como
para os equipamentos envolvidos nas atividades de construção, objeto de legislação específica.
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Refira-se que a legislação em vigor - RGR publicado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, prevê a
autorização do exercício de atividades ruidosas temporárias, para trabalhos que não se realizem em dias úteis,
no período diurno, “mediante emissão de licença especial de ruído, pelo respetivo município” (art.º 15).
De acordo com o atual regime legal, são definidos três períodos de referência (alínea p) do art.º 3º):


Período diurno – das 7 às 20 horas;



Período de entardecer – das 20 às 23 horas;



Período noturno – das 23 às 7 horas.

É ainda de considerar o período de referência estabelecido para atividades ruidosas temporárias, nas quais se
enquadra a fase de construção do Projeto (art.º 14.º):
“Período diurno, das 8 às 20 horas e período noturno, das 20 às 8 horas, em dias úteis. Aos Sábados,
Domingos e Feriados é proibida a execução de obras de construção civil, ou atividades ruidosas
temporárias”
Nas alíneas v) e x) do art.º 3.º do RGR são definidas as zonas acústicas a que se aplicam os limites de exposição
sonora, nomeadamente:


Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para
uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos,
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a população local,
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;



Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta
a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.

É da competência das Câmaras Municipais envolvidas a classificação, delimitação e disciplina destas zonas, tal
como é referido no n.º 2 do artigo 6.º. No concelho onde se implanta o projeto em estudo (Ourique), a Câmara
Municipal local publicou cartografia de zonamento acústico, ainda que a área de estudo não se insira em
nenhuma zona mista ou sensível aí delimitada.
Deste modo, para efeitos de verificação dos valores limites de exposição sonora em zonas sem zonamento
acústico estabelecido, aplicam-se os limites expressos no n.º 3 do art.º 11.º.
Na tabela seguinte, identificam-se os valores limites de exposição sonora aplicáveis.
Tabela 6.42 – Limites dos níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Zonamento Acústico

Limite do ruído ambiente
exterior (período de referência
diurno)

Limite do ruído ambiente
exterior (período de
referência noturno)

Zonamento acústico não
estabelecido

Lden  63dB(A)

Ln  53 dB(A)

Em que, de acordo com o as alíneas l), m) e n) do art.º 3.º:
«Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden
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«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;



«Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;



«Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano.

O disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 13.º define o critério de incomodidade nos seguintes termos:
Tabela 6.43 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Período de referência

Diferença entre o ruído ambiente
contendo o(s) particular(es) e o ruído
residual

Diurno

LAeqAmbiente - LAeqResidual 5 dB(A)

Entardecer

LAeqAmbiente - LAeqResidual 4 dB(A)

Noturno

LAeqAmbiente - LAeqResidual 3 dB(A)

Ainda relativamente à avaliação da incomodidade, este diploma refere, no n.º 5 do art.º 13.º, que o critério de
incomodidade não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído
ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
A avaliação acústica dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental deve analisar a compatibilização do
ambiente sonoro gerado, quer na fase de construção quer na de exploração, com o respeito pelos critérios legais
acima referidos, sendo que a articulação destes dois artigos (art.º 11.º e art.º 13.º) constituirá o critério de
avaliação acústica na caracterização do ambiente sonoro das zonas envolventes ao Projeto.
Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a Norma Portuguesa
aplicável ao caso em estudo é a NP ISO 1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011 “Acústica - Descrição e medição do
ruído ambiente”.

6.12.2

Localização dos recetores sensíveis
De acordo com o Regulamente Geral do Ruído, publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, entendese como um recetor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com
utilização humana” (alínea q) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro).
Com base na caracterização da ocupação do solo, análise de ortofotomapas e em trabalho de campo, procedeuse à identificação dos recetores sensíveis, presentes no interior da área de estudo, verificando-se que não
existem recetores numa faixa envolvente de 100m da área de implantação em avaliação.
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Na figura seguinte apresenta-se a implantação dos recetores sensíveis identificados na envolvente da área de
estudo.
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Figura 6.28 – Localização de recetores sensíveis na área de estudo

Na tabela seguinte apresenta-se a respetiva identificação:
Tabela 6.44 – Listagem dos recetores sensíveis e relação com o projeto
Recetor

Descrição

Distância o projeto

R1

Escola

376 m

R2

Cemitério

113 m

R3

Habitação

392 m

R4

Habitação

242 m

R5

Habitação

205 m

R6

Habitação

130 m

R7

Habitação

213 m

R8

Habitação

385 m

R9

Habitação

365 m

A caracterização do ambiente sonoro da envolvente ao local de implantação do projeto foi feita a partir dos
valores estimados no Mapa de Ruído do concelho de Ourique, considerando as observações obtidas com os
levantamentos de campo e complementando com os dados obtidos pelo Estudo de Condicionamento Acústico
da Subestação de Ourique (maio de 2017) elaborado pela à Engenharia de Acustica e Ambiente, Lda.
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6.12.3 Caracterização do ambiente sonoro de referência

Nesta caracterização verificou-se que as principais fontes sonoras correspondem ao tráfego na rede viária local
e à circulação na rede ferroviária. Nas restantes áreas predominam as fontes naturais.
Da análise das figuras seguintes, que correspondem a um excerto do Mapa de Ruído de Ourique, verifica-se que
a área de intervenção apresenta valores sonoros bastante baixos, designadamente Lden < 55 dB(A) e Ln < 45
dB(A), com exceção da envolvente direta da EN261-4 e da linha do Alentejo. Estes valores estão em
conformidade com os limites sonoros estabelecidos para zonas não classificadas, como é o caso em apreço
(correspondem a uma situação transitória até que a classificação, em zona mista ou sensível, seja realizada pela
Câmara Municipal). Nestas figuras assinalaram-se ainda os 9 locais onde se regista a maior proximidade de
recetores ao projeto, nomeadamente:
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Figura 6.29 – Extrato do mapa de ruído de Ourique (Lden)
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Figura 6.30 – Extrato do mapa de ruído de Ourique (Ln)

6.12.4 Levantamento acústico
Complementarmente à consulta dos mapas de ruído de Ourique, realizada no capítulo anterior, procedeu-se à
análise do levantamento acústico realizado no âmbito do estudo de condicionamento acústico da subestação
da central de Ourique (Anexo E.3), onde foi realizada uma medição no local do recetor R6 (identificado no
referido estudo como PH01), permitindo, desta forma, confirmar a informação extraída do mapa de ruído de
Ourique..
Descrição do equipamento e ensaios acústicos
As medições foram realizadas em maio de 2017, recorrendo a um analisador de ruído, marca Brüel & Kjaer
modelo 2260, aprovado pelo Instituto Português da Qualidade, munido de microfone de alta sensibilidade e
software de análise estatística. O microfone foi equipado com um protetor de vento para evitar aumentos de
ruído originados pelo vento.
Foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao equipamento de medida. O equipamento foi devidamente
calibrado antes e depois das medições, não se tendo verificado desvios das posições de calibração.

Os ensaios realizaram-se de acordo com um plano de medições, previamente definido, nos períodos de
referência diurno, entardecer e noturno, em dois dias úteis. Foram medidos para além do parâmetro energético,
o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, os parâmetros estatísticos fundamentais à análise dos
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O equipamento de medição e avaliação do ruído utilizado neste trabalho foi sujeito à verificação anual, nos
termos previstos na legislação e normalização aplicáveis. Tendo sido verificado e calibrado pelo Instituto de
Soldadura e Qualidade (ISQ), em conformidade com o estipulado no Regulamento Geral do Ruído (Anexo E.3).

sinais sonoros, tendo sido registadas as condições meteorológicas e as fontes sonoras presentes no momento
das medições.
Foram tomados tempos de medição variáveis, nunca inferiores a 15 minutos, de acordo com as características
do ambiente acústico nos locais, de forma a garantir a estabilização temporal dos sinais sonoros, especialmente
o parâmetro LAeq.
Aos valores obtidos nas medições foram aplicados os métodos de cálculo normalizados e feita a comparação
com os limites estabelecidos na legislação sobre ruído.
Apresentação e interpretação de resultados
Na tabela seguinte descrevem-se as principais fontes de ruído identificadas junto dos pontos de medição
considerados.
Tabela 6.45 – Descrição das fontes de ruído identificadas durante a campanha de medição
Situação

Tipo de ensaio

Principais fontes de ruído

Ponto P01

Caracterização do ruído residual

Circulação ferroviária, circulação rodoviária,
animais e pessoas, ruídos naturais

Os resultados acústicos são apresentados no Anexo E.3, juntamente com o relatório das medições.
Apresenta-se, na tabela seguinte, os resultados obtidos nos ensaios acústicos realizados.
Tabela 6.46 – Resultados das medições realizadas [dB(A)]
Situação

Período

Nível sonoro (LAeq)

Ponto R6

Diurno

40,0

(ruído

Entardecer

38,2

residual)

Noturno

33,4

São apresentados, no tabela 1.7, para cada um dos períodos de referência, os resultados da análise conforme o
critério regulamentar referenciado por “ Valores Limite de Exposição”.
Tabela 6.47 – Resultados das medições realizadas [dB(A)]
Ponto de
análise

Ponto P01

Critério

Exposição

Situação em análise

Valor obtido
(1)

Requisito legal
(2)

Ruído em período noturno

Ln = 33 dB(A)

Ln ≤ 53 dB(A)

Lden = 42 dB(A)

Lden ≤ 63 dB(A)

Ruído
diurno/entardecer/noite

(1) – Valores arredondados às unidades;

Verifica-se, assim, que os níveis sonoros medidos estão em conformidade com o mapa de ruído de Ourique, o
que permite concluir que o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana mais próximos da central não se
encontra perturbado.
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(2) – Considerando a classificação de “zona não-classificada”.

Paisagem
6.13.1

Metodologia
O carácter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um conjunto de interações
entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats naturais e a influência da ocupação do solo e uso
humano dessa mesma zona. A análise e apreciação do carácter paisagístico são tarefas com uma componente
estrutural e funcional, mais objetiva e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes, e uma componente
cénica, de âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas pelas características
qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam aspetos mais relativos à estética da
paisagem, principalmente tendo em conta que um dos principais objetivos do estudo a que a presente
metodologia se aplica inclui a perceção da distância e condições em que a visibilidade do projeto em apreço
poderá ter significado para os observadores potenciais, pelo que o trabalho in situ, assume particular
importância.
A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da equipa em analisar os
impactes na paisagem decorrentes de projetos similares.
Foi considerada uma área de estudo que abrange um buffer de 400m na envolvente da Quinta Nova, para a
cartografia de detalhe relacionada com as unidades e subunidades de paisagem. Para a cartografia relacionada
com a análise cénica da paisagem, foi considerado um buffer de 3000m volta do limite da Quinta, tendo em
conta os limites de acuidade visual comuns.
Esta metodologia inclui também, com a devida ponderação da sua relevância e aplicabilidade ao caso em estudo,
as considerações constantes na legislação relativas a análise da Paisagem e à elaboração de EIA, nomeadamente:
as premissas mais recentes estipuladas na “Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei n.º
4/2005, de 14 de fevereiro) e decorrentes dos estudos complementares para análise desse fator; e as normas
legais para elaboração de EIA constantes no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e na Portaria n.º
395/2015, de 4 de novembro, bem como no Documento Orientador 01/2016/GPF, do Grupo de Pontos Focais
das Autoridades de AIA. No que se refere à subestação, foram ainda considerados os procedimentos da REN SA
e o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade”.
No caso presente procedeu-se a uma caracterização geral da paisagem da zona em que se insere a área de
estudo, seguida duma análise mais localizada na proximidade da mesma. Assim, a análise da Paisagem partiu da
publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, a partir
da qual foram identificadas duas Unidades de Paisagem na Área de Estudo, que se encontram representadas na
Erro! A origem da referência não foi encontrada.”, subcapítulo relativo à Estrutura da Paisagem.
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No que se refere à área de estudo, a apreciação da Paisagem recorreu particularmente à perceção direta feita
durante as visitas de campo e à consulta da imagem aérea do local por meio do programa Google Earth, tendose considerado, como ponto de partida, a delimitação de unidades de paisagem constante da publicação
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. Procedeu-se, de
seguida, à identificação de subunidades de paisagem, apresentando-se o Desenho 11 – Unidades e Subunidades
de Paisagem.

Ver bibliografia
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Para a análise da paisagem, foi ainda tida em conta a informação constante da publicação “Unidades de
Paisagem da Zona Castro Verde – Mértola. Contributos para uma Gestão Ambiental Eficiente” .
A análise local da paisagem permite identificar, então, duas Unidades de Paisagem, definidas na publicação
consultada, mas acrescida da delimitação de 15 Subunidades de Paisagem, integradas nas referidas duas
unidades, sucintamente caracterizadas em quadros/tabelas no subcapítulo de Caracterização Local.
Ainda no que se refere a uma apreciação mais detalhada da Área de Estudo, as Unidades e Subunidades em
causa foram comparadas com a leitura dos mapas relativos ao Uso e Ocupação do Solo e aos Biótopos e
percebidas pela cartografia geral da Área de Estudo (à escala 1:25.000). Foi ainda consultado o capítulo relativo
à Fisiografia do terreno e os desenhos respetivos.
As “Unidades/Subunidades de Paisagem” identificadas têm, então, como base as suas características
homogéneas, apesar de ser possível definir, em cada zona, uma gama diversificada de elementos.
A análise deste descritor baseou-se ainda na interpretação dos aspetos mais significativos do ponto de vista da
paisagem, como elemento auxiliar para a perceção cartográfica da Área de Estudo – e que tem como base as
Cartas Militares (à escala 1:25.000), incluindo:


as linhas de água e os festos mais representativos, bem como a identificação dos vértices geodésicos
na Área de Estudo, conforme representados nos Desenhos 2 e 3, enquanto Elementos Estruturantes da
Paisagem;



áreas com elevada sensibilidade visual (pela qualidade cénica e/ou pela localização real e potencial de
observadores), agrupando:



o

informação constante no PDM (verificada e completada com a interpretação das cartas
militares, imagem aérea e observação no terreno) – aglomerados rurais e habitações isoladas;
áreas de recreio, lazer e de importância paisagística (Barragem de Monte da Rocha), estradas
nacionais (N 261-4) e municipais;

o

informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web do município de Ourique) e
cruzada com observação no terreno e imagem aérea – elementos de valor patrimonial
relevantes para análise da paisagem (nomeadamente cobertura vegetal (montado), linhas de
água (em particular rio Sado), algumas edificações (estação de Panóias), etc), elementos de
valor recreativo, paisagístico e ambiental (correspondendo estes últimos à albufeira da
Barragem de Monte da Rocha);

áreas com baixa sensibilidade visual (real e potencial), correspondentes a zonas alteradas no sentido
negativo e de baixa qualidade cénica – áreas com habitação degradada ou em ruínas, áreas com solo
nu, etc. (conforme observação no terreno).

Complementarmente, em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se, também, na interpretação
dos desenhos relativos à análise cénica da Paisagem, ou seja, de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual
e Sensibilidade Visual, correspondentes aos Desenhos 13, 14 e 15, respetivamente.
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Em síntese, os desenhos de análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constituem instrumentos de
apoio para a apreciação cénica da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do cruzamento entre as
características fisiográficas e de ocupação do solo, mas também a sua análise face a aspetos mais subjetivos,
permitindo avaliar melhor o efeito de uma paisagem com determinadas características físicas sobre a atribuição

Ver bibliografia
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de dado valor de qualidade e a consideração da sua capacidade de absorção visual e de sensibilidade global,
itens que particularizam o valor das várias Unidades/Subunidades identificadas, no âmbito do Estudo em causa
e que contribuem para determinar o significado dos impactes que a implantação do projeto poderá ocasionar
na paisagem.
Esta cartografia complementar elaborada para a componente cénica foi aplicada a um buffer de 3000 m em
volta do limite da Quinta, tendo em conta os limites de acuidade visual comuns. Utilizaram-se as cartas militares
como base de representação cartográfica, sobrepondo-se as classes dos itens Qualidade, Capacidade de
Absorção e Sensibilidade, em transparência e indicando-se ainda, para cada desenho, outros elementos que
concorreram para a sua afinação.
Para facilitar a posterior apreciação dos impactes potenciados pela implantação do projeto, os quadros /tabelas
síntese apresentados no final, além de identificarem os elementos da paisagem que mais se destacam, para
todas as subunidades de paisagem, organizam os respetivos valores de qualidade, capacidade de absorção e
sensibilidade visual.

6.13.1.1

Carta de Qualidade Visual

Dado o caráter subjetivo da avaliação da qualidade da paisagem, com a introdução na legislação portuguesa da
consideração da Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender cada vez mais ao efeito da paisagem
sobre as populações locais, como forma de compreender melhor os aspetos que essa mesma população valoriza
ou penaliza, na perceção da Paisagem. No entanto, considera-se que a organização de inquéritos dirigidos à
população e de mesas-redondas com stake-holders locais ultrapassa o âmbito do presente estudo, pois nesses
estudos complementares a abordagem da paisagem é feita de forma holística, de modo a incluir parâmetros e
fatores de apreciação que, no âmbito de um EIA, são apreciados de forma específica por descritores que não a
Paisagem, cabendo à análise da paisagem uma abordagem mais direcionada para a sua estrutura e as relações
visuais existentes.
É ainda ponto assente que, por mais que se queira retirar o carácter subjetivo duma apreciação qualitativa, essa
operação é extremamente difícil pelas inúmeras variáveis que se podem associar aos vários observadores. A
maior ou menor valoração de dado parâmetro de análise da paisagem depende, não só de questões pragmáticas
como a idade, o sexo, a cultura, a zona de residência, mas também de outras como a saúde, o estado de espírito
no momento, as próprias condições meteorológicas, etc. Além disso, é preciso ter em conta que a paisagem é
um fator que engloba tantos outros, não sendo a sua apreciação possível mediante uma simples soma de valores,
mas devendo esses mesmos valores ser utilizados de forma adequada a cada caso.
Para elaboração do Desenho 13 da Qualidade Visual consultou-se então bibliografia existente (essencialmente
inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca do método de análise de
preferências da paisagem, para além de, obviamente, se ter tido em conta a sua adequação à tipologia de
paisagem na área de implantação do projeto.



Elementos de valoração cénica: as linhas de água, nomeadamente o rio Sado e respetiva galeria ripícola;
o património construído mais representativo em termos paisagísticos (estação de comboio de Panóias);
e os elementos recreativos com interesse visual, incluindo, miradouros e áreas de lazer (albufeira da
barragem de Monte da Rocha);
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No que se refere aos elementos genéricos incorporados neste desenho da Qualidade Visual, para além da
representação dos elementos de projeto, foram apresentados alguns componentes da paisagem considerados
como auxiliares representativos para a sua apreciação, resultantes do cruzamento de várias fontes de
informação, desde o PDM do concelho abrangido, aos dados do CORINE 2006, destacando-se ainda a vista aérea
do Google Earth e o reconhecimento de campo:



Elementos de intrusão cénica: as áreas mobilizadas, a linha de caminho de ferro, as estradas.

Tendo em conta as componentes formal e estética duma apreciação da qualidade da paisagem, os parâmetros
e ponderações adotados seguiram fatores tão objetivos quanto possível, tendo-se no entanto considerado
imprescindível incorporar outros mais subjetivos mas, no nosso entender, essenciais para a abordagem da
paisagem como um todo e não só como a soma das partes.
Para o caso concreto das tipologias de paisagem definidas, optou-se por considerar uma escala de 5 valores,
relativa a padrões que se adequam às características globais da zona:


Muito baixa (alvo de elementos de degradação acentuada);



Baixa (transformada ou temporariamente degradada);



Média (amena);



Elevada (interessante);



Muito elevada (digna de destaque).

Apesar da consideração dos vários parâmetros referidos, na análise da qualidade cénica local, os parâmetros
que, regra geral, assumiram maior peso foram os mais objetivos: a ocupação do solo, o relevo, os valores
existentes e as intrusões visuais, destacando-se, pela positiva, as linhas de água, as amplas zonas de prados e
pastagens, as áreas de montado, os bosques de azinho. Em grande conta, entrou ainda a luminosidade e o
dinamismo (associados à proximidade das linhas de água mais importantes), a harmonia (associada às culturas
agrícolas e montado e às zonas mais planas e homogéneas) e o enquadramento e escala (na ponderação da
importância das panorâmicas obtidas a partir de zonas mais elevadas). Como “elementos transitórios”
consideraram-se as várias zonas atualmente com alguns sinais de degradação, como, p.e, as habitações
degradadas ou em ruínas.
A classificação da área de estudo relativamente ao seu valor cénico seguiu, então, a ponderação dos vários
parâmetros, de acordo com o seguinte quadro:
5

Cursos de água principais

5

Relevo

4

Raridade / originalidade

4

Valores visuais

3

Escala / enquadramento visual

3

Dinamismo / diversidade

2

Harmonia

2

Elementos transitórios

1

Carta de Capacidade de Absorção Visual

O termo “Capacidade de Absorção Visual” corresponde precisamente à capacidade ou facilidade com que
determinada paisagem enquadra ou dissimula o efeito visual de novos elementos não integrantes da paisagem
original, mantendo a sua identidade e qualidade visual, o que se constitui como particularmente relevante para
o âmbito do estudo.
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6.13.1.2

Ocupação do solo

Tendo em conta essa designação, existem critérios ligeiramente diferentes para a sua consideração, consoante
os autores e as tipologias de projetos potencialmente indutores de impactes visuais. Nessa perspetiva, neste
estudo considera-se ser a capacidade de absorção visual função essencial do relevo e da ocupação do solo
existente, mas também da distância entre observadores e objetos a apreciar.
No entanto, a metodologia proposta para elaboração do Desenho 14 de Capacidade de Absorção Visual no
presente EIA facilita o seu desenvolvimento, mediante a utilização de um Modelo Digital de Terreno (MDT) que
apenas tem em conta o relevo existente. Apesar de se considerar que a informação que se obtém resulta
incompleta, concluiu-se que a ponderação dos resultados obtidos com a introdução do fator ocupação do solo
a efetuar sobre o desenho de capacidade de absorção iria complicar significativamente o processo de análise,
tendo-se optado por seguir a metodologia do MDT, e cruzar essa informação com a ponderação de implicações
resultantes da ocupação do solo e concentração e distância de observadores potenciais, apenas na apreciação
da Sensibilidade Visual e Paisagística, recorrendo nesse caso ao conhecimento obtido do local.
Identificaram-se, assim, 5 classes de capacidade de absorção visual (por vezes abreviada como CAV), produzidas
pelo MDT (com um pixel de 27x27 m), considerando uma altura média dos olhos de observadores potenciais de
1,60 m, e partindo da identificação das zonas de localização potencial de observadores, considerados
previsivelmente como “mais sensíveis”.
Para cada ponto de observação potencial, foram geradas bacias visuais (de 3 Km de raio) tendo em conta o MDT,
e as classes de capacidade de absorção foram geradas mediante análise da sobreposição das várias bacias visuais
elaboradas.
Assim, foram definidas as seguintes classes, de acordo com a área dentro do buffer de 3km possível de visualizar
desde cada ponto de observação (considerado como representativo), sendo inversamente proporcional a essa:


Muito Elevada (áreas com pouca visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis dentro do
buffer);



Elevada;



Média;



Baixa;



Muito Baixa (áreas com muita visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis dentro do
buffer).

A estas classes acresce uma classe de capacidade de absorção Máxima (sem representação cromática) que
identifica as áreas de onde, de acordo com o MDT elaborado, não há visibilidade a partir de locais com
observadores sensíveis dentro do buffer.

Carta de Sensibilidade Visual

A metodologia adotada para elaboração da Carta de Sensibilidade Visual, representada no Desenho 15, baseouse grosso modo no cruzamento das Cartas de Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção Visual
(respetivamente Desenhos 13 e 14). Tendo em conta, conforme já referido no item anterior, que as bases digitais
disponíveis para elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual consideram apenas o relevo como fator
determinante dessa mesma capacidade, a Carta de Sensibilidade Visual implicou também a aplicação duma
ponderação sobre o resultado obtido pelo cruzamento das duas cartas já mencionadas (Capacidade de Absorção
e Qualidade Visual), em função dos dados disponíveis sobre a ocupação do solo (Desenho 4, CORINE 2006,
imagens aéreas do Google Earth e conhecimento do terreno), nomeadamente no que se refere às áreas com
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6.13.1.3

uso florestal (que limita grandemente a visibilidade potencial para a envolvência) e a locais onde é previsível
concentrar-se um maior número de observadores.
Partiu-se então duma tabela de dupla entrada, cruzando inicialmente apenas os dados de Capacidade de
Absorção e Qualidade Cénica:

QUALIDADE CÉNICA

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL
Mto.Elevada

Elevada

Média

Baixa

Mto.Baixa

Mto.Elevada

Baixa

Média

Elevada

Mto.Elevada

Mto.Elevada

Elevada

Baixa

Média

Elevada

Elevada

Mto.Elevada

Média

Mto.Baixa/Nul
a

Baixa

Média

Média

Elevada

Baixa

Mto.Baixa/Nul
a

Baixa

Baixa

Média

Média

Mto.Baixa

Mto.Baixa/Nul
a

Mto.Baixa/Nul
a

Baixa

Baixa

Média

Identificaram-se, inicialmente, 5 classes de sensibilidade visual e paisagística, sobre as quais se introduziu uma
ponderação associada à presença de observadores potenciais e à existência de uma ocupação do solo que
implique a consideração de obstáculos visuais, nomeadamente os fornecidos pelas manchas arbóreas. A
ponderação referida foi aplicada da seguinte forma:


As áreas com ocupação florestal implicaram a diminuição do valor de sensibilidade atribuído em 1-2
classes, consoante o conhecimento do local específico;



As áreas com maior número de observadores potenciais implicaram o aumento do valor de
sensibilidade atribuído em 1 classe.

Da aplicação da ponderação referida optou-se, para facilidade de leitura e pela aplicação do método ao âmbito
do estudo (o trabalho de caracterização dentro de um EIA tem o objetivo de permitir intuir os impactes prováveis
da implantação dos projetos), por representar apenas as áreas de Sensibilidade Média, Elevada e Muito Elevada,
pois são as mais sujeitas a impactes visuais e paisagísticos.

6.13.2

Estrutura da Paisagem
À escala nacional (continental), a Área de Estudo insere-se no grande Grupo de Unidades de Paisagem “S” “ Baixo
Alentejo” . Os “Grupos de Unidades de Paisagem” (a nível nacional foram estabelecidos 22 Grupos),
correspondem a grandes divisões geográficas do país e onde se verifica uma coerência em termos de tipos de
relevo, do suporte biofísico, da distribuição da população e dos tipos tradicionais de povoamento.

23
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Consideram-se “Unidades de Paisagem” “áreas relativamente homogéneas ou com um padrão específico, que
se diferenciam do que as rodeia, e em que um ou dois critérios podem ser determinantes (coerência)” (CANCELA
d’ ABREU e CORREIA, 2001).

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”
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“Os factores determinantes para a especificidade da paisagem numa unidade são variáveis, desde as formas de
relevo, a altitude, os sistemas de utilização do solo, a presença de estabelecimentos humanos das mais diversas
formas, etc.” (CANCELA d’ ABREU e CORREIA(1), 2001).
“As designações a atribuir às diferentes UP, deverão ser reconhecidas facilmente pelas pessoas, quer sejam
desses locais quer sejam visitantes”(CANCELA d’ ABREU e CORREIA, 2001).”
Na figura seguinte podem ser observadas as Unidades de Paisagem de acordo com a individualização constante
no estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. As
características mais pertinentes das Unidades de Paisagem identificadas na fase preliminar de análise da Área
de Estudo, encontram-se descritas brevemente a seguir.

Figura 6.31 – Grupos de Unidades de Paisagem e Unidades de Paisagem

Destacam-se, seguidamente, as características principais das duas Unidades de Paisagem identificadas na área
em estudo.

6.13.2.1

Unidade 114 – Campo Branco de Castro Verde

De acordo com a publicação “Unidades de Paisagem da Zona Castro Verde – Mértola. Contributos para uma
Gestão Ambiental Eficiente”, “a designação escolhida para melhor identificar esta área é bem conhecida pelas
populações locais e deriva da cor clara da terra, indiciadora de pobreza em matéria orgânica, sobretudo quando
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Esta unidade de paisagem envolve uma parte considerável da área do concelho de Castro Verde e, também,
parte dos concelhos de Aljustrel e de Ourique.

comparada com a cor escura dos barros de Beja, não longe dali, mais para Nordeste. A principal característica
desta paisagem é a de ser levemente ondulada, transmitindo uma sensação de vastidão a perder de vista e de
abertura e serenidade onde pontificam as searas, as pastagens e os pousios. Existe um predomínio de plantas de
consistência herbácea, sendo raras as árvores e as pequenas manchas de matos, razão porque se dá a esta
formação a designação de estepe cerealífera mediterrânica.
(…)
É de realçar a grande diferença que aqueles campos apresentam entre a primavera (verdes e com uma enorme
profusão de cores em que predomina o branco, o amarelo, o vermelho e o roxo que lhes são emprestadas pelas
florações) e o fim do verão com os campos amarelo-palha que transmitem uma sensação de enorme aridez. A
génese desta formação é longínqua no tempo e terá começado pelo corte de árvores, arroteamento da vegetação
natural, a que se seguiu a prática de uma agricultura extensiva. Anos sucessivos de cultura cerealífera esgotaram
os solos e promoveram um processo de erosão que culminou na situação actual: solos delgados, com muitos
afloramentos rochosos e extremamente debilitados. (…)
Ocorrem ainda pequenos grupos isolados de eucaliptos, pequenas manchas de olival e pequenas áreas de matos
rasteiros.”

6.13.2.2

Unidade 115 – Campos de Ourique, Almodôvar e Mértola

A maior parte da área desta unidade de paisagem desenvolve-se entre os 100 e os 300 m de altitude e possui
um relevo mais ondulado, do quen a unidade do Campo Branco, entrecortado por vales encaixados. De acordo
com a publicação “Unidades de Paisagem da Zona Castro Verde – Mértola. Contributos para uma Gestão
Ambiental Eficiente“, “embora possamos considerar o seu carácter relativamente homogéneo, ocorrem
variações no padrão da paisagem. Estas variações têm a ver com a existência de áreas de montado de azinho,
sobretudo a Norte e a Oeste, manchas de matos, nomeadamente a Sul, e extensas zonas de áreas em pousio.
Trata-se de uma paisagem algo degradada pelo tipo de utilização intensiva que já teve e que levou a um drástico
empobrecimento dos solos, que urge recuperar. Paisagem que não é rara, com uma coerência de usos pouco
equilibrada, salvo nas áreas de montado. Noutros tempos esta zona foi muito procurada por rebanhos
transumantes. A paisagem que se nos oferece apreciar, fora do período Dezembro a Maio, transmite-nos a
sensação de uma enorme aridez. Um dos problemas que afecta esta área tem a ver com a florestação em que é
muito utilizado o Pinheiro-manso (Pinus pinea). Apresenta um povoamento aglomerado, e a existência de
“montes” isolados, muitos já abandonados.”
Face à variabilidade do relevo e do uso do solo, na publicação acima referida, propõe-se a criação de 3 subunidades, estando a área de estudo incluída na Sub - Unidade de Paisagem (n.º 115 a) - Campos do Guadiana.

6.13.3

Caracterização local

As “Sub - Unidades de Paisagem” são “áreas com características claramente diferentes do que as envolve, mas
com dimensão demasiado reduzida para corresponder a uma unidade, ou áreas que tinham características
semelhantes à envolvente mas que sofreram recentemente alterações significativas provocadas pela actividade
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Complementarmente à figura de “Grandes Unidades de Paisagem” do subcapítulo anterior, foi elaborado o
Desenho 11 de Unidades e Subunidades de Paisagem, que reflete a abordagem sobre a apreciação da paisagem
mais especificamente para a área em estudo. Apesar do Desenho 11 mostrar a redefinição dos limites das
“Grandes Unidades de Paisagem” constantes no estudo da Universidade de Évora, essa redelimitação foi ditada
apenas pela diferença de escala, mantendo-se as características já identificadas no subcapítulo de “Estrutura da
Paisagem” anterior, pelo que, na presente “Caracterização Local”, procede-se apenas à indicação dos elementos
de maior destaque das subunidades de paisagem, sintetizados e organizados nos quadros/tabelas finais.

humana, ou ainda áreas de grandes dimensões com características semelhantes ao resto da unidade mas
distintas por algum aspecto particular”(CANCELA d’ ABREU e CORREIA, 2001).
Trata-se de áreas que, fazendo parte de uma unidade de paisagem e da sua coerência interna, se distinguem
por características específicas quanto a uma ou mais variáveis, como a altitude, a morfologia, etc. Correspondem
a divisões da respetiva UP, a pequenas áreas diferentes dentro de um conjunto maior.
Para o caso em estudo, a diferenciação das Subunidades de Paisagem decorreu, complementarmente, das
características de relevo e de ocupação do solo, sendo identificadas de seguida (são assinaladas a bold as que
estão localizadas na área da Quinta Nova):


Unidade 114 – Campo Branco de Castro Verde – 7 Subunidades
o

subUP114A – Áreas agrícolas (culturas temporárias de sequeiro)

o

subUP114B – Montado com áreas de sequeiro

o

subUP114C – Montado (de sobro/azinha) com matos

o

subUP114D – Povoamentos florestais de sobreiro e olival

o

subUP114E – Linha de água – Barranco de Penilhos e galeria ripícola associada

o

subUP114F – Prados naturais e pastagens

o

subUP114G – Áreas edificadas e artificializadas

A subunidade de paisagem mais expressiva, em termos de área ocupada, é a correspondente às
culturas temporárias de sequeiro.


Unidade 115 – Campos de Ourique, Almodôvar e Mértola – 8 Subunidades
o

subUP115A – Áreas agrícolas (culturas temporárias de sequeiro)

o

subUP115B – Montado com áreas de sequeiro

o

subUP115C – Montado (de sobro/azinha) com matos

o

subUP115D – Povoamentos florestais (de pinheiro manso, eucalipto, sobreiro e misto ) e
olival

o

subUP115E – Bosque de azinho

o

subUP115F – Prados naturais e pastagens

o

subUP115G – Rio Sado e respetiva galeria ripícola

As subunidades de paisagem mais expressivas, em termos de área ocupada, são as
correspondentes ao montado de sobro/azinha e povoamentos florestais.

6.13.3.1

Tabelas Síntese
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Seguidamente apresentam-se duas tabelas, individualizadas por Unidade de Paisagem, que sintetizam os valores
de qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade visual para cada subunidade abrangida pela área de
estudo, bem como as observações mais pertinentes para cada uma, do ponto de vista paisagístico e/ou das
relações visuais. Para facilitar a interpretação e aplicação ao projeto desta análise da paisagem, inclui-se ainda a
indicação das estruturas previstas no projeto para cada subunidade de paisagem.
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Tabela 6.48 – Tabela síntese das subunidades pertencentes à Unidade de Paisagem 114

subUP114A –
Áreas agrícolas
(culturas
temporárias de
sequeiro)

subUP114B –
Montado com
áreas de
sequeiro

subUP114C –
Montado (de
sobro/azinha)
com matos

subUP114D –
Povoamentos
de sobreiro e
Olival

subUP114E –
Linha de água –
Barranco de
Penilhos

Análise cénica
Qualidade
visual

Capacidade de
Absorção Visual

Média

Média

Baixa a Muito Baixa

Baixa a Muito Baixa

Alta
(pontualmen
te Média)

Média a
Baixa

Média
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Média a Baixa

Média a Baixa

Baixa

Sensibilidade
visual

Média a Elevada

Média a Elevada

Elevada a Média

Média

Média

Estruturas do
projeto

Painéis
fotovoltaicos,
transformador
es, inversores
e acessos

Painéis
fotovoltaicos,
transformador
es, inversores
e acessos;
subestação

Observações
Zona muito ampla e
relativamente
plana, com uso
agrícola (culturas de
sequeiro);
atravessada pela N
261-4 e caminhos
municipais e linha
de caminho de
ferro.
Zonas de montado
pouco denso, com
sub-coberto
representado por
culturas
temporárias de
sequeiro,
atravessada pela N
261-4.

Painéis
fotovoltaicos

Zonas de montado
de sobro/azinha,
geralmente com
mato como subcoberto, com
características que
permitem a sua
classificação como
habitat natural
(6310).

Sem
intervenção

Zonas de produção
de olival ou
sobreiro,
correspondendo a
um coberto vegetal
humanizado.
Considera-se que
aos povoamentos
de sobreiro
corresponde uma
qualidade cénica
superior ao olival,
por representar
uma ocupação do
solo típica da
paisagem
alentejana.

Sem
intervenções

Barranco dos
Penilhos, a linha de
água mais
expressiva que
atravessa a Quinta
Nova, com galeria
ripícola associada
em parte do seu
percurso.
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Subunidades de
Paisagem
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Análise cénica

Subunidades de
Paisagem

Qualidade
visual

subUP114F –
Prados naturais
e pastagens

Capacidade de
Absorção Visual

Média

subUP114G –
áreas edificadas
e artificializadas

Baixa

Baixa

Baixa

Sensibilidade
visual

Média

Média

Estruturas do
projeto

Observações

Sem
intervenções

Zonas com prados
naturais e
pastagens, com
dominância de
gramíneas anuais ou
vivazes submetidas
a um certo grau de
pastoreio.

Sem
intervenções

Áreas edificadas e
artificializadas
dispersas, algumas
com sinais de
abandono ou em
ruínas.

Tabela 6.49 – Tabela síntese das subunidades pertencentes à Unidade de Paisagem 115
Análise cénica
Subunidades de
Paisagem

subUP115A
Áreas agrícolas
(culturas temporárias
de sequeiro)

subUP115B –
Montado com áreas
de sequeiro

Média

Média

Alta
(pontualmente
Média)

Capacidade de
Absorção
Visual

Baixa a Muito
Baixa

Baixa a Muito
Baixa

Média a Baixa

Sensibilidade
visual

Média a
Elevada

Média a
Elevada

Elevada a
Média

Troços/apoios da Linha

Painéis fotovoltaicos,
transformadores,
inversores e acessos

Painéis fotovoltaicos,
transformadores,
inversores e acessos

Painéis fotovoltaicos
(pontualmente)

Observações

Zona relativamente
plana, com uso
agrícola (culturas
de sequeiro);
atravessada por
linha de caminho
de ferro.
Zonas de montado
pouco denso, com
sub-coberto
representado por
culturas
temporárias de
sequeiro.
Zonas de montado
de sobro/azinha,
geralmente com
mato como subcoberto, com
características que
permitem a sua
classificação como
habitat natural
(6310);
atravessada, na
parte sudeste, pela
N261-4.
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subUP115C –
Montado (de
sobro/azinha) com
matos

Qualidade visual
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Análise cénica
Subunidades de
Paisagem

subUP115D –
Povoamentos
florestais (de pinheiro
manso, eucalipto,
sobreiro e misto) e
olival

subUP115E –
Bosque de azinho

subUP115F –
Prados naturais e
pastagens

Média a Baixa

Elevada

Média

Elevada

Capacidade de
Absorção
Visual

Média

Média

Baixa

Média

Sensibilidade
visual

Baixa

Elevada

Média

Elevada

Troços/apoios da Linha

Observações

Sem intervenções

Zonas de
povoamentos
florestais, podendo
ser de pinheiro
manso, eucalipto,
sobreiro, ou mistos
(onde
predominam, para
além do pinheiromanso, espécies
exóticas) e de
olival.
Trata-se de
povoamentos
geralmente pouco
densos, explorados
em regime de
monocultura
intensiva.
Considera-se que
aos povoamentos
de sobreiro
corresponde uma
qualidade cénica
superior, por
representar uma
ocupação do solo
típica da paisagem
alentejana

Sem intervenções

Zonas de bosque
de azinho, junto ao
rio Sado, com
características que
lhe conferem a
classificação como
habitat natural
(9340).

Sem intervenções

Zonas com prados
naturais e
pastagens, com
dominância de
gramíneas anuais
ou vivazes
submetidas a um
certo grau de
pastoreio.

Sem intervenções

Rio Sado, que
atravessa a área da
Quinta Nova na
parte sul da
mesma, e respetiva
galeria ripícola.
Mod. 503-A

subUP115G Rio Sado e respetiva
galeria ripícola

Qualidade visual
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Património Construído, Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
6.14.1 Metodologia
Os estudos patrimoniais desenvolvidos no âmbito do presente EIA dividiram-se em duas fases distintas, uma
fase de pesquisa documental efetuada no âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e outra fase
de trabalho de campo, a que se reporta este relatório, tendo tido ambas as fases, como base de orientação o
“Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte
de Eletricidade”, elaborado pela REN, no que se refere à subestação, e a circular “Termos de Referência para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, elaborada em 2004 pelo ex-Instituto
Português de Arqueologia (IPA) atualmente Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: Pesquisa Documental e Prospeção Sistemática
de Campo.
No caso da Pesquisa Documental, realizou-se uma compilação e a atualização da documentação bibliográfica
disponível para a área em matéria de caracterização patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área
de incidência” projeto. Para tal consultou-se:
1.

Bibliografia especializada;

2.

Base de dados SIG da DGPC;

3.

Base de dados on-line do DGPC;

4.

Base de dados on-line do IHRU;

5.

Cartografia variada;

6.

EIAs e projetos de investigação sobre a área;

7.

Plano Diretor Municipal de Ourique.

Ainda nesta fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE) e da área de incidência
direta (AID), que se considera como aquela que poderá ser alvo de impactes diretos decorrentes da construção
do projeto. A primeira corresponde ao limite de propriedade da Quinta Nova e a segunda a toda a área de
implantação da central solar e da subestação.



Prospeção de campo sistemática, com vista à identificação de ocorrências inéditas de interesse
patrimonial;



Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências patrimoniais
identificadas não referidas na pesquisa documental;



Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade;



Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada, para cada uma das ocorrências observadas
(pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição do sítio, implantação, localização
relativamente à área de incidência do projeto, estruturas impactantes, registo fotográfico e
cartográfico.
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Quanto à Prospeção de Campo, realizou-se uma prospeção sistemática na área de incidência direta do projeto
(com especial incidência nas áreas de implantação dos postos de transformação e inversores, acessos e
subestação), com vista à identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à relocalização de
ocorrências identificadas em pesquisa documental. No âmbito destes trabalhos, realizou-se:

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais integráveis na
categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. Assim, subdividiram-se os elementos
patrimoniais em 3 categorias distintas:


Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou sem
especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que
merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitetura popular,
religiosa e civil, pública e privada);



Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-cultural relevante,
mas que são reflexo de uma vivência regional sendo caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio
a atividades agrícolas e pastoris, vias, levadas, zonas extrativas);



Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que pela sua natureza se
inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do Património Cultural, “O património
arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitectónicos,
sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer
estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial
ou na plataforma continental”.

Na classificação tipológica, seguiu-se genericamente a classificação constante no Thesaurus da base de dados
Endovelico da Direção Geral do Património Cultural. Para as ocorrências não referidas na tipologia optou-se por
utilizar a designação corrente, sempre que possível recorrendo ao termo regional.
Na valoração cultural optou-se por utilizar uma versão modificada e adaptada dos critérios de inventariação de
bens patrimoniais (artigo 17.º da a Lei de Bases do Património Cultural). Assim, definiu-se uma valoração de 0 a
5:


Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou
ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico)
de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional;



Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não
classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características
presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional;



Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou
arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções
em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local;



Nulo (1): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se verifica ter
sido totalmente destruída;



Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).

6.14.2 Identificação e Caracterização dos elementos patrimoniais
Pesquisa documental

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta e respetiva triagem, da principal
bibliografia arqueológica disponível para o concelho atravessado pelo projeto em estudo, bem como de
instrumentos de planeamento no caso o Plano Diretor Municipal de Ourique. Foram ainda consultadas a base
de dados Endovélico, Património Imóvel Classificado (Ulysses), ambas da DGPC, e a base de dados Sistema de
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Informação para o Património Arquitectónico (SIPA), do IHRU, assim como documentação especializada relativa
ao concelho de Ourique, nomeadamente, a dissertação de mestrado do Dr. Artur Martins, dedicada ao
património megalítico de Ourique.
Assim e tendo como base a informação recolhida em fase de pesquisa documental, foi possível identificar 2
ocorrências patrimoniais no interior da área de estudo (Tabela 6.50) e que correspondem a dois monumentos
megalíticos identificados na dissertação do Dr. Artur Martins, apesar de estarem implantados fora da área de
incidência direta do projeto. Refira-se que nenhuma destas ocorrências patrimoniais apresentar qualquer
estatuto de proteção legal, encontrando-se unicamente registadas na base de dados Endovélico da DGPC

Tabela 6.50 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas na pesquisa documental realizada no âmbito da
elaboração do EIA
Nº Pesq. Doc

Nome

Tipo

Cronologia

Categoria

Class.

Elemento do projeto mais próximo

01

Monte Novo 1

Dólmen

Neolítico

Arqueológico

Não

A cerca de 160 m do acesso a contruir

02

Monte Novo 2

Cista

Neolítico

Arqueológico

Não

A cerca de 230 m do acesso a contruir

6.14.2.2

Trabalho de campo

Prospeção sistemática
De acordo com a legislação em vigor, foi realizada, em maio de 2017, uma prospeção sistemática da área de
implantação do projeto.
A área prospetada apresenta duas grandes áreas de ocupação do solo, sendo que uma das quais é dedicada à
agricultura, estando dividida em duas subáreas, uma dedicada a culturas cerealíferas de sequeiro e outra de
pasto, e a segunda área corresponde a montado de sobreiro e azinho com cobertura herbácea de pasto, onde
ocorre por vezes uma ocupação arbustiva densa, sobretudo com esteva e outros matos caraterísticos da zona.
Refira-se que, no caso das áreas cerealíferas de sequeiro, como estas culturas se encontram em estado adulto,
tal dificultou a observação do solo para estruturas e artefactos. Já no que se refere às zonas de pasto (quer em
área agrícola, quer em montado), a visibilidade decorrente da densa cobertura herbácea é geralmente nula a
nível artefactos e mediana a reduzida para estruturas.
A autorização de trabalhos patrimoniais concedida para efeitos do presente EIA é apresentado no Anexo G.1. O
Relatório Patrimonial completo relativo aos trabalhos realizados é apresentado no Anexo G.2.
No decorrer dos trabalhos de prospeção sistemática foi possível identificar dezanove novas ocorrências
patrimoniais (ocorrências 3 a 21), às quais, por uma questão de simplificação de representação cartográfica, foi
atribuída uma numeração sequencial à das ocorrências identificadas em fase de pesquisa documental. Todas as
ocorrências se apresentam cartografadas no Desenho 16.
Na tabela seguinte apresenta-se a Síntese das Ocorrências de Interesse Patrimonial Inventariadas em trabalho
de campo.

N.º

3

Topónimo

Mosquitos

Categoria

Tipologia

Arqueológico

Monumento
Megalítico
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Topónimo

Categoria

Tipologia

Cronologia

Localização

4

Penilhos de
Baixo

Etnográfico

Forno (?)

Moderna (?)

A cerca de 30m de acesso
Na área de implantação de
painéis solares

5

Penilhos de
Baixo

Etnográfico

Fonte

Indeterminada

A cerca de 10m de acesso e
15m da área de implantação
de painéis solares

6

Quinta Nova

Etnográfico

Muro

Moderna/Contem
porânea (?)

A cerca de 100m de acesso,
Na área de implantação de
painéis solares

Arquitectónico

Quinta com
capela

Moderna

A cerca de 50m de acesso
No limite exterior da área de
implantação de painéis
solares

Moderna

A cerca de 125m de acesso. A
cerca de 40m da área de
implantação de painéis
solares

Indeterminada

A cerca de 120m de acesso.
A cerca de 40m da área de
implantação de painéis
solares

Contemporânea

A cerca de 25m de acesso.
A cerca de 35m da área de
implantação de painéis
solares

Contemporânea

A cerca de 55m de acesso.
A cerca de 15m da área de
implantação de painéis
solares

7

8

9

10

Quinta Nova

Monte Novo

Monte Novo

Casa do Guarda

11

Casa do Guarda

Etnográfico

Etnográfico

Arquitectónico

Forno

Estrutura

Edifício

Etnográfico

Charca

12

Estação de
Panóias

Arquitectónico

Estação de
Caminho-deferro

Contemporânea

A cerca de 10m de acesso.
A cerca de 15m da área de
implantação de painéis
solares

13

Monte Novo

Etnográfico

Forno

Moderna (?)

A cerca de 50m de acesso.
Na área de implantação de
painéis solares

Contemporânea

A cerca de 15m de acesso,
A cerca de 25m da área de
implantação de painéis
solares

Contemporânea

A cerca de 125m de acesso,
Na área de implantação de
painéis solares

Indeterminada

Na área de implantação de
acesso.
A cerca de 10m da área de
implantação de painéis
solares

Indeterminada

A cerca de 15m de acesso.
No limite exterior da área de
implantação de painéis
solares

14

Panóias

Arquitectónico

Passagem
desnivelada

15

Panóias

Arquitectónico

Poço

16

Fonte da
Piedade

17

Fonte da
Piedade

Etnográfico

Etnográfico
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N.º

Topónimo

18

Fonte da
Piedade

19

20

21

Panóias

Panóias

Panóias

Categoria

Tipologia

Etnográfico

Pedreira

Etnográfico

Moinho de
Vento

Etnográfico

Etnográfico

Muro

Muro

Cronologia

Localização

Indeterminada

A cerca de 95m de acesso.
A cerca de 20m da área de
implantação de painéis
solares

Moderna (?)

A cerca de 30m de acesso.
A cerca de 35 m da área de
implantação de painéis
solares

Moderna (?)

A cerca de 20m de acesso.
A cerca de 25m da área de
implantação de painéis
solares

Moderna (?)

A cerca de 5m de acesso.
A cerca de 25m da área de
implantação de painéis
solares

Como anteriormente referido, os trabalhos de prospeção desenvolvidos permitiram a identificação de dezanove
novas ocorrências patrimoniais, grande parte destas de natureza etnográfica e arquitetónica. Estas
correspondem essencialmente a estruturas etnográficas (catorze), mas também arquitectónicas (quatro) e ainda
uma possivelmente arqueológica (a ocorrência n.º 3). Num caso (elemento patrimonial n.º 17) não foi possível
determinar a sua natureza, uma vez que aparentemente é etnográfica, ainda que se coloque a possibilidade de
ter subjacente um cariz arqueológico. Caracterizam-se seguidamente as ocorrências identificadas.
A ocorrência 3 (Mosquitos) corresponde a um alinhamento de três monólitos (monumento megalítico), dois
deles com aparente afeiçoamento, integrados num merouço (amontoado de pedras resultante de limpeza de
terreno para prática agrícola). Pelas condições de visibilidade do terreno, não foi possível efectuar uma correcta
avaliação do sítio, ainda assim considera-se a possibilidade de a mesma se tratar de um monumento megalítico,
parcialmente destruído (apenas com a limpeza do local será possível confirmar a sua natureza arqueológica).
O elemento patrimonial 4 (Penilhos de Baixo) corresponde a uma estrutura baixa em pedra, de contorno
subcircular, a qual, apesar de muito destruída, parece corresponder a um forno. No local observam-se ainda
alguns elementos pétreos possivelmente consistentes com uma outra eventual estrutura destruída. Na área
ainda foi possível observar alguns fragmentos cerâmicos de construção de cronologia aparentemente moderna
ou mesmo contemporânea.
A ocorrência 5 (Penilhos de Baixo) corresponde a uma fonte com alguma similitude com fontes de mergulho,
ainda que seja de cronologia não muito antiga.
A ocorrência 6 (Quinta Nova) corresponde a um muro de sustentação de terras que delimita o conjunto de
edifícios do monte da Quinta Nova (ocorrência 7), pelo que a sua cronologia se integrará no período de
construção do referido monte.
A ocorrência 7 (Quinta Nova) corresponde a um conjunto de edificações nomeadamente estruturas de arrumos,
casa principal e capela que correspondem ao monte da Quinta Nova.

A ocorrência 9 (Monte Novo) consiste numa estrutura, parcialmente ruínas. Esta estrutura de construção em
pedra é consistente com um palheiro ou com uma antiga estrutura habitacional. Neste último caso poderá
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O elemento 8 (Monte Novo) corresponde a uma estrutura de configuração subcircular constituída por pedra e
barro. Apesar do seu nível de degradação parece tratar-se de um forno, ou então de um moinho, dado que se
encontra junto de uma linha de água.

colocar-se a possibilidade de se relacionar com a ocorrência 8, sobretudo se esta corresponder a uma azenha,
podendo corresponder esta ocorrência à casa do moleiro.
O elemento patrimonial 10 (Casa do Guarda) corresponde a um edifício em abandono situado junto da estação
de caminho-de-ferro de Panóias (ocorrência 12). Esta corresponderá à casa do guarda da linha.
A ocorrência 11 (Casa do Guarda) corresponde a uma charca situada junto da ocorrência 10 e que serviria essa
ocorrência.
Já o elemento 12 (Estação de Panóias) corresponde à estação da linha de caminho de ferro de Panóias, que se
encontra atualmente abandonada e revela actos de vandalismo.
No que se refere ao sítio 13 (Monte Novo), este corresponde a um forno cerâmico, apontando os materiais
observados para um forno de cerâmica de construção, no caso específico de telha de meia cana.
A ocorrência 14 (Panóias) corresponde a uma estrutura abobadada com blocos pétreos isódomos, relacionada
com a linha de caminho de ferro, tratando-se de uma passagem desnivelada que serve um caminho rural que se
apresenta empedrado.
O elemento 15 (Panóias) corresponde a uma estrutura hidráulica, nomeadamente, um poço de construção
contemporânea.
Quanto à ocorrência 16 (Fonte da Piedade), esta corresponde a evidências de extração de pedra. Não se
observou qualquer indicio que possa apontar para uma cronologia do local.
O elemento patrimonial 17 (Fonte da Piedade) corresponde a um amontoado de pedras (merouço) resultante
de uma atividade de despedrega. A configuração ovalada e a aparente existência de lajes fincadas sob este
merouço poderá indiciar a presença de uma estrutura submegalítica no local, embora se trate de uma mera
hipótese nesta fase.
A ocorrência 18 (Fonte da Piedade) corresponde igualmente a uma área de extração de pedra, de cronologia
indeterminada.
Já o elemento 19 (Panóias) corresponde a um antigo moinho de vento em arquitetura de terra (taipa), muito
degradado e em avançado estado de ruína.
As ocorrências 20 e 21 (Panóias) correspondem a muros de divisão de propriedade em taipa, sendo elementos
muito característicos da região onde se insere o projeto

Um pouco por toda a área percorrida foi possível observar abundantes merouços, alguns de grande dimensão.
Estas estruturas não foram alvo de inventariação, mas deverão ser tidas em consideração na fase de
acompanhamento arqueológico da fase de construção, uma vez que podem ocultar sob si estruturas ou outros
vestígios de cariz arqueológico ou etnográfico.
A área onde se implanta o projeto apresenta-se, de uma forma geral, bastante antropizada, matizada sobretudo
na afetação do solo com fins agrícolas ou silvícolas. Ao nível das condições de ocupação do solo e de visibilidade,
é possível efetuar uma divisão em várias subzonas, que se apresentam-na Tabela 6.52 e no Desenho 17.

Ao nível das condições de visibilidade, foi possível determinar 3 grandes áreas distintas. A primeira corresponde
a zonas florestais, por vezes com denso coberto vegetal arbóreo e arbustivo correspondente a zona de montado,
verificando-se que, pontualmente, o solo apresenta uma cobertura de pasto. A segunda zona corresponde a
uma área de cariz agrícola com exploração cerealífera, com maturação completa em algumas zonas e já só com
restolho em outras. A terceira zona apresenta alguma semelhança com a segunda zona, mas registando por

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

222

Mod. 503-A

Condições de visibilidade

vezes vegetação arbórea algo esparsa de azinheira e sobreiro, enquanto o solo dedicado a pasto apresenta um
coberto vegetal denso, mas muito baixo.
Tabela 6.52 – Caracterização das condições de visibilidade
Zona

A

VE

R/N

VA

Caracterização

R/N

Características da paisagem: Zonas de montado de
sobreiro e azinheira. Geralmente apresenta um coberto
vegetal arbustivo essencialmente de esteva e outro
matos característicos da região, conferindo a essas zonas
uma visibilidade geralmente nula para artefactos e muito
limitada para estruturas. Em algumas zonas o coberto ao
nível do solo é de cariz herbáceo muito denso,
resultando também numa visibilidade reduzida a nula
para artefactos e pontualmente mediana para
estruturas.
Características da paisagem: Zona de relevo suave,
embora nalgumas se acentue alguma oscilação.

B

C

R/N

E/M

6.14.2.3

N

R/N

Trata-se de uma zona dedicada à agricultura cerealífera.
A área apresenta-se coberta de cereal adulto, o que
confere uma visibilidade reduzida a nula para estruturas
e nula para artefactos.

Características da paisagem: Zona de cariz agrícola,
essencialmente de terrenos aplanados actualmente
servem de pasto. Pontualmente regista-se a presença de
algum coberto arbóreo esparso de azinheiras e sobreiros.
O denso coberto herbáceo impede uma correcta
visualização do solo para artefactos, mas elevado a
mediana para a detecção de estruturas a curta e média
distancia.

Análise Toponímica

Como é sabido, uma preciosa ferramenta de trabalho da prospeção arqueológica é o estudo toponímico, uma
vez que este dá indicadores muito interessantes de potenciais sítios arqueológicos. Na análise toponímica
realizada no interior da área de implantação do projeto não se identificam topónimos vincadamente
arqueológicos

Clima

A área de estudo encontra-se na Região do Baixo Alentejo, possuindo assim caraterísticas que são influenciadas
pela latitude, a distância ao mar e baixa altitude.
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O território de Portugal continental situa-se numa latitude de transição entre a zona de anticiclones tropicais e
a zona de depressões subpolares, o que se traduz numa variabilidade climática sazonal. Fatores como o relevo,
a distância ao mar e a orientação da linha de costa contribuem ainda para uma acentuada variação regional.

Para a caraterização do clima existente na área em estudo foi ainda usada a Classificação Climática de Koppen.
Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si através de critérios de
temperaturas médias mensais e anuais e precipitação:


Clima de tipo A – Clima Tropical;



Clima de tipo B – Clima Árido;



Clima de tipo C – Clima Temperado ou Temperado Quente;



Clima de tipo D – Clima Continental ou Temperado Frio;



Clima de tipo E – Clima Glacial.

De acordo com a classificação anterior e respetivas sub-divisões, a área de estudo apresenta um clima do tipo
Csa – clima temperado húmido com Verão seco e quente com as seguintes características:


Clima temperado com estação seca no Verão. O Verão é quente e seco, e o Inverno é brando;



Clima com temperatura no mês mais frio acima de 10°C; no mês mais quente maior de 22°C;



Estações de Verão e Inverno bem definidas.

A caracterização do clima na região da Central Fotovoltaica de Ourique foi feita com base na informação
disponível no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas integradas na RH6- Parte 2 – 1º ciclo), sendo que as variáveis utilizadas para caracterizar o clima
são as seguintes: Precipitação; Temperatura; Insolação; Vento; Humidade do ar; Evapotranspiração; Evaporação;
Nebulosidade; Nevoeiro; Orvalho e Geada.
Na caracterização do referido plano determinaram-se as classificações climáticas, no contexto regional e local,
utilizando-se a “classificação de Köpen, para o enquadramento regional, e a classificação de Thornthwaite, para
a classificação climática das RH.
Na recolha dos dados de base considerou-se o seguinte: “A caracterização climática regional baseia-se em dados
e estudos de base existentes em diversas entidades (o Instituto da Água, I.P., a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Instituto de Meteorologia, I.P., entre outros) e nos que constam dos
Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) dos rios que são abrangidos pela região hidrográfica. Dado que a
caracterização climática efectuada no âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) foi realizada com séries de
períodos superiores a 50 anos, não se prevê que a actualização com os últimos 10 anos conduza a alterações
significativas da mesma. As séries de observações das variáveis climáticas e pluviométricas completadas no
âmbito dos anteriores Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) foram, assim, utilizadas como dados base no presente
capítulo.”

No referido estudo das variáveis climáticas foram utilizadas 22 estações climatológicas, localizando-se 13 das
quais no interior da bacia hidrográfica do rio Sado, 4 na zona costeira (Monte Velho, Sines, Santiago do Cacém e
Zambujeira) e 5 próximos do limite da mesma em regiões hidrográficas adjacentes (Guadiana e Ribeiras do
Algarve). O período a que se referem estes dados é de 1941 a 1991, de acordo com o disposto no Plano de Bacia
Hidrográfica. Considerando a área de estudo, selecionou-se para a caracterização do Clima para o EIA a estação
de monitorização de Beja, considerada representativa para a área de estudo, cuja localização se mostra na figura
seguinte. Foi ainda considerada a Estação de Monitorização de Castro Verde, apenas devido à proximidade à
área de estudo, apesar de já ter sido desativada e de ter valores durante apenas 9 a 11 anos.
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6.15.1 Classificação Climática

Figura 6.32 – Localização da Estação de Monitorização de Beja e de Castro Verde

Tabela 6.53 – Identificação das Estações climatológicas
M
(ETRS89)
(km)

P
(ETRS89)
(km)

(m)

IM

23,3

-183,5

246

IM

4,3

-209,3

190

Nome

Região
Hidrográfica

Entidade

25J02

Beja

Sado e
Mira/Roxo

27I01

Castro
Verde

Guadiana/Cobres

Código

Z

Distância
à Central
(km)
47
??

6.15.2 Análise dos fatores meteorológicos
Temperatura

Para a caracterização da temperatura do ar utilizaram-se as estações acima caracterizadas, Beja e Castro Verde,
com a série de registos mensais e anuais de observações completados para o período de 1941 a 1991, no âmbito
dos Planos de Bacia Hidrográfica.

Tabela 6.54 – Temperatura máxima, mínima, média e amplitude térmica média mensal para a Estação Climatológica de Beja (25J02)
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6.15.2.1

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

Temperatura máxima ar

13,6

14,9

17,4

19,8

23,7

28,7

32,5

32,4

29,3

23,4

17,7

14,2

22,3

Temperatura mínima ar

5,3

5,8

7

8,5

10,4

13,5

15,3

15,6

15,1

12,4

8,7

6

10,3

Temperatura média ar

9,5

10,4

12,2

14,2

17,1

21,1

23,9

24

22,2

17,9

13,2

10,1

16,3

Amplitude térmica

8,3

9,1

10,4

11,3

13,3

15,2

17,2

16,8

14,2

11

9

8,2

12

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Beja (25J02)
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Figura 6.33 – Representação gráfica da variação da temperatura máxima, média e mínima mensal na estação
climatológica de Beja (Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Tabela 6.55 – Temperatura máxima, mínima, média e amplitude térmica média mensal para a Estação Climatológica de Castro Verde
(27I01)
Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

Temperatura máxima ar

14,2

15,2

17,6

19,8

23,6

28,4

31,9

32,2

29,4

23,5

18,1

14,6

22,4

Temperatura mínima ar

4,7

5

6,5

7,7

9,6

12,8

14,8

14,4

13,6

10,8

7,5

5,6

9,4

Temperatura média ar

9,5

10,1

12,1

13,8

16,6

20,6

23,4

23,3

21,5

17,2

12,8

10,1

15,9

Amplitude térmica

9,5

10,2

11,1

12,1

14

15,6

17,1

17,8

15,8

12,7

10,6

9

13
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Castro Verde (27I01)
Temperatura (ºC)
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Figura 6.34 – Representação gráfica da variação da temperatura máxima, média e mínima mensal na estação
climatológica de Castro Verde (Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

De uma forma geral a área em estudo caracteriza-se pela ocorrência de temperaturas elevadas no período mais
seco e amplitudes térmicas relativamente elevadas no verão, resultantes, essencialmente, de uma influência:
continental, caracterizada pela Estações Climatológicas em análise.
A temperatura média mensal na Estação de Beja tem o seu máximo em julho e agosto (32,5ºC e 32,4 ºC) e o
mínimo em janeiro (5,3 ºC), sendo o valor médio anual de 16,3 º C. A Figura 6.33 apresenta a variação das
temperaturas ao longo do ano em Beja.
A temperatura média mensal na Estação de Castro Verde tem igualmente o seu máximo em julho e agosto
(31,9ºC e 32,2 ºC) e o mínimo em janeiro (4,7 ºC), sendo o valor médio anual de 15,9 º C. A Figura 6.34 apresenta
a variação das temperaturas ao longo do ano em Castro Verde.
Nas Tabela 6.54 e Tabela 6.56 é ainda apresentada a média mensal e anual da amplitude térmica. Varia 8,2 ºC
em dezembro e 17,2ºC em julho, sendo que é superior nos meses de verão, em Beja e em Castro Verde varia
9ºC em dezembro e 17,8 ºC em agosto.
Representa-se na tabela seguinte o número de dias com temperatura mínima do ar menor que 0 °C no período
em análise.
Verifica-se que ocorrem mais dias com temperatura mínima negativa nos meses de dezembro a fevereiro. Na
estação de Beja os meses onde se registam dias, entre cerca de 1,4 e 0,7, com temperatura mínima negativa são
nos meses de janeiro e dezembro, sendo que o número médio é significativamente baixo. De abril a outubro,
não ocorre qualquer dia com temperatura mínima negativa, sendo que em novembro o valor é praticamente
inexistente com 0,1.
Para Castro verde, à semelhança de Beja, de abril a outubro, não ocorre qualquer dia com temperatura mínima
negativa, sendo que em março e novembro o valor é bastante baixo com 0,2 e 0,3, respetivamente. Os meses
onde se registam dias, com temperatura mínima negativa são nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro
Tabela 6.56 – Número médio de dias com temperatura mínima do ar menor que 0 °C no período de 1941 a

Beja (25J02)

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

1,4

0,9

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,7

3,1
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Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

2,3

1,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,5

3,6

Castro Verde
(27I02)

No que respeita ao número médio de dias com temperatura mínima do ar maior que 20ºC é apresentado na
tabela seguinte.
Tabela 6.57 – Número médio de dias com temperatura mínima do ar maior que 20 °C no período de 1941 a
1991 (Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Beja (25J02)
Castro Verde
(27I02)

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

1,8

2,2

1,4

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Com exceção dos meses de junho, julho, agosto e setembro o número de dias é zero. O máximo de dias com
temperatura mínima maior que 20 ºC, cerca de 2,2 dias, ocorre no mês de agosto, na estação de Beja.
Para Castro Verde, apenas para julho e agosto se registam dias com temperatura mínima do ar maior que 20 ºC.
O maior valor registado será de 0,5 dias no mês de julho.
Representa-se na tabela seguinte o número de dias com temperatura máxima do ar maior que 25 °C no período
em análise.
Tabela 6.58 – Número médio de dias com temperatura mínima do ar maior que 25 °C no período de 1941 a
1991 (Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Beja (25J02)

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

0,0

0,0

0,5

3,0

12,1

23,1

30,3

30,5

25,0

10,5

0,8

0,0

135,7

0,0

0,0

0,3

2,2

11,5

22,1

30,0

30,0

24,3

11,4

0,8

0,0

132,5

Castro Verde
(27I02)

Verifica-se que ocorrem mais dias com temperatura máxima do ar maior que 25 ºC nos meses de julho e agosto.
Apenas nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro não se registam dias com estas características, em ambas
as estações.

6.15.2.2

Insolação

Seguindo a mesma metodologia do parâmetro anterior seguiram-se os dados de base patentes no Plano de Bacia
Hidrográfica, para o período de 1941 a 1991, registos mensais e anuais de observações, considerando que para
obter os valores médios mensais se contabilizam o número de horas de sol descoberto acima do horizonte.
Tabela 6.59 – Valores médios mensais da insolação
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Beja (25J02)

Ano

151

159

195

233

286

317

366

342

250

206

162

150

2818

151

156

196

230

285

310

365

335

247

204

159

142

2781
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Castro verde
(27I02)

Dez.
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Figura 6.35 – Insolação média mensal na estação de Beja
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Verifica-se que a insolação é máxima no mês de julho, para ambas as estações de monitorização, com 366 h e
365 h, para Beja e Castro Verde, respetivamente. Os valores mínimos de insolação ocorrem em dezembro, com
150 h e 142 h. O valor médio anual registado na estação de Beja é de 2818 horas e em Castro Verde é de 2781
horas.
De salientar que foi elaborado pelo Professor António Vallêra, um estudo do potencial fotovoltaico de uma
central solar na região de Ourique, Panóias, datado de 21 de maio de 2016. Este estudo está disponível para
consulta no Anexo C.5 do EIA.
O objetivo deste estudo foi a análise do recurso solar e do desempenho do Sistema fotovoltaico, e foi medido
em estimativas das Horas Equivalentes de Sol e a produção da energia elétrica e as suas fontes e conclusões
mais relevantes são as seguintes:
“As fontes de dados foram:
a) Dados terrestres: medições radiométricas recentes (2013-2015) em 4 locais da região de interesse,
complementados por
b) Dados interpolados do Classic PVGIS: baseados na interpolação, pelo PVGIS, de uma base de dados
histórica de medições de radiação terrestres, e
c) Dados obtidos via satélites meteorológicos SAF, também disponibilizados pelo PVGIS, para o local da
central fotovoltaica, em Panóias, e para os 4 sítios de referência para os quais existem medições
terrestres recentes.
d) Informação privada sobre a produção de energia elétrica de instalações fotovoltaicas na região.
As estimativas das horas de sol equivalentes e da produção da energia elétrica por unidade de capacidade
instalada e a total para o máximo previsto de capacidade nominal a instalar (300 MW) são as seguintes:

Energia solar incidente por ano
(kWh/m2, ou horas de sol equivalentes)
Energia elétrica por ano por unidade de
potência instalada (kWh/kW)
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2030

2080
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1500
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Central Fotovoltaica em Panóias

Mínimo

Melhor estimativa

Máximo

Energia total por ano, central de 300 MW
nominais (GWh)

450

462

486

Conforme resumido na tabela anterior, as conclusões obtidas neste estudo são:
“a) Produção global: a produção anual global, por unidade de 1 kW de capacidade instalada, da central
fotovoltaica em Panóias, foi conservadoramente estimada em 1504 kW/ano/kW;
b) As perdas globais foram estimadas em 26% para aquela localização, com valores mínimos no inverno de 22%,
e valores máximos no verão, atingindo cerca de 29%;
c) A produção anual, numa base mensal, mostra uma variação entre os meses de inverno e de verão muito
atenuada face à variação da radiação solar incidente num plano horizontal, (…). De facto prevê-se que os meses
de inverno possam ter uma produção na ordem de 60% da dos meses de verão, enquanto a radiação no inverno
seria apenas 30% da do pico do verão. Este facto deve-se a uma combinação do efeito da inclinação dos apinéis
com a eficiência mais elevada nos meses frios de inverno”.

6.15.2.3

Humidade do ar

A humidade relativa do ar define o grau de saturação do vapor na atmosfera e é dado pela razão entre a massa
de vapor de água que existe num determinado volume de ar húmido e a massa de vapor de água que existiria
se o ar estivesse saturado à mesma temperatura, num dado local e no instante considerado. À medida que a
humidade relativa do ar se aproxima de 100%, aumenta a possibilidade de ocorrência de precipitação. Os valores
de humidade relativa do ar às 9 horas são considerados como sendo uma boa aproximação da média dos valores
das 24 horas diárias.
Para a caracterização da humidade relativa do ar utilizou-se, a série de registos mensais e anuais de observações
completados para o período de 1941 a 1991 no âmbito dos anteriores Planos de Bacia Hidrográfica. Por uma
questão de consistência nos dados consideraram-se valores médios mensais da humidade relativa do ar na
estação climatológica de Beja e que se apresentam na tabela seguinte e na Figura 6.36.

Tabela 6.60 – Valores médios mensais da humidade relativa do ar (às 9 horas) média mensal
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

88,1

85,8

82,8

77,4

72,9

66,9

63,3

63,4

68,8

77,5

84,2

87,7

Castro verde
(27I02)

90,3

89,2

84,4

76,9

69,6

61,1

63,7

61,4

66,9

78,4

85,8

89,5
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Beja (25J02)
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Figura 6.36 – Humidade relativa do ar (às 9 horas) média mensal para as estações analisadas
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Da análise da humidade relativa do ar às 9h, verifica-se que os valores mais elevados ocorrem em janeiro e
dezembro, em ambas as estações, sendo o valor máximo registado de 88% em Beja e 90% em Castro Verde. Os
valores mais baixos ocorrem durante o verão, no mês de junho, julho e agosto (regista-se uma humidade relativa
do ar média de cerca de 63% em Beja e de 61% em castro Verde). A variação ao longo do dia da humidade
relativa do ar depende fortemente da temperatura, nas estações localizadas no interior da bacia, atingindo-se
os valores mínimos durante a tarde quanto a temperatura do ar é mais elevada, sendo essa diminuição mais
importante nos meses de verão.

6.15.2.4

Caracterização da velocidade do vento

No que respeita ao vento o importante a saber é a sua direção que é indicada apenas nos seguintes oito rumos:
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW e pela sua intensidade, que para fins gerais, será expressa (em termos de intensidade
média em 10 min).
Para a caracterização da velocidade média do vento utilizaram-se os dados para as estações climatológicas em
análise, com a série de registos mensais e anuais de observações completados no âmbito dos anteriores Planos
de Bacia Hidrográfica para o período de 1941 a 1991.
O parâmetro definido para a caracterização do vento foram os valores médios da velocidade do vento dois
metros acima do solo.

Nov.

Dez.

Beja (25J02)

11,8

11,2

11,5

11,6

11,1

11,4

11,8

11,8

10,8

10,8

10,9

11,4

Castro Verde
(27I02)

9,9

10,2

12,0

11,8

12,1

13,3

13,0

12,8

11,5

10,6

10,0

10,2

Mod. 503-A

Tabela 6.61 – Velocidade do vento (2m acima do solo) média mensal
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
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Velocidade do Vento
Velocidade do vento (km/h)

14
13
12
11
10

Beja (25J02)

9

Castro Verde (27I02)

8
7
6
5
jan fev mar abr mai jun

jul ago set out nov dez

Figura 6.37 – Velocidade do vento (2m acima do solo)
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Os ventos dominantes são, para a região das Bacias do Sado e Mira, do quadrante Noroeste, intensificando-se a
ocorrência de ventos com este rumo nos meses de verão. Os ventos neste quadrante estão muitas vezes
associados à depressão térmica que se instala sobre a Península Ibérica durante o verão e que compreendem
massas de ar seco de origem continental. Em Beja, no entanto, predominam os ventos de Oeste. No Inverno
observa-se maior dispersão relativamente ao rumo dos ventos e maior variação espacial, continuando a serem
predominantes na bacia os ventos de Noroeste.
Os valores médios anuais da velocidade média do vento (2 m acima do solo) nas estações climatológicas em
análise apresentam-se na Figura 6.37. Verifica-se que anualmente a velocidade média do vento varia entre 10,8
km/h e 11,8 km/h ao longo do ano, na Estação de Beja e de 9,9 km/h e 13,3 km/h ao longo do ano em Castro
Verde.

6.15.2.5

Evaporação

Para a caracterização da evaporação utilizaram-se as normais climatológicas de 1951-1980, tendo-se obtido
dados para a estação em estudo, com a série de registos mensais e anuais de observações para o período de
1951 a 1980. As séries de observações utilizadas foram estabelecidas no âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica.
Para a estação de Castro Verde não existem dados referentes a este parâmetro.
Os valores da evaporação média mensal na estação climatológica de Beja são apresentados na tabela seguinte.
Tabela 6.62 – Evaporação (mm) média mensal na estação climatológica de Beja
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev. Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov. Dez.
Beja (25J02)

51,2

61,5

87,2

118,4

170,3

208,6

287,9

300,0

217,7

137,1

78,3

56,6

Ano
1774,8

Mod. 503-A

Verifica-se que a evaporação é menor nos meses de dezembro e janeiro e os mais elevados em julho e agosto,
variando entre os 51,2 mm em janeiro e os 300,0 mm em agosto. Anualmente, a evaporação registou em Beja
1 774,8 mm.
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6.15.2.6

Nebulosidade

Para a caracterização da nebulosidade utilizaram-se as normais climatológicas de 1951-1980, tendo-se obtido
dados com a série de registos mensais e anuais de observações para o referido período. As séries consideradas
de observações foram estabelecidas no âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica.
Para a estação de Castro Verde não existem dados referentes a este parâmetro.
Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de dias de céu encoberto (valor da nebulosidade maior ou
igual a 8/10). O número médio de dias com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10 é máximo de dezembro
a fevereiro, variando entre 7,2 e 7,8 dias em Beja. Em julho e agosto ocorrem em média, o menor número de
dias de nebulosidade maior ou igual a 8/10, com valores entre o 0,6 e 1,1 dia em Beja, respetivamente.
Anualmente, o número de dias com nebulosidade maior ou igual a 8/10 é de cerca de 59,5 dias em Beja.
Tabela 6.63 – Número de dias médio com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10 (céu encoberto)

Beja (25J02)

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

Ano

7,8

7,2

59,5

7,4

7,9

6,1

4,8

2,7

0,6

1,1

2,6

5,3

6,0

O número médio de dias de céu limpo (valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10) é apresentado na tabela
seguinte. O número médio de dias com valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10 é máximo em julho e
agosto, variando entre 20,8 e 22,4 dias. De janeiro a março ocorrem em média, o menor número de dias de
nebulosidade menor ou igual a 2/10, com valores entre os cerca de 8,0 e 8,8 dias em Beja. Anualmente, o número
de dias com nebulosidade menor ou igual a 2/10 é de 149,6 dias em Beja.
Tabela 6.64 – Número de dias médio com valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10 (céu limpo)

Beja (25J02)

6.15.2.7

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

Ano

8,8

11,0

149,6

8,0

8,0

9,2

11,5

13,5

22,4

20,8

14,2

11,4

10,8

Nevoeiro

Para a caracterização do nevoeiro utilizaram-se as normais climatológicas de 1951-1980, tendo-se obtido dados
para a estação climatológica em estudo, com a série de registos mensais e anuais de observações para o referido
período. As séries de observações utilizadas foram estabelecidas no âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica.
Para a estação de Castro Verde não existem dados referentes a este parâmetro.
Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de dias com ocorrência de nevoeiro.
Tabela 6.65 – Número médio de dias com ocorrência de nevoeiro

Beja (25J02)

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

Ano

7,0

7,5

51,1

5,1

5,4

4,1

3,6

2,9

1,7

1,5

2,9

4,2

5,2

Mod. 503-A

Verifica-se maior ocorrência de nevoeiro, na estação de Beja, com um número anual médio de dias com nevoeiro
superior a 50. Mensalmente, ocorre nevoeiro com menor frequência nos meses de julho e agosto, ocorrendo
com maior frequência 7,5 dias, em dezembro.
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6.15.2.8

Orvalho e geada

Para a caracterização do orvalho e da geada utilizaram-se as normais climatológicas de 1951-1980, tendo-se
obtido dados para a estação climatológica em estudo, com a série de registos mensais e anuais de observações
para o referido período. As séries de observações utilizadas foram estabelecidas no âmbito dos Planos de Bacia
Hidrográfica.
Para a estação de Castro Verde não existem dados referentes a este parâmetro.
Na tabela seguinte apresenta-se o número médio de dias com ocorrência de orvalho.
Tabela 6.66 – Número médio de dias com ocorrência de orvalho

Beja (25J02)

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

Ano

8,0

8,5

74,2

6,7

8,0

7,6

7,0

5,1

3,8

3,2

3,6

5,5

7,2

Verifica-se, na estação de Beja, um número anual médio de dias com orvalho superior a 70 (74,2). Mensalmente,
ocorre orvalho com menor frequência nos meses de agosto e setembro, ocorrendo com maior frequência 8,5
dias, em dezembro.
Seguidamente apresentam-se os dados relativos ao número médio de dias com ocorrência de geada. Verificase que de maio a outubro temos zero dias de ocorrência de geada e com um valor anual de 11,7 dias.
Tabela 6.67 – Número médio de dias com ocorrência de geada

Beja (25J02)

6.15.2.9

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Dez.

Ano

3,6

3,7

11,7

2,5

1,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Precipitação de longa duração

Mod. 503-A

Para a caracterização da precipitação utilizaram-se os 4 postos pluviométricos indicados na tabela seguinte. Os
dados utilizados são da série de registos mensais e anuais de observações completados para o período de
1931/1932 a 1996/1997, de acordo com o disposto conforme já referido, Planos de Bacia Hidrográfica. A
localização dos postos pluviométricos utilizados é apresentada na Figura seguinte.
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Figura 6.38 – Postos pluviométricos em estudo
(Adaptado de: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Tabela 6.68 – Identificação dos postos pluviométricos em estudo

Código
25J02
27I01
27H01
27H02

(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
M
P
Z
Região
Nome
Entidade
(ETRS89)
(ETRS89)
Hidrográfica
(km)
(km)
(m)
Sado e
Beja
IM
23,3
-183,5
246
Mira/Roxo
Castro Verde Guadiana/Cobres
IM
4,3
-209,3
190
Sado e
Panóias
INAG
-15,2
-212,1
175
Mira/Sado
Monte Rocha
Sado e
INAG
-13,7
-215,6
140
(Barragem)
Mira/Sado

Distância
à Central
(km)
47
??

As precipitações médias mensais e anuais dos postos pluviométricos utilizados apresentam-se na Tabela
seguinte.
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Out. Nov. Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Beja (25J02)

57,4

71,4
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88,0

78,5

65,3

68,1

54,5

39,3

20,0

1,9

2,5

Set.

Ano

21,2

568

235
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Tabela 6.69 – Precipitações médias mensais e anuais nos postos pluviométricos em estudo (mm)

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Ano

Castro Verde
(27I01)

54,1

70,0

85,5

75,6

63,8

66,6

52,2

33,4

14,0

2,3

2,2

22,1

542

Panóias (27H01)

57,7

68,1

84,3

72,5

63,1

62,3

50,6

40,4

15,5

3,6

1,7

20,5

539

Monte Rocha
(Barragem)
(27H02)

58,6

69,7

86,8

74,8

64,9

65,1

52,1

40,5

16,7

2,9

2,0

21,8

554

Precipitação média mensal (mm)

Precipitação média mensal
100
80
60
40
20
0
Out. Nov. Dez.

Jan.

Fev. Mar. Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Título do Eixo
Beja (25J02)

Castro Verde (27I01)

Panóias (27H01)

Monte Rocha- Barragem (27H02)

Figura 6.39 – Precipitação média mensal (mm)
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Precipitação média anual (mm)

Precipitação média anual
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
525
520
Beja (25J02)

Castro Verde
(27I01)

Panóias (27H01)

Monte RochaBarragem (27H02)

Postos Pluviométricos em estudos
Figura 6.40 – Precipitação média anual (mm)

A precipitação média anual varia entre um mínimo de 539 mm na estação de Panóias e um máximo de 568 mm
na estação de Beja, apresentando as estações em estudo valores da precipitação média anual entre 540 e 570
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(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

mm, sendo bastante consistentes. Os meses mais chuvosos são os meses de novembro, dezembro e janeiro, em
julho e agosto a precipitação é quase nula em todos os postos.

6.15.2.10

Evapotranspiração

Na elaboração do plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Sado e Mira, para caracterizar a
evapotranspiração potencial foi escolhido o método de Thronthwaite, por permitir a obtenção de uma superfície
contínua para a região que está a ser analisada, de uma forma expedita e por estar metodologicamente
associada à classificação climática de Thornthwaite, também aplicada à RH6, como já foi referido.
Para a caracterização da evapotranspiração utilizaram-se os dados para as estações de Beja e Castro Verde. Os
dados recolhidos relacionam-se com a série de registos mensais e anuais de observações completados para o
período de 1941 a 1991. Os valores médios mensais da evapotranspiração nas estações climatológicas em
análise apresentam-se na Figura 6.41.
Tabela 6.70 – Evapotranspiração Potencial Média (mm) – Método Thornthwaite
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Beja (25J02)

Evapotranspiração Potencial média
(mm)

Castro Verde
(27I02)

Dez.

20,2

23,3

37,6

51,5

78,9

113,8

141,5

133,3

104

66,8

35

22,1

21,3

23,4

38,3

50,8

77,1

110,5

137

127,7

99,4

63,7

34,6

23,2

Evapotranspiração Potencial Média
(Método de Thornthwaite)
160
140
120
100
80

Beja (25J02)

60

Castro Verde (27I02)

40
20
0
Jan.

Fev. Mar. Abr. Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out. Nov. Dez.

Figura 6.41 – Evapotranspiração Potencial Média mensal em Beja (mm)
(Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira – RH 6 (Parte 2 – 1º ciclo))

Mod. 503-A

Os valores mínimos da evapotranspiração potencial ocorrem em janeiro, variando com cerca de 20,2 e 21,3 mm
e apresentam valores máximos em julho, com 141,5 mm e 137 mm, em Beja e Castro Verde, respetivamente.
Os valores médios anuais são de 828,0 e 807,1, em Beja e Castro Verde, respetivamente.
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Qualidade do Ar
6.16.1 Enquadramento local
De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal são as instalações
industriais e o setor dos transportes, particularmente o rodoviário.
À semelhança do panorama nacional, as principais fontes de poluição atmosférica na Região Sul são
essencialmente as emissões com origem nos setores do tráfego rodoviário, indústria, construção civil e
combustão doméstica.
A área em estudo está inserida no distrito de Beja, concelho de Ourique e desenvolve-se numa região
essencialmente composta por espaços rurais, florestais, agrícolas e áreas urbanas compostas essencialmente
por tecido urbano descontínuo, onde os aglomerados populacionais se desenvolvem junto às estradas principais.
Na área em estudo não se verifica a presença de instalações industriais, sendo a rede viária local marcada pela
presença de várias estradas de nível nacional a saber N263, N389, N123, IC1 e IP2 de grande importância a nível
local, bem como a Autoestrada A2.
Assim sendo, a principal fonte de degradação da qualidade do ar será constituída pelo tráfego de veículos
motorizados nas principais vias, pelo que é expectável que os principais poluentes atmosféricos existentes na
área em estudo sejam, assim, os característicos das emissões automóveis, nomeadamente: monóxido de
carbono (CO), dióxido de azoto (NO2) e partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 µm (PM10).

6.16.2 Fontes de emissão ocorrentes na área em estudo e no concelho por ela abrangido
De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal são como já referido
as instalações industriais e o setor dos transportes, particularmente o rodoviário.
De acordo com o Inventário Nacional de Emissões (NIR, 2009, versão de novembro de 2011), nomeadamente,
no que se refere aos dados relativos ao ano de 2009, o último ano para o qual se procedeu à alocação espacial
das emissões nacionais estimadas, o concelho onde se projeto (Ourique) foram responsáveis pelas seguintes
emissões atmosféricas (excluindo fontes naturais):
Tabela 6.71 – Emissões atmosféricas do concelho da área de estudo, em 2009
(Fonte: Inventário Nacional de Emissões, 2009, versão de 2011)
Emissões
atmosféricas

Nacional

Ourique

SOx

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

NO2

Total
(t)

81510

254495

51986

185487

109011

172

3,42

2,47

469709

56054013

17030

Média
(t/km2)

0,88

2,76

0,56

2,01

1,18

0,002

0,000

0,000

5,10

608,2

0,18

Total
(t)

5,981

186,068

322,297

96,357

71,769

0,000

0,000

0,000

794,113

23258,55

125,596

Média
(t/km2)

0,009

0,280

0,485

0,145

0,108

0,000

0,000

0,000

1,195

35

0,189

Área
(km2)

92160

664,53

É possível verificar, pela análise da tabela anterior, que a contribuição, por unidade de área, concelho onde se
encontra a área de estudo, apresenta valores de emissão inferiores à média nacional em todos os parâmetros
analisados, com a exceção do parâmetro NO2 que apresenta um valor ligeiramente superior à média nacional.
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Legenda: SOx – óxidos de enxofre; NOx – óxidos de azoto; NH3 – amoníaco; COVNM – Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos; PM10
– Partículas de diâmetro inferior a 10 μm; Metais pesados: Pb – chumbo; Cd – cádmio; Hg – mercúrio; CH4 – metano; CO2 – dióxido de
carbono fóssil; NO2 – dióxido de azoto.

Atendendo ao padrão de ocupação no interior da área de estudo, verifica-se que o grosso das emissões
atmosféricas aí produzidas tem origem no tráfego rodoviário em circulação.
Como é possível verificar por análise do Desenho 7, onde se apresenta a rede viária, na envolvente da área em
estudo, destaca-se a existência de vias pertencentes à rede nacional, a saber: A2, IP2, IC1, N263, N389 e N123 e
de caráter municipal, verifica-se a presença das seguintes vias na área de estudo: EN261-4.
No interior da área de estudo regista-se o atravessamento por algumas vias municipais e da linha férrea.
O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de carbono e partículas em
suspensão, entre outros, assim como de GEE (gases com efeito de estufa), onde se destaca a emissão de dióxido
de carbono.
A análise do uso e ocupação do solo no interior da área de estudo não identificou outras fontes de emissão
atmosférica dignas de referência, podem, no entanto, ocorrer influências de zonas industriais do concelho de
Ourique e outros concelhos vizinhos.

6.16.2.1

Caracterização da qualidade do ar na envolvente do projeto em estudo

Para a caracterização da qualidade do ar na envolvente do projeto em estudo consultaram-se os dados de
monitorização da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A Rede de Qualidade do Ar nacional apresenta-se subdividida regionalmente, sendo que o projeto está inserido
na Região do Alentejo (Alentejo Interior).

Gráficos 6.42 – Historio anual da qualidade do ar na Região do Alentejo Interior em 2015 (Fonte: http://qualar.apambiente.pt/)

A atual distribuição da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA) do Alentejo está dividida em duas
zonas, Alentejo Litoral e Alentejo Interior e é composto por 6 estações de monitorização, tal como apresentado
na figura seguinte
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No Gráfico anterior é possível observar Historio anual da qualidade do ar na Região do Alentejo Interior em 2015
(último ano com dados disponíveis).

Tabela 6.72 – Estações de monitorização de Qualidade do Ar do Alentejo (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do
Ambiente, http://qualar.apambiente.pt)
Tipo de

Tipo de

Ambiente

Influência

Monte Velho

Rural

Fundo

Santiago do
Cacém

Urbana

Industrial

Sonega

Rural

Industrial

Sines

Monte Chãos

Suburbana

Industrial

Sines

Sines

Suburbana

Tráfego

Alandroal

Terena

Rural

Fundo

Zona IQAr

Concelho

Alentejo
Litoral

Santiago do
Cacém
Santiago do
Cacém
Santiago do
Cacém

Alentejo
Interior

Estação

No que respeita à seleção da estação de monitorização para análise da qualidade do ar, e considerando que não
existem estações de monitorização no interior da área em estudo, considerou-se a única estação de
monitorização no Alentejo Interior e a sua representatividade (rural de fundo e sem a influência direta do mar).
As estações podem ser classificadas em três tipos, consoante o ambiente em que se inserem, e em três tipos
consoante a influência que sofrem:
Ambiente:


Urbana (localizada em ambiente urbano - cidades);



Suburbana (localizada na periferia das cidades);



Rural (localizada em ambiente rural).

Influência:


Tráfego (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas do tráfego automóvel);



Industrial (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas da indústria);



Fundo (não monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas de nenhuma fonte em
particular; representam a poluição a que qualquer cidadão, mesmo que viva longe de fontes de
emissão, está sujeita).

Existe uma estação de monitorização de qualidade do ar a cerca de 100 km da área em estudo, sendo que esta
é uma estação de monitorização rural de fundo e é a única inserida na zona Alentejo Interior. Considerando que
a área em estudo se encontra inserida na zona Alentejo Interior foi selecionada para a caracterização neste
estudo a Estação de Monitorização de Terena (Alandroal), que permitirá, pelas suas características, ser
representativa da área de estudo.
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Nas figura e tabela seguintes apresentam-se, respetivamente, a localização da referida estação e as suas
principais características:
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Figura 5.32 – Localização da estação de monitorização de qualidade do ar Terena (Alandroal)

Característica

Descrição

Nome

Terena

Código

4006

Data de início de funcionamento

2005-02-15

Tipo de Ambiente

Rural

Tipo de Influência

Fundo

Freguesia

Terena (São Pedro)

Concelho

Alandroal
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Tabela 6.73 – Principais características das Estações de Monitorização de Qualidade do Ar (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da
Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt)
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Característica
Coordenadas
Gauss Militar (m)

Descrição
Latitude

183510

Longitude

264061

Altitude (m)

187

Rede

Rede de Qualidade do Ar do Alentejo Interior

Instituição responsável pela Estação

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

De acordo com a monitorização disponibilizada, foram analisados dados relativos aos poluentes Dióxido de
Azoto, Ozono, Dióxido de Enxofre e Partículas <10 µm, cujas concentrações médias anuais registadas são as
apresentadas na Tabela 6.74.
Tabela 6.74 – Concentrações médias anuais registadas (Base Horária) para os poluentes monitorizados na Estação de Monitorização
de Qualidade do Ar de Terena (Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, http://qualar.apambiente.pt)
Poluente
Dióxido de
azoto (NO2)

Eficiência (%)

Ozono (O3)
Eficiência (%)
Dióxido de
enxofre (SO2)
Partículas <10
µg (PM10)

Eficiência (%)

Eficiência (%)

2011

2012

2013

2014

2015

4,4

4,4

4,2

4,6

3,5

24,9

79,8

100

100

57,4

42,6

46,4

48,4

42,4

42,3

91,7

99,9

99,8

100

94,1

42,6

46,4

48,4

42,4

42,3

---

41,3

88,6

100

39,5

22,0

20,2

19,1

17,5

19,7

98,7

99,7

100

99,7

77,1

Poluente
Dióxido de
azoto (NO2)

Parâmetro de Avaliação

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº de excedências ao limiar de alerta à população

0

0

0

0

0

Nº de excedências ao limiar de informação à população

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

0

0

0

0

---

0

0

0

0

Nº de excedências ao limiar de alerta
Nº de excedências (horas) ao valor limite com margem
de tolerância de proteção da saúde humana

Ozono (O3)

Nº de excedências (8 horas) ao valor alvo de proteção à
saúde humana *1
Dióxido de
enxofre
(SO2)

Nº de excedências (3 horas) ao limiar de alerta à
população
Nº de excedências (horas) ao valor limite com margem
de tolerância (VL+MT) de proteção da saúde humana *2
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Da análise da concentração dos poluentes monitorizados, as eficiências obtidas nas determinações estatísticas
dos poluentes são, regra geral, elevadas, chegando por vezes aos 100%, constatando-se que ocorreram
excedências aos parâmetros legais de avaliação num dos poluentes avaliados (PM10).
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Poluente

Parâmetro de Avaliação
Nº de excedências (dias) à proteção da saúde humana

Partículas
<10 µg
(PM10)

2011

2012

2013

2014

2015

---

0

0

0

0

22

10

1

2

4

Nº de excedências (dias) ao valor limite com margem de
tolerância (VL+MT) de proteção da saúde humana *3

Legenda: *1 Nº de excedências permitidas = 25 dias/ano; *2 Nº de excedências permitidas = 24h; *3 Nº de excedências permitidas = 35
dias/ano

Sobre os resultados obtidos, há a referir o seguinte:


A concentração de dióxido de azoto (NO2) na estação estudada, entre 2011 e 2015, encontra-se sempre
abaixo do valor limite mais a margem de tolerância de base anual (VL + MT) estipulados na Diretiva
1999/30/CE (transposta para direito jurídico interno pelo Decreto-Lei n.º 111/2002). Com a
implementação do Decreto-Lei 102/2010, de 23 de setembro, que especifica que os valores de NO2
não podem transpor o VL + MT em três anos distintos no decurso dos últimos cinco anos, verifica-se o
seu total cumprimento; o limiar de alerta para o NO2, é de 400 µg/m3, medido em pelo menos 3 horas
consecutivas.



O valor médio de ozono (O3) registado encontra-se abaixo do limiar de alerta (240 µg/m3), e entre
2011 e 2015, apresenta valores de excedências acima do limiar de informação à população (180 µg/m3)
entre os anos de 2010 e 2013. No período analisado não se verificaram valores acima do valor-alvo para
proteção da saúde (120 µg/m3) não sendo igualmente ultrapassado o número de excedências
permitidas (25 dias/ano) definidas no Decreto-Lei n.º 320/2003.



Durante o período em análise (com monitorização de 2011 a 2015) verifica-se que o valor de dióxido
de enxofre (SO2), nunca excede o valor limite com margem de tolerância para o período anual de base
horária, definido no Decreto-Lei n.º 111/2002, aplicável no ano de referência do respetivo valor. O
limiar de alerta para o SO2, definido no Decreto-Lei 102/2010, de 23 de setembro, é de 500 µg/m3,
medido em três horas consecutivas.



Relativamente à concentração de partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10), para
os anos de 2011 a 2015, verifica-se que as emissões se encontram sempre acima do valor limite mais a
margem de tolerância (VL + MT) de base anual de proteção da saúde humana, nunca ultrapassando o
número de excedências permitidas (35 dias/ano) definidas no Decreto-Lei n.º 111/2002.

Principais conclusões
De um modo geral, como foi possível constatar pelos resultados consultados, verifica-se que a área de estudo
se implanta numa zona de poluição atmosférica baixa, onde foram registadas excedências aos valores limites
estabelecidos na legislação nacional para um dos parâmetros analisados (partículas com diâmetro aerodinâmico
inferior a 10 µm).
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Verificou-se que, em todos os anos do período 2011 a 2015, se registaram ultrapassagens do Valor Limite Diário
de PM10, muito embora se tenha registado um decréscimo significativo do número de ultrapassagens a partir
de 2013. O número de ocorrências de incêndios florestais são fonte relevante de partículas para a atmosfera.
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Gestão de Resíduos
6.17.1 Considerações gerais
Efetua-se neste Capítulo uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos na área de intervenção
do Projeto, relativamente, ao nível dos resíduos que serão potencialmente produzidos nas diferentes fases de
Projeto (construção, exploração e desativação), das entidades/operadores que existem na região que garantam
a recolha/tratamento de resíduos e efluentes (principalmente aqueles a que se terá de recorrer em fase de
obra), bem como um breve enquadramento legal deste tema.
Os resíduos potencialmente produzidos na fase de construção são resíduos de construção e demolição,
enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, e os resíduos equivalentes a urbanos. Na fase de exploração pode esperar-se a produção de resíduos
decorrentes do funcionamento da central, que são classificados como resíduos industriais (Resíduos gerados em
processos produtivos industriais, bem como os que resultem das atividades de produção e distribuição de
eletricidade, gás e água (Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro). São, assim, descritas genericamente as
práticas de gestão na área de estudo para estas diferentes tipologias de resíduos, de modo a enquadrar a futura
gestão de resíduos do Projeto.

6.17.2 Enquadramento legal



Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em
aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, licenciamento, construção,
exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a
Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada
pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica
a Decisão 2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002;



Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006,
de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008, relativa aos
resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos;



Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos
para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD);



Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de
construção e demolição;



Portaria n.º 320/2007, de 23 março que altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que
aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos
(SIRER);



Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, que aprova o modelo de alvará de licença para realização de
operações de gestão de resíduos;



Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de
resíduos. Este diploma que aprova o regime geral da gestão de resíduos e os requisitos a que deve
obedecer o processo de autorização prévia das operações de armazenagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos e outros tipos de resíduos, foi alterado pelo
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto
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A gestão de resíduos, no que se refere ao âmbito do presente Projeto, encontra-se regulamentada através dos
seguintes diplomas fundamentais:



Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que deve acompanhar o pedido de
licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de
resíduos;



Portaria n.º 335/97, de 16 de maio – fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos;



Portaria n.º 209/2004, de 3 de março – que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER) em conformidade
com a Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, alterada pela Decisões n.ºs 2001/118/CE e 2001/119/CE,
da Comissão e pela Decisão n.º 2001/573/CE, do Conselho;



Decreto-Lei nº 110/2013, de 2 de agosto - Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei nº 366-A/97, de
20 de dezembro, e transpõe a Diretiva nº 2013/2/UE, da Comissão, de 7 de fevereiro, relativa a
embalagens e resíduos de embalagens;



Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
162/2000, de 27 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, que transpõe para a ordem
jurídica nacional a Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro,
relativa a embalagens e resíduos de embalagens;



Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro, que estabelece as regras respeitantes aos requisitos
essenciais da composição das embalagens;



Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro - descreve os moldes de funcionamento dos sistemas de
consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às embalagens não reutilizáveis, bem como as do
sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis;



Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de
óleos novos e óleos usados, assumindo como objetivo prioritário a prevenção da produção, em
quantidade e nocividade, desses resíduos, seguida da regeneração e de outras formas de reciclagem e
de valorização;



Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro - Estabelece as normas de segurança a serem observadas
aquando o transporte de óleos usados;



Decreto-Lei nº 132/2010, de 17 de Dezembro - Altera o regime jurídico da gestão de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de Dezembro, e
transpõe parcialmente a Diretiva nº 2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Dezembro;



Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril - Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de
pneus e pneus usados, tendo como objetivos a prevenção da produção destes resíduos, a
recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir a quantidade de
resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes
durante o ciclo de vida dos pneus. Os artigos 4.º, 9.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril,
foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 43/2004, de 2 de Março;



Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro (e posteriores alterações através do Decreto-Lei n.º
174/2005, de 25 de outubro, e do Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro) que transpõe as
Diretivas 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, e 2002/96/CE
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(revoga artigo 41º), pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro (artigos 58º e 60º), pelo Decreto-Lei
183/2009, de 10 de agosto (artigo 76º) e pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que o republica
(e revoga os artigos 19º e 25º, os números 2 do artigo 28º e 4 do artigo 31º, as alíneas c), e), h) e l) do
n.º 1 do artigo 32.º, os números 3, 4 e 5 do artigo 35.º, as alíneas b), d), e), f) e g) do n.º 2 e o n.º 3 do
artigo 54.º e o artigo 72.º).

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, alterada pela Diretiva 2003/108/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de dezembro de 2003 - São reiterados os princípios
fundamentais da gestão, que passam pela prevenção da produção de REEE, pela promoção da
reutilização, da reciclagem e de outras formas de valorização, por forma a reduzir-se a quantidade e
nocividades dos REEE a serem geridos;
Decreto-Lei n.º 101/2005 de 23 de junho – Limita o comércio e utilização de amianto e de materiais
contendo amianto. Retifica os Decretos-Lei de 1987, 1988 e de 1994.



Decreto n.º 37/93 de 13 de Fevereiro - Aprova para ratificação, a Convenção de Basileia sobre controlo
do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e a sua eliminação.



Despacho nº 8943/97, do Instituto de Resíduos, de 9 de outubro (II Série) – Identifica as guias a utilizar
para o transporte de resíduos, em conformidade com o artigo 7º da Portaria nº 335/97.



Despacho nº 25297/2002, de 27 de novembro (2ª Série) – Proíbe a deposição e descarga de resíduos
de toda a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros locais não submetidos
a uma atividade agrícola, mas que são parte integrante da nossa paisagem rural e do nosso património
natural.



Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho – Estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.



Portaria nº 1408/2006, de 18 de dezembro – Aprova o regulamento de funcionamento do Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Alterada pela Portaria nº 320/2007, de 23 de
março (artigo 48º e revogação da Portaria nº 178/97, de 11 de Março).



Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de maio – Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de
Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) e outras regras respeitantes ao transporte rodoviário de
mercadorias perigosas. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2008, de 3 de abril. Retificado pela
Declaração de Retificação n.º 63-A/2007, de 3 de julho.



Portaria nº 417/2008, de 11 de junho – Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos
para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD).



Decreto-Lei nº 6/2009, de 6 de janeiro – Estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e
acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos resíduos de pilhas e
acumuladores. Retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março. Alterado pelo
Decreto-Lei n.º 266/2009, de 29 de setembro.



Decreto-Lei n.º 62/2001 de 19 de Fevereiro, Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de
pilhas e acumuladores, bem com a gestão de pilhas e acumuladores usados.



Decreto-Lei n.º 210/2009, de 3 de Setembro, Regime de constituição, gestão e funcionamento do
mercado organizado de resíduos.



Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais
de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos
urbanos, modificando os regimes de faturação e contraordenacional, foi alterado pela Lei n.º 12/2014,
de 6 de Março.



Lei n.º 10/2014, de 6 de Março, aprova os Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos.
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6.17.3 Resíduos Urbanos e Frações
Os Resíduos Urbanos (RU) são designados como resíduo proveniente de habitações, bem como outro resíduo
que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações. São considerados
resíduos urbanos os resíduos produzidos:


Pelos agregados familiares (resíduos domésticos);



Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1100 l);



Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1100 l).

Os produtores de resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias inferiores
a 1 100 l estão obrigados a entregar os resíduos produzidos às entidades gestoras dos serviços municipais
(municípios ou entidades concessionadas por estes).
Os produtores de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias iguais ou superiores a 1 100 l estão
obrigados a enviar os resíduos para operador autorizado, podendo contratar a sua gestão com os sistemas
municipais.
Para a gestão integrada dos Resíduos Urbanos e prossecução das prioridades que têm vindo a ser definidas na
legislação, previram-se dois tipos de entidades: os municípios ou associações de municípios, em que a gestão do
sistema pode ser concessionada a qualquer empresa, e as entidades multimunicipais, cujos sistemas são geridos
por empresas concessionárias de capitais maioritariamente públicos.
A RESIALENTEJO - Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. é uma empresa intermunicipal (empresa pública)
criada pela AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente em Maio de 2004 e
desde Junho desse ano que é responsável pelo Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo.
A RESIALENTEJO dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) provenientes da
recolha municipal e aos materiais recicláveis depositados nos ecopontos/ecocentros dos concelhos de
Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa, que no total corresponde a uma
área geográfica de 6.650 Km2 e cerca de 95.866 habitantes (Censos 2011).
A sede da empresa e as principais infraestruturas para o tratamento de resíduos encontram-se localizadas no
Parque Ambiental do Montinho, sendo estas: o Aterro Sanitário e o Centro de Triagem.
Nos concelhos de Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa a empresa dispõe ainda de 5 Ecocentros e 4
Estações de Transferência, e uma rede de 476 ecopontos.

6.17.4 Resíduos de Construção e Demolição



Orgânicos: equivalentes a RSU e frações (papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros);



Materiais: compósitos, material elétrico, madeira prensada, madeira envernizada, entre outros;



Inertes: betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, vidro, metais ferrosos, metais não
ferrosos, pedra, asfalto, terra, entre outros.

A preparação do terreno para a implantação da central fotovoltaica (abertura de valas, melhoramento de vias),
irá também gerar alguns resíduos verdes de desmatação ou desarborização.
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Os resíduos de construção e demolição (RCD), que serão produzidos na fase de obra, são tipicamente compostos
por uma grande variedade de materiais. Segundo a EPA (U.S Environmental Protection Agency – EPA –
“Characterization of Building – Related Construction and Demolition Debris in the United States), os principais
materiais encontrados nos RCD são os seguintes:

O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições de edifícios ou de derrocadas
(RCD) compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem,
triagem, tratamento, valorização e eliminação, são regidos pelo Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março.
O Artigo 5.º deste Decreto-lei estabelece:
“ A elaboração de projetos e a respetiva execução em obra devem privilegiar a adoção de metodologias e práticas
que:
a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e da
utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas;
b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via de utilização de materiais reciclados e
recicláveis;
c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios da
prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.”
Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividade de construção devem
ser reutilizados no trabalho de origem da construção, ou equivalente na obra de origem. Os que não forem
reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou
comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na
cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela Câmara Municipal nos termos do
artigo 1.º do Decreto-lei n.º 139/89, de 28 de abril.
Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e fragmentação de
modo a permitir o seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de
valorização. Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por operador licenciado para esse efeito. A
deposição de resíduos em aterro é permitida apenas após a submissão a triagem. A responsabilidade da gestão
destes resíduos é do empreiteiro e do dono de obra.
A instalação de aterros para RCD obedece ao disposto no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.
A informação sobre os operadores que se encontram devidamente autorizados/licenciados para gestão dos RCD,
em Portugal, em particular de terras sobrantes, betão e inertes e de misturas de resíduos de construção,
constam no site da APA (https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php), onde se encontra a listagem
completa, de todos os operadores licenciados para a gestão de Resíduos Não Urbanos.

6.17.5 Outros Resíduos
Nesta categoria inserem-se os principais resíduos associados à fase de exploração (manutenção dos
equipamentos da central fotovoltaica).
Estes resíduos podem incluir resíduos perigosos e não perigosos, sendo que anteriormente já se referiu os
mecanismos de gestão para os resíduos equivalentes a RU, frações e RCD. Os restantes resíduos têm de ser
geridos por empresas licenciadas, que se podem encontrar no site anteriormente referido
(https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php).

A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, publica no seu anexo I a Lista Europeia de Resíduos, sendo indicado
para cada tipo de resíduo incluído na Lista, se o mesmo é ou não perigoso. As características de perigosidade de
um resíduo podem ser consultadas no anexo II da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março e no anexo III do DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. Devido à sua
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Com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos são classificados como industriais banais,
podendo ser depositados em aterros específicos de resíduos não perigosos (RNP) ou em aterros de Resíduos
Urbanos (RU) com autorização de receção de RNP.

perigosidade quer para o Homem quer para o meio ambiente, deve ser levada a cabo uma correta gestão dos
mesmos.
Em Portugal existem diversas unidades de gestão de resíduos perigosos, sendo de salientar os dois centros
integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER), CIRVER ECODEAL e CIRVER
SISAV, tendo estas unidades sido licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro.

6.17.6 Síntese da Caracterização
O Projeto em estudo está inserido no Sistema de Gestão de Resíduos Multimunicipal do Alentejo, cuja gestão é
da responsabilidade da AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente.
Este Sistema Multimunicipal, tem como objetivo o desenvolvimento, conceção, construção e exploração de um
Processo de "Recolha Seletiva, Triagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Alentejo".
No contexto da gestão de RCD, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos
são classificados como industriais banais, podendo ser depositados em aterros específicos de RNP em aterros
de Resíduos Urbanos (RU) com autorização de receção de RNP.
A deposição em aterro constitui a última opção, apenas após esgotadas as possibilidades de reutilização e
valorização.
Existem empresas licenciadas para operações de resíduos perigosos e industriais não perigosos, devendo ser
consultado o site da Agência Portuguesa do Ambiente para escolha das empresas de gestão de resíduos
adequadas.

Evolução previsível do Ambiente Afetado na Ausência do Projeto
A descrição da evolução da área de implantação do projeto na ausência do mesmo é sempre uma tarefa de difícil
execução, já que se baseia, necessariamente, numa análise maioritariamente subjetiva, excetuando, claro, o
conhecimento que se tenha de projetos e/ou planos de desenvolvimento da zona.
A nível nacional, a não concretização do presente projeto será negativa na medida em que, atendendo a que
não se concretizará o potencial de produção de energia a partir de fontes de energia renováveis, que permitiria
uma redução na emissão de Gases com Efeito de Estufa e de poluentes atmosféricos. A não implementação de
um projeto com uma capacidade de produção com a prevista no presente projeto terá certamente implicações
concretas no cumprimento dos compromissos nacionais em matéria da redução da emissão de GEE, no quadro
de participação da União Europeia nos acordos internacionais Pós-Quioto e também com as metas consideradas
nas Directivas Europeias relativas à promoção da utilização de fontes de energias renováveis.
No tocante aos principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo, considera-se
que a sua evolução será totalmente independente da existência do projeto e ditada apenas pelo grau de
implementação das políticas locais e regionais preconizadas. A este respeito, considera-se que a implementação
do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo em vigor poderá refletir-se na implementação de
medidas estruturais de dinamização e reorganização territorial da região, com efeitos na área de estudo. Não se
conhece a curto/médio-prazo a implementação de novas políticas sectoriais e locais, para além das atualmente
em vigor.



Do ponto de vista dos aspetos eminentemente físicos do território atravessado pelo presente projeto,
como sejam a fisiografia, geologia, solos e recursos hídricos, considera-se que, na ausência do projeto,
estes mantêm as características identificadas na situação de referência, visto não se prever que
ocorram alterações significativas ao nível fisiográfico, geológico, topográfico e hidrográfico. Uma nota
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A um nível mais local referem-se os seguintes aspetos:

particular a respeito do descritor solos, em que é de destacar uma tendência acentuada no
empobrecimento e qualidade agropédica dos terrenos agrícolas existentes, fruto de anteriores práticas
agrícolas desadequadas, do défice hídrico verificado e das condições climatéricas cada vez mais
exigentes;


No tocante ao uso e ocupação do solo da área de estudo, a qual é atualmente dominada por áreas
agrícolas e, em menor expressão, por floresta de azinho e sobreiros, registando-se apenas a presença
de algumas habitações dispersas na envolvente, não se prevê a alteração das suas atuais características,
registando-se, contudo, uma tendência crescente para o abandono e degradação dos terrenos e zonas
florestais existentes;



No que se refere aos valores ecológicos, refira-se que a área de estudo se localiza nas proximidades do
perímetro urbano de Ourique, mas ainda assim numa região com baixa densidade populacional. É
atualmente caraterizada por uma baixa presença humana, e por extensas áreas agrícolas de sequeiro,
intercaladas por montados de azinho, em que alguns deles o subcoberto foi já substituído por culturas
cerealíferas. As áreas artificializadas são escassas, sendo representadas pelo Monte da Quinta Nova,
pela linha ferroviária do Alentejo, que atravessa a área de estudo com orientação Oeste-Este, e pela
estação ferroviária de Panóias, já desativada.
É expectável que nos próximos anos a tendência dos usos do solo se mantenha, havendo uma evolução
geral da vegetação no sentido de amadurecimento da vegetação nas áreas de montado que já
apresentam vegetação arbustiva em subcoberto e consequente aproximação às etapas mais climácicas
da sucessão ecológica. Nas restantes áreas, onde se verifica a presença de culturas cerealíferas, prevêse a manutenção desta prática
A área prevista para a implantação da central fotovoltaica abrange habitats naturais com interesse de
conservação, designadamente, os Montados de Quercus sp. de folha perene, em que o estrato arbóreo
é essencialmente caraterizado pela azinheira, considerando-se que, caso não se introduzam medidas
de conservação, a evolução natural ditará a redução das suas áreas ao nível local e a afetação dos
indivíduos arbóreos.



Em termos paisagísticos, a não concretização do projeto implicará, do ponto de vista de utilização do
espaço para onde se propõe a implantação da central, grosso modo, a manutenção da atual situação,
prevendo-se, contudo, um progressivo abandono das zonas agrícola e florestal, fruto da ausência de
intervenção de reabilitação e valorização das mesmas (prevista no âmbito do presente projeto e dos
seus projetos associados e/ou complementares).



No que concerne às condicionantes e servidões identificadas na área de estudo, considera-se que, de
uma forma geral, na ausência de projeto e na virtude de atualmente não se conhecerem projetos de
alteração das servidões em vigor, se manterá a situação identificada na análise da situação de
referência (apesar de ser expectável que surjam alterações em termos legislativos ao longo do tempo).
A exceção ao exposto diz respeito ao Plano de Pormenor da Quinta da Arrábida, que poderá vir a
desenvolver-se.



Em termos climáticos, não se prevê qualquer tipo de alteração na ausência do projeto, mantendo-se
atual tendência de intensificação de fenómenos climáticos. A uma escala nacional, contudo, a não
concretização do mesmo poderá implicar um aumento comparativo da emissão de Gases com Efeito
de Estufa (GEE), responsáveis pela introdução de Alterações Climáticas globais. Efetivamente, na
ausência de uma fonte renovável alternativa, uma fração da energia produzida pelo Sistema
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Por outro lado, tendo em conta a baixa densidade populacional caraterística da zona, as comunidades
faunísticas que preferencialmente utilizam os biótopos presentes tenderão a manter-se.

Electroprodutor Nacional poderá ser gerada a partir de uma fonte não renovável, com consequente
emissão de GEE.




Relativamente à qualidade do ambiente, não será expectável observar alterações relevantes para a
generalidade dos descritores ambientais (qualidade do ar, qualidade da água, ruído):
o

Em termos da qualidade da água, quer superficial, quer subterrânea prevê-se que a mesma
continue a ser influenciada pelas fontes de poluição atualmente existentes, das quais se
destaca com maior relevância a agrícola e agropecuária. Considera-se, contudo, que,
atendendo ao previsível reforço das condições de infraestruturação e saneamento da região
onde se implanta o projeto, ditadas pela aplicação de legislação cada vez mais rigorosa,
exigente e penalizadora, assim como face à necessidade de cumprimento do que se encontra
estipulado nos instrumentos de gestão da qualidade da água existentes, como é o caso da
Diretiva Quadro da Água e do Plano de Região Hidrográfica, se possa apontar para uma
eventual melhoria da qualidade das águas a médio/longo prazo;

o

No que respeita à qualidade do ar e ambiente sonoro, os principais fatores de degradação
existentes encontram-se associados ao tráfego de veículos na rede viária e ferroviária local e
à operação de algumas pedreiras. A este respeito, refira-se que não se conhece qualquer novo
projeto industrial para a área de estudo. Apesar de pouco significativo, atendendo ao
previsível aumento do número de veículos em circulação, é expectável que possa ocorrer,
independentemente do projeto, um aumento de emissões sonoras e de poluição atmosférica
junto às vias de comunicação existentes. Este efeito poderá ser, a médio ou longo-prazo
atenuado pela introdução de melhorias a nível dos veículos em circulação.

Em matéria de componente socioeconómica, e com base nas grandes tendências identificadas na
análise efetuada, pode-se admitir que a evolução previsível da área de estudo, na ausência de projeto,
se caracterizará pelo seguinte:
o

Haverá tendência a acentuar as assimetrias que já hoje se verificam, a nível sub-regional, de
incremento do desenvolvimento de faixas urbanas centradas nos grandes eixos de
transportes, em paralelo com uma crescente desvitalização demográfica e socioeconómica
das zonas marginais a esses eixos, e sem base económica de sustentação para uma inversão
da tendência recessiva atualmente existente;

o

Assim, essas zonas, onde se insere a AE, tenderão para o despovoamento a prazo, com o
consequente abandono da atividade agrícola e remetendo-se para um tipo de atividades
económicas baseadas na manutenção e preservação de valores naturais, regeneração de
ecossistemas e aproveitamento (eventualmente turístico) das condições propiciadas pela
renaturalização da paisagem;

o

Verificar-se-á o abandono das casas existentes, como residência habitual, podendo ser
substituídas por edificações para uso turístico e de lazer.



No que se refere aos valores patrimoniais presentes na área de estudo, prevê-se a continuação da sua
progressiva degradação e abandono, atendendo que não se conhecem planos específicos municipais
(ou de outra natureza) para a sua recuperação ou conservação.
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Ou seja, na ausência do projeto, prevê-se a acentuação e progressivo agravamento do comportamento negativo
a nível demográfico, com a perda de dinamismo e o acentuar do envelhecimento populacional. Este fenómeno
contribuirá para a cada vez menor capacidade de fixação de jovens, que tenderão a prosseguir a tendência de
concentração nos centros urbanos mais dinâmicos.

7.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Enquadramento
O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente suscetíveis de virem a ser
originados pela implantação da Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW.
Saliente-se que, no caso particular deste estudo, o facto da área de implantação do projeto ter resultado de uma
primeira fase de trabalho, em que se identificaram as grandes condicionantes ambientais existentes na área de
estudo, resulta em que os potenciais impactes mais significativos do projeto foram, desde logo, evitados.
Importa ainda referir que a fase de desenvolvimento do projeto analisado pelo EIA (Projeto de Execução), em
que se encontram já definidas todas as estruturas do projeto, permite avaliar, em toda a sua expressão, o
impacte potencial a ser induzido pela central, pelo que a análise de impactes foi desenvolvida com particular
incidência na área de implantação dos respetivos elementos. Note-se que, para a presente avaliação, já se
encontra igualmente definido o local de implantação do estaleiro de obra.

Metodologia
A análise de impactes foi feita por área temática, ou descritor, tendo-se dado especial destaque aos descritores
que, em função da caracterização do ambiente afetado, se concluiu serem mais críticos, e que o projeto, dadas
as suas características, mais interfere ou altera. Assim sendo, na análise de impactes considerou-se uma
hierarquização dos descritores a analisar, já apresentada no Capítulo 6, de acordo com a sua importância e
necessidade de pormenorização, tal como se refere seguidamente:


Os descritores Uso e Ocupação do Solo, Socioeconomia, Ecologia e Paisagem foram considerados como
Fatores Muito Importantes;



Os descritores Recursos hídricos superficiais, Solos, Ordenamento do território e Condicionantes,
Ambiente Sonoro e Património foram considerados como Fatores Importantes.



A Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade, Recursos hídricos subterrâneos, Clima e
Qualidade do ar foram classificados como Fatores Pouco Importantes.

Sempre que necessário, para cada descritor, são apresentados alguns aspetos metodológicos específicos, que
enquadram a análise e justificam, em alguns casos, opções de estrutura própria pela importância do mesmo.
De uma forma geral, a metodologia utilizada neste capítulo baseou-se em:


Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projeto, sobre cada um dos descritores,
associando-os sempre que possível, à zona do projeto em que se farão sentir;



Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando se revelou possível e relevante, à sua
quantificação.

No que se refere à subestação, foram ainda integradas as especificações da REN, S.A., relativamente aos
parâmetros de classificação de impactes e ao método de determinação do grau de significância do mesmo,
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Na identificação e avaliação de impactes teve-se em consideração: a área de intervenção (variável de impacte
para impacte); a duração prevista para os efeitos dos vários impactes; as fases em que os impactes se produzem
(construção ou exploração); a magnitude (quantificação) e significado (qualificação) dos mesmos.

definidas no “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional
de Transporte de Electricidade” - Anexo LA3.
Os impactes são, ao longo do capítulo, classificados, no mínimo, quanto a:


Sentido: positivo ou negativo;



Efeito (ou relação com o projeto): direto ou indireto;



Probabilidade de ocorrência (associada à possibilidade de um impacte ocorrer ou não):
improvável/pouco provável, provável, certo;



Duração (reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte): temporário, permanente;



Frequência (periodicidade): raro, ocasional/sazonal, diário;



Reversibilidade (reflete a medida em que o impacte pode ser alterado): reversível, parcialmente
reversível, irreversível;



Magnitude (reflete a grandeza do impacte): reduzida, moderada, elevada;



Valor do recurso afetado ou sensibilidade ambiental da área do impacte: reduzido, moderado, elevado;



Escala (geográfica): confinado à instalação, não confinado mas localizado, não confinado;



Capacidade de minimização ou compensação: minimizável, minimizável e compensável, não
minimizável nem compensável.

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação de todos estes critérios, resultando numa
graduação em três níveis: significativo, moderadamente significativo e não significativo.
No caso específico dos descritores Ecologia e Paisagem, considerou-se necessário detalhar a metodologia
genérica apresentada para a totalidade dos descritores, adaptando-a concretamente às especificidades das
respostas dos sistemas ecológicos aos potenciais impactes induzidos pelo projeto. A apresentação de uma
metodologia específica para o descritor (apesar de nunca contrária à metodologia geral de avaliação de impactes
do EIA) pretendeu ainda responder à relevância dos aspetos ecológicos presentes na determinação dos efeitos
globais do projeto.
Para todos os descritores descriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a fase de construção
e durante a fase de exploração, fases essas que apresentam características muito diferenciadas, na sua duração
e tipologia de intervenções.
No caso particular da central solar em estudo, e para além da descrição dos impactes potenciais genéricos que
lhe estão associados, identificaram-se os impactes específicos associados, separadamente, às estruturas da
central e à subestação, considerando as suas características técnicas específicas, a sua implantação geográfica
particular e os respetivos condicionamentos associados.
Em capítulos separados são propostas medidas de minimização/medidas cautelares para evitar, reduzir ou
compensar os impactes negativos (Capítulo 9) assim como uma análise dos riscos associados à presença e
funcionamento do projeto (Capítulo 8).

Mod. 503-A

Por fim e de modo a sintetizar algumas características do projeto em questão, apresenta-se, na tabela seguinte,
alguns dados relativos à expressão territorial da implantação do projeto, úteis para o acompanhamento da
avaliação de impactes a seguir apresentada:
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Tabela 7.1 – Resumo de dados de implantação do projeto
Dado do projeto

Área associada

Notas

Área de estudo considerada no EIA

986,32 ha

-

Área da Quinta Nova

511,33 ha

-

368 ha

-

a) Ocupação aérea

160 ha

A área total das mesas é de apenas 160 ha (43,5%
da área total de implantação do projeto)

b) Ocupação do terreno com estruturas de
suporte dos painéis fotovoltaicos

0,13 ha

Prevê-se a colocação de 200.000 estruturas de
fixação, com um diâmetro de 90 mm.

II. Ocupação com cabines de postos de
transformação e inversores

0,45 ha

Área real de afetação dos solos, incluindo abertura
de caboucos

III. Ocupação com acessos novos

7,37 ha

Área real de afetação dos solos por acessos,
considerando uma largura de 4 m. O projeto prevê
ainda a utilização de 6.961 m de acessos
existentes, incluindo a beneficiação do pavimento
de 3.148 m (45 %)

Cálculo de áreas

Área de implantação total do projeto
I. Ocupação com painéis fotovoltaicos

(extensão de
cerca de 18.418
m)
IV. Ocupação com valas para rede de MT

1,15 ha

Área de afetação dos solos, considerando uma
extensão de valas de 19,2 km e uma largura de 4
m.

V. Subestação

1,89 ha

Área total de afetação de solos, incluindo taludes

VI. Estaleiros de obra

1,58 ha

Área total de afetação de solos

VII. Área sem ocupação infraestruturada (no
solo ou aérea), no interior da área de
implantação do projeto

196,5 ha

Estabelecida como a diferença entre a área de
implantação total do projeto e cada um dos
elementos descritos anteriormente

I. Fase de construção

12,6 ha

Incluindo os estaleiros de obra e valas MT

II. Fase de exploração

9,84 ha

Excluindo a área de estaleiros de obra e valas MT

Área total de afetação direta do solo:



Área de ocupação com painéis fotovoltaicos – 160 ha. Esta área corresponde a uma ocupação aérea,
sem reflexos na intervenção direta no solo. Efetivamente, e conforme descrito no Capítulo 5, a
colocação de painéis no solo ocorre apenas através da colocação de parafusos das mesas de suporte
dos painéis. Considerando que, segundo os dados do projeto, se prevê a colocação de 200.000
estruturas de fixação, com um diâmetro de 90 mm cada, prevê-se uma afetação direta e permanente
do solo de apenas 0,13 ha com a colocação de painéis. Importa, contudo, referir que a atividade de
montagem das estruturas de suporte dos painéis, realizada com máquinas de estacaria, de transporte
manual, poderão, localmente, introduzir alguma compactação dos solos, não se considerando esta
afetação, contudo, distinta das atuais afetações induzidas pelos tratores agrícolas e florestais que
asseguram a manutenção dos terrenos da Quinta Nova, dadas as características físicas das referidas
máquinas;



Área de ocupação com cabines de postos de transformação e inversores – 0,45 ha. O projeto prevê a
implantação de 79 cabines de postos de transformação e de 79 cabines de inversores, cada um com
uma área de afetação do terreno de 28,34 m2;
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Assim, da leitura da tabela seguinte é possível aferir que a área total de implantação do projeto é de 368 ha,
correspondendo esta à seguinte desagregação:



Área de ocupação de acessos novos – 7,37 ha. Considerou-se esta a única área de afetação associada à
utilização de acessos pelo projeto, atendendo a que os restantes correspondem a acessos existentes,
sem prejuízo de terem de ser beneficiados/repavimentados em fase de obra. A este respeito, importa
salientar que todos os acessos a criar se manterão durante a fase de exploração da central, para efeitos
das atividades de manutenção da mesma. Da mesma forma, não se prevê a necessidade de criar
acessos temporários à obra, atendendo a que os acessos existentes ou os novos previstos no projeto
são suficientes para apoio às atividades construtivas. Aqui merece uma referência especial o facto de a
colocação das estruturas de suporte dos painéis não requerer a criação de acessos temporários junto
às fileiras de painéis, atendendo a que a mesma será realizada com recurso a máquinas de reduzida
dimensão, conforme especificado no Capítulo 5;



Área de ocupação da subestação – 1,89 ha. Neste cálculo contabilizou-se a área de afetação total da
subestação, incluindo plataforma e taludes. Salienta-se que o acesso da subestação foi considerado
juntamente com os restantes acessos da central;



Área sem ocupação infraestrutural – 196,5 ha. Trata-se da área desocupada no interior da central, onde
não se prevê qualquer intervenção direta pela projeto e que corresponde aos espaços entre as mesas
de painéis, às zonas envolventes de zonas condicionadas ocorrentes no interior da área de implantação
do projeto (como, por exemplo, zonas de linhas de água ou de escorrência, faixa de proteção da linha
de transporte de energia, à servidão ferroviária da linha existente, etc.), à envolvente das cabines dos
postos de transformação e inversores e a outras zonas em que, tecnicamente, se optou por não colocar
painéis ou outras estruturas do projeto.

Identificação das principais ações do projeto geradoras de impactes sobre o
ambiente
7.3.1 Tipologia de impactes
Os principais impactes gerados por um projeto de uma central solar fotovoltaica, como o projeto em apreço,
iniciam-se na fase de construção, onde se verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e as
potenciais afetações a valores naturais, paisagísticos e socioeconómicos existentes.
No projeto em análise verifica-se uma afetação direta da área a ocupar pelas estruturas da central e pela
subestação (mais alargada e temporária durante a fase de construção e mais localizada e permanente durante
a fase de exploração), assim como da sua área envolvente, correspondente a áreas afetas à implantação de
estaleiro e zonas com ocupação temporária pelas obras. Não se verificará, contudo, qualquer interferência ao
nível das atividades socioeconómicas ocorrentes na área de estudo, atendendo a que o terreno onde se
implantará o projeto é propriedade do proponente e face ao seu interesse (através dos projetos associados e/ou
complementares previstos), em preservar/valorizar as áreas de pastagem e de montado existentes no interior
da Quinta Nova.

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque, que será de cerca de 25-30 anos, o mesmo poderá ser
renovado e ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. Poderá
também, ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos,
assim o venham a determinar.
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Na fase de exploração verifica-se a manutenção dos impactes ocorridos na fase de construção no que se refere
à ocupação permanente do solo, aspetos paisagísticos, interferência com o ordenamento do território e com a
componente social.

Caso venha a ocorrer, a fase de desativação corresponderá à remoção das infraestruturas com reutilização de
componentes e gestão de resíduos, à desocupação do solo e sua descompactação e a intervenções paisagísticas
no sentido da recuperação dos locais desativados.

7.3.2 Análise das principais atividades de construção
Considerando o maior significado das interferências introduzidas pelo projeto durante a fase de construção,
sistematizam-se nos pontos seguintes as principais atividades do projeto passíveis de originar impactes
ambientais:


Instalação e funcionamento de estaleiro;



Construção de acessos;



Desmatação e abate de árvores, quando aplicável;



Circulação de máquinas e veículos;



Criação de valas para colocação da rede de cabos de média tensão;



Abertura de caboucos e implantação das cabines dos postos de transformação e inversores (elementos
prefabricados);



Construção da subestação;



Implantação de suportes para a instalação de painéis;



Montagem das mesas de painéis fotovoltaicos;



Recuperação das áreas ocupadas temporariamente pela obra.

Mod. 503-A

Durante a fase de construção de uma central solar é necessário providenciar a instalação de estaleiros. No que
se refere ao projeto em análise, definiu-se a implantação do estaleiro geral da obra junto ao apeadeiro de
Panóias, conforme representado na figura seguinte:
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Figura 7.1 – Localização de estaleiros de obra
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Esta localização permite assegurar, à partida, uma adequada compatibilização com todas as condicionantes
conhecidas no terreno, não se prevendo qualquer afetação digna de nota associada ao local especificamente
selecionado. No capítulo 9 apresenta-se um conjunto de recomendações a ter em consideração para a sua
instalação e exploração e na figura seguinte a demonstração da compatibilização do local do estaleiro com as
condicionantes ambientais presentes no terreno da Quinta Nova.
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Figura 7.2 – Implantação de estaleiros de obra face a condicionantes ambientais da Quinta Nova

O estaleiro geral da central ocupa, na maioria da sua área, uma zona agrícola de sequeiro, atualmente sem
exploração, na envolvente do anterior caminho de acesso e zona de estacionamento do Apeadeiro de Panóias.
A sua instalação será antecedida, nos locais necessários, da desmatação de solos, podendo haver necessidade
de recorrer à regularização do terreno, implicando a circulação de veículos e máquinas para o efeito. A instalação
do estaleiro implicará, ainda, a necessidade de proceder à compactação do solo na sua área de implantação.

Embora os locais de implantação de estaleiros se encontrem desde já definidos, estes serão apenas validados
após indicação expressa da DIA (sendo este conteúdo remetido para o Plano de Acompanhamento Ambiental e
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No decurso da empreitada de construção da subestação serão ainda utilizados estaleiros próprios. Numa fase
inicial da obra, durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da subestação
e sua vedação, o estaleiro ficará implantado em local externo, junto ao topo norte do talude da plataforma, a
oeste do caminho de acesso. Após a construção da plataforma, efetuar-se-á a implantação de um segundo
estaleiro, no interior da área da plataforma, para dar apoio aos restantes trabalhos de construção civil e à
empreitada do projeto elétrico.

Caderno de Encargos da Obra). Nesta fase, considera-se previsível que a sua implantação e exploração possam
causar efeitos negativos no ambiente, nomeadamente no que se refere a:


Produção de poeiras em consequência das movimentações de terras, assim como de outras operações
de preparação do terreno;



Emissão de ruído em consequência das atividades de preparação do local de implantação, da circulação
de veículos de acesso ao mesmo e descargas de equipamentos e materiais;



Compactação temporária do solo, durante o período de tempo em que o estaleiro se encontre em
funcionamento;



Alteração local da paisagem, igualmente durante o seu período de funcionamento.

Estes efeitos poderão ser responsáveis por impactes a nível da fisiografia (eventuais alterações locais caso seja
necessário recorrer à regularização do terreno para a execução do estaleiro), dos solos e da vegetação (com
destruição da vegetação e compactação e impermeabilização do solo na zona de implantação do estaleiro), da
paisagem (eventuais alterações locais), no ambiente sonoro da área envolvente resultante quer da sua
implantação, quer da sua operação e na qualidade do ar (aumentos de poeiras).
Prevê-se ainda que no estaleiro sejam instaladas zonas de escritórios, zonas de armazenamento de ferramentas
e materiais, serralharia de apoio à construção e outras áreas de apoio à construção da central.
Dada a reduzida área que será necessário afetar ao estaleiro de construção da central e da subestação (área
estimada de 1,58 ha) e desde que assegurado o cumprimento das recomendações estipuladas no Capítulo 9
deste EIA, considera-se que, de uma forma geral, os impactes associados à implantação dos mesmos, embora
negativos, prováveis, diretamente relacionados com o projeto e de consequência imediata, poderão ser
classificados como temporários, localizados, de baixa magnitude, reversíveis e pouco significativos para os vários
descritores acima referidos.
No que respeita à abertura de acessos para aceder aos locais de instalação dos elementos da central, os mesmos
já se encontram definidos no projeto, correspondendo a acessos existentes, a acessos a melhorar (a regularizar)
e acessos novos a construir). A abertura ou melhoramento de acessos implicarão a produção de poeiras, emissão
de ruído, eventual abate de vegetação e afetação de solos na faixa afeta ao caminho a abrir, com consequentes
impactes a nível da degradação local:


da qualidade do ar,



do ambiente sonoro,



da flora e vegetação,



dos solos.

Será igualmente necessário proceder-se à desmatação ou abate de árvores na zona de implantação direta das
estruturas do projeto, sendo importante salientar que não será realizada qualquer desmatação nas zonas a
ocupar com painéis fotovoltaicos, atendendo à implementação de um projeto associado ao da presente central
(o projeto A2, descrito no Capítulo 5.2.1), que visa a criação de pastagens bio diversas semeadas dentro do
perímetro da Central, com rebanhos de ovelhas de raça campaniça. Assim, prevê-se apenas o recurso a
desmatação em locais onde se implantem estruturas como as cabines de postos de transformação e inversores,
os acessos novos ou a subestação.
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Os impactes associados à abertura de acessos constituem-se assim como negativos, de duração permanente,
localizados, de baixa magnitude, reversíveis, pouco prováveis, diretamente relacionados com o projeto e de
consequência imediata, podendo ser considerados como pouco significativos.

Já no que se refere ao abate de árvores e conforme detalhadamente descrito no capítulo 7.4.10 (impactes no
descritor Ecologia), prevê-se a necessidade de proceder ao corte de exemplares de azinheira, apesar de não
integrados em zonas de povoamento classificado pelo ICNF ou integrados na zona protegida delimitada na carta
de ordenamento do PDM de Ourique, maioritariamente para a implantação dos painéis solares, de que resultará
a afetação direta da flora existente, assim como a produção de sobrantes da exploração florestal. Ocorre assim
um impacte negativo e direto, mas que poderá ser minimizado com a implementação do plano de compensação
florestal previsto no Capítulo 10.
A circulação de máquinas e veículos será feita exclusivamente pelos acessos definidos no projeto. O tipo de
máquinas e veículos que se prevê que venham a ser utilizados na obra consistirá em viaturas de transporte de
equipamentos, materiais e de pessoal, gruas e escavadoras, roldanas e ferramentas mecânicas e manuais. As
viaturas deverão cumprir as normas requeridas para as suas características de utilização e, segundo normas do
Proponente, ao Adjudicatário da Obra ser-lhe-á vedada qualquer ação de manutenção incluindo abastecimento
de combustível e mudanças de óleo, no interior do estaleiro. No Capítulo 9 apresenta-se igualmente um conjunto
de medidas de minimização referentes à circulação no exterior da área de obra, que, desde que assegurado o
seu cumprimento, contribuirá para a minimização dos impactes desta atividade no ambiente e populações.
A criação de valas para colocação da rede de cabos de média tensão implicará a afetação temporária dos solos
numa extensão de cerca de 19,2 km. Salienta-se que estes cabos serão enterrados em vala a 1 m de
profundidade. Da mesma forma, a abertura de caboucos e a implantação das cabines dos postos de
transformação e inversores será realizada com recurso a escavações de profundidade máxima de 1m, numa área
total de cerca de 0,12 ha, separados em 79 zonas. A execução destas atividades será responsável por impactes
diretos nos solos e vegetação local, mas não se prevê que cause interferência com outro descritor ambiental,
nomeadamente com a geologia ou hidrogeologia, dada a reduzida profundidade e dimensão das intervenções a
realizar. Salienta-se ainda que a sua implantação assegurará uma efetiva compatibilização com as linhas de água
ou de escorrência existentes no local, podendo assegurar-se pequenos ajustes de posicionamento em fase de
obra para o efeito.
Já a construção da subestação terá como principal impacte, em fase de construção, a execução de
movimentações de terras para execução de fundações semi-enterradas para a respetiva plataforma. Os maciços
de equipamentos a construir nesta empreitada passam por soluções já anteriormente definidas e utilizadas pela
REN,SA em outras subestações, sendo que o projeto prevê, para o efeito, uma escavação a uma profundidade
máxima de 3 m. Desta forma, será na subestação que ocorrerão as movimentações de terras mais expressivas
do projeto, sendo esta actividade responsável pela produção de poeiras, emissão de ruído e produção de
resíduos, conforme abordado em vários capítulos ao longo do presente EIA.
Importa, contudo, referir que tendo em conta os resultados do balanço de movimentações de terras aferido no
projeto, em que se priviligiou uma solução técnica que permitiu minimizar a intervenção no terreno, o volume
total de escavação é de 12 444 m3 de terras (incluindo a decapagem), os quais serão parcialmente utilizados na
área de construção (ou envolvente) da nova subestação. O volume de terras provenientes de escavação, será,
assim, totalmente reaproveitado como terras para aterro, integração paisagística e para recobrimento de
taludes. No final, não se prevê a geração de qualquer volume excedentário de terras a transportar a vazadouro.

No que se refere à implantação de suportes para a instalação de painéis, ela é feita, como anteriormente
indicado, sem necessidade de criação de acessos temporários para o efeito, atendendo ao tipo de equipamentos
utilizados e descritos no Capítulo 5.4.1.1, que permite a colocação das estruturas de suporte com uma reduzida
afetação dos terrenos envolventes. Nesta atividade, prevê-se, assim, apenas a compactação dos solos presentes
e eventual afetação de espécies de flora ocorrentes nos locais de colocação das máquinas. Ocorre assim um
impacte negativo e direto, mas que poderá assumir um caráter pouco significativo atendendo ao carácter muito
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A execução dos maciços das fundações em betão será responsável pela produção de resíduos de betão e de
lavagem das autobetoneiras, que deverão ser transportados a destino final licenciado.

temporário da atividade (a fixação de cada suporte pode demorar apenas alguns minutos). Já nas zonas de
pastagem, salienta-se que a colocação das máquinas de perfuração será realizada assegurando a preservação
das estruturas de drenagem criadas no âmbito do Projeto Associado A.2 (ver Capítulo 5.2.1), que prevê a criação
de pastagens bio diversas semeadas dentro do perímetro da Central. Efetivamente, encontrando-se esse projeto
atualmente já em desenvolvimento (e prevendo-se que já esteja totalmente executado no terreno em fase de
arranque da obra de construção da central), será necessário assegurar a preservação das estruturas de
drenagem nele previstas e/ou a sua recuperação em caso de eventual dano. Refira-se ainda que se considera
que a colocação das estruturas de suporte no solo, pela sua reduzida área de afetação (cerca de 0,13 ha para o
total do projeto, representando cerca de 0,035% da área de implantação do projeto) não tem qualquer efeito
digno de expressão nos solos ou em outro fator ambiental, apesar de se prever a perfuração do terreno
associada até uma profundidade de 1,5 a 2 m.
A montagem das mesas de painéis fotovoltaicos será feita manualmente, não implicando quaisquer atividades
geradoras de impacte ambiental.
As atividades de obra terminarão com a implementação de medidas de recuperação e integração paisagística,
as quais se encontram previstas no PIP do projeto (ver Anexo E.4) e vertidas para o Capítulo 9 do presente EIA.

7.3.3 Análise das principais atividades de exploração
Durante a fase de exploração, as atividades mais significativas correspondem ao funcionamento da central com
produção de energia solar fotovoltaica, objetivo principal da implementação do projeto, ocorrendo, igualmente,
ações de manutenção, relacionadas com a limpeza dos painéis fotovoltaicos e, sempre que necessário, com a
manutenção das próprias componentes da central solar e da subestação. Estas atividades não são, contudo,
geradoras de novos impactes face aos identificados na fase de construção, mas, sim, à manutenção das
intervenções definitivas resultantes da implantação da central, a nível de ocupação do solo, ecologia,
ordenamento e condicionantes.

7.3.4 Análise das principais atividades de desativação
Na fase de desativação, as principais atividades passíveis de originar impactes ambientais são as seguintes:
1.

Desmontagem da central, remoção das estruturas de suporte dos painéis e das restantes estruturas
construídas, desmontagem da subestação e destruição dos maciços de fundação da subestação;

2.

Remoção de todos os componentes e equipamento da central com reutilização de equipamentos e
gestão de resíduos;

3.

Desocupação do solo e sua descompactação;

4.

Intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados.

Mod. 503-A

Estas atividades serão responsáveis, essencialmente, pela produção de ruído, poeiras e resíduos, sendo os
impactes, de uma forma geral, similares aos ocorrentes na fase de construção.
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Análise de impactes por descritor
7.4.1 Análise fisiográfica
7.4.1.1 Fase de construção
Como aspeto enquadrador, importa salientar o projeto avaliado no presente EIA assenta numa tecnologia que
permite que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno, sem que
sejam necessárias movimentações de terras associadas e, portando, sem introduzir alterações com significado
na fisiografia.
Assim, durante a fase de construção, as operações suscetíveis de produzir impactes na fisiografia prendem-se
sobretudo com a implantação de estaleiros, abertura de acessos, abertura dos caboucos para a implantação das
cabines dos postos de transformação e inversores, bem como para execução das fundações da subestação.
Embora, de uma forma geral, este tipo de atividades, pela sua reduzida dimensão, não origine alterações
significativas na fisiografia, os efeitos negativos poderão ocorrer com o aumento do risco de erosão aquando da
realização de movimentações de terras, podendo ser mais significativos em zonas onde o relevo é mais
acentuado, podendo ocorrer pequenos deslizamentos de terras, bem como nas zonas de linhas de festo e de
linhas de água.
A apreciação efetuada e apresentada de seguida baseou-se nos Desenhos 2 e 3, nos levantamentos topográficos
e cartografia de projeto disponível e nos reconhecimentos de campo realizados.
Desta forma, identificam-se seguidamente as situações onde a implantação da central poderá induzir impactes
localizados sobre a fisiografia, correspondendo às zonas onde o relevo se apresenta mais acentuado, o que
acontece, unicamente, em alguns locais da zona sul e este da área de estudo, conforme se pode verificar pelo
Desenho 3 – Carta de Declives, assim como em zonas de maior aproximação a linhas de água e sobreposição
com zonas de festo, locais onde os impactes terão previsivelmente maior extensão, magnitude e significado:


Zonas de maior declive – As zonas de maior declive situam-se ao longo dos setores fotovoltaicos 2 e 3,
junto ao limite noroeste da Quinta Nova, onde ocorre implantação de painéis e abertura de acessos,
tendo sido possível garantir que, localmente a implantação dos caboucos das cabines para os
transformadores e inversores não afeta qualquer zona de maior inclinação.



Aproximação/interferência com linhas de água – No que se refere à implantação de estaleiros, verificase que nenhum deles afeta diretamente quaisquer linhas de água ou linhas de escorrência, ressalvandose, contudo que o estaleiro da subestação se implanta na proximidade de uma linha de escorrência. A
adoção de medidas de minimização preconizadas no Capítulo 9 assegurará que não ocorra qualquer
impacte sobre a mesma.
A criação de acessos novos pelo projeto, foi realizada considerando a necessidade de ligação a todos os
setores fotovoltaicos não tendo sido possível evitar o atravessamento de todas as linhas de escorrência.



Sobreposição com linhas de festo – a implantação de todas as estruturas do projeto privilegiou o
afastamento a linhas de festo, de modo a assegurar-se a menor intervenção possível no terreno. Não
foi, contudo, possível evitar o atravessamento de algumas linhas de festo secundárias pelos acessos
novos (pelo mesmo motivo descrito para as linhas de água), registando-se um total de 5
atravessamentos.
Foi ainda possível garantir que, localmente, a implantação dos caboucos das cabines para os
transformadores e inversores e da subestação não afetasse qualquer linha de festo.
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Salienta-se, contudo, ter sido possível garantir que, localmente, a implantação dos caboucos das
cabines para os transformadores e inversores e da subestação não afetasse qualquer linha de água.

Da avaliação realizada, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, considerando-se ainda como prováveis,
temporários, reversíveis e localizados, no que se refere à alteração do relevo. Pela reduzida expressão das áreas
e terreno afetadas, face à dimensão do projeto, considera-se que a magnitude deste impacte é reduzida e o
impacte é pouco significativo.
No caso dos restantes elementos de obra, não descritos anteriormente, considera-se que os potenciais impactes
na Fisiografia terão significado e magnitude nulos.

7.4.1.2 Fase de exploração
Pela natureza do projeto, não é expectável que a fase de exploração propriamente dita, correspondendo ao
funcionamento da central ou às ações de conservação da mesma, possa implicar impactes negativos no descritor
fisiografia, desde que sejam consideradas algumas boas práticas ambientais, nomeadamente no que respeita à
reintegração de taludes verticais eventualmente criados para acesso e manobra de maquinaria, em fase de
construção, em zonas onde tal solução não possa ser evitada e outras referidas no âmbito deste EIA para outros
descritores, tais como a ocupação do solo, a paisagem e a ecologia.

7.4.1.3 Fase de desativação
Na fase de desativação da central dever-se-á ter especial atenção às zonas identificadas na fase de construção
como causadoras de potenciais impactes, uma vez que correspondem a situações de declives mais acentuados
(uma vez que o tipo de trabalhos a efetuar poderá aumentar os riscos de erosão), e/ou a zonas de linhas de festo
ou na proximidade de linhas de água. Nestes casos não se prevê a utilização de explosivos nas operações de
desmontagem das estruturas e deverão ser tomadas precauções, no sentido de evitar deslizamentos de terras
e garantir a estabilidade dos taludes. Assim sendo, as situações possíveis de causar impactes na fase de
desativação são sensivelmente as mesmas referidas na fase de construção.
Do mesmo modo que na fase de construção, nesta fase os impactes que ocorram serão negativos. No entanto,
no que se refere à alteração do relevo, tais impactes podem ser considerados como pouco significativos,
temporários e localizados.

7.4.2 Geomorfologia, geologia e sismicidade
7.4.2.1 Aspetos gerais
Os impactes de um projeto de uma central solar sobre os fatores de natureza geológica ocorrem,
essencialmente, na fase de construção e estão relacionados com a potencial destruição e/ou afetação de
formações geológicas com interesse económico e/ou científico, em consequência da execução de escavações e
da construção de acessos, quando não é possível recorrer a acessos existentes.

Nas restantes situações de perfuração do terreno previstas no projeto (para criação de valas para a rede de
média tensão, para a abertura de caboucos para a instalação de cabines e para a implantação das estruturas de
suporte dos painéis), a profundidade máxima de escavação é de 1,5 a 2 m e é realizada por meios mecânicos.
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Atendendo a que a profundidade máxima de escavação prevista no projeto é de, no máximo, 3m,
correspondendo à escavação para a execução das fundações da subestação, é previsível que as interações com
as formações geológicas se façam sentir apenas sobre as camadas superficiais (já de si alteradas), e que assumam
um significado reduzido a nulo, sendo o recurso a explosivos apenas considerado no caso de escavação sobre
maciço rochoso. No caso de vir a ser necessário recorrer à utilização de explosivos, os impactes sobre a geologia
poderão adquirir maior expressão, apresentando-se no Capítulo 9 as medidas de minimização a considerar

Durante a fase de desativação da central, as atividades de desmontagem com potencial incidência a nível da
geologia e geomorfologia prendem-se com a necessidade de remover os maciços de fundação da subestação.
Nestas situações não é necessário recorrer à utilização de explosivos, prevendo-se a ocorrência de impactes
negativos pouco significativos, particularmente pelo facto da intervenção se realizar em áreas já afetadas
durante a fase de construção

7.4.2.2 Fase de construção
Como anteriormente referido, considerando a reduzida dimensão das escavações a efetuar, em que as afetações
em termos de geologia ficam restringidas às formações superficiais, considera-se que os potenciais impactes na
geologia, embora negativos, prováveis e permanentes, serão excecionais, localizados e de baixa magnitude,
podendo ser classificados como não significativos.
Destaca-se que caso se verifique que eventualmente, para as fundações dos maciços, as características do
terreno impliquem a utilização de explosivos para a execução das fundações da subestação, poderão ocorrer
impactes negativos mais significativos na geologia. A utilização de explosivos para escavação do terreno
apresenta como impactes potenciais a produção de vibrações que são transmitidas aos terrenos e estruturas
adjacentes, a produção de ruído, a eventual projeção de blocos de rocha, a criação de poeiras e, ainda, a
sobrefraturação do maciço rochoso remanescente, com possibilidade de criar instabilizações futuras. Considerase, contudo, que a adoção de cargas explosivas que garantam o cumprimento da Norma NP-2071, de 1983,
“Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”,
através do estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo e que incorporem
microrretardadores, permitirá assegurar o seu seguro manuseamento e utilização para além de evitar eventuais
projeções de blocos de rocha, minimizando-se assim os potenciais impactes por esse meio induzidos.
No que se refere à ocorrência de recursos geológicos, tal como se pode observar na Figura do capítulo 6.3.4 e
na tabela seguinte, o projeto em estudo atravessa, no seu limite nordeste, uma área integrada num contrato de
prospeção e pesquisa, e encontra-se maioritariamente implantado sobre uma área sujeita ao pedido de
prospeção e pesquisa de vários minerais. No interior da sua área, identifica-se, ainda um depósito mineral de
manganês, atualmente sem exploração.
Tabela 7.2 – Síntese da interferência do projeto com recursos geológicos
Recurso geológico

Área total

Relação com o projeto

Contrato de prospeção e pesquisa
(MNPP01016) – para cobre, chumbo,
zinco, prata, ouro e minerais associados

20.045 ha

Atravessado em 3,4 ha pela área de implantação do
projeto (zona de implantação de painéis
fotovoltaicos)
Área afetada representa 0,02% da área total
delimitada pela DGEG

Pedido de prospeção e pesquisa
(MNPPP0437) – para cobre, chumbo,
zinco, estanho, prata, ouro e outros
minerais metálicos

49.898 ha

Pedido de prospeção e pesquisa
(MNPPP0440) – para cobre, chumbo,
ouro, prata, zinco e minerais associados

49.953 ha
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Atravessado em 346,6 ha pela área de implantação
do projeto (todos os elementos do projeto)
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Área afetada representa 0,73% da área total
delimitada pela DGEG
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Recurso geológico

Área total

Relação com o projeto

Ocorrência mineral

-

Localizada na zona norte do setor 5 da área de
implantação de painéis fotovoltaicos

Atendendo, contudo, a que a dimensão das escavações a efetuar para a implantação das estruturas da central
é reduzida, com reduzida afetação das áreas do contrato e do pedido de prospeção e pesquisa (0,02% e 0,73%,
respetivamente) e que não se prevê a afetação direta da ocorrência mineral por qualquer estrutura do projeto
(ocorrendo a mesma sob a área de implantação de painéis), considera-se que os impactes sobre estes recursos
geológicos são negativos, permanentes, localizados, mas de baixa magnitude e significância reduzida.

7.4.2.3 Fase de exploração
Durante a fase de exploração da central em estudo não são expectáveis impactes negativos sobre os fatores
geológicos, uma vez que não há qualquer intervenção física no terreno.

7.4.2.4 Fase de desativação
Durante a fase de desativação desta infraestrutura, os potenciais impactes sobre a geologia e geomorfologia
serão similares aos que foram identificados para a fase de construção e poder-se-ão considerar não
significativos.

7.4.3 Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas
Os impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com a potencial compactação de terrenos, redução
da área de infiltração, com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias
poluentes.
Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das intervenções,
não obstante a grande dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes significativos no meio
hidrogeológico, que apresenta vulnerabilidade muito baixa a variável.

7.4.3.1 Fase de Construção
Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e os locais de instalação das
mesas poderão ocorrer derrames acidentais, que poderão provocar a deterioração da qualidade das águas
subterrâneas.

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de estudo provocará a compactação
dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. A instalação de estaleiros, a construção de novos
acessos e a construção da subestação, que se prolongam na fase de exploração, diminuem local e
temporariamente a área de infiltração gradual das águas da precipitação. Considerando, contudo, a área total
de ocupação pelo projeto em fase de construção (12,6 ha), face à área total de implantação (3,4%), não se
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Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no entanto pouco provável, dependendo a
magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no derrame, temporário e reversível,
significativo se contaminar o sistema aquífero, que apresenta vulnerabilidade à poluição muito baixa a variável.
Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e
cuidados a considerar em fase de obra.

considera que aquele possa ser responsável por qualquer impacte ao nível da recarga de aquíferos e, portanto,
da disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos. Pelo efeito, considera-se este impacte negativo, de
reduzida magnitude, pouco significativo, reversível nas áreas que não serão ocupadas após descompactação dos
terrenos e de âmbito local, por não se prever que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado.
Não se prevê que a fase de exploração do Parque interfira com qualquer captação de água subterrânea para
abastecimento público.
Igualmente, os 2 furos verticais mais próximos da área de estudo (547/17 e 547/21), não serão afetados pela
instalação de mesas, não se prevendo por isso impactes nestes dois pontos de água subterrânea.

7.4.3.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração, a impermeabilização do terreno ocorre unicamente em áreas associadas às zonas
construídas da central (cabines de postos de transformação e inversores e subestação), não se incluindo aqui a
área dos acessos, atendendo a que os mesmos não serão impermeabilizados. Esta área é um pouco mais
reduzida do que a área afetada na fase de construção, dado que não abrange as áreas entretanto
descompactadas. Considera-se um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, certo e
permanente, não se considerando que possa afetar a recarga global do sistema aquífero.
Importa salientar que, no âmbito do projeto associado A.2, relativo à criação de pastagem biodiversa sob os
painéis fotovoltaicos, se integraram medidas de recuperação da drenagem natural do solo, que se encontrarão
perfeitamente integradas com a presença dos painéis solares e com os seus eventuais efeitos de
redirecionamento da água das chuvas à sua superfície. Efetivamente, na ausência do referido projeto, a presença
dos painéis seria responsável pela concentração das águas e pelo aumento da sua velocidade de escoamento,
com eventual redução da infiltração nos solos e recarga nas zonas sob os painéis. Com a implementação do
projeto associado, considera-se assim que o impacte da presença da central será pouco significativo, não se
prevendo que possa afetar globalmente o sistema hidrogeológico.
Da mesma forma, salienta-se que não existindo quaisquer instalações subterrâneas de saneamento de águas
residuais passíveis de provocar a contaminação do solo subjacente e consequentemente o sistema
hidrogeológico, não se prevê qualquer impacte a este nível.
Não se prevê que a fase de exploração do Parque interfira com as captações de água subterrânea para
abastecimento público ou com eventuais furos verticais de água subterrânea próximos da área de estudo.

7.4.3.3 Fase de Desativação
As ações de desativação do parque com remoção de todos os equipamentos instalados e renaturalização dos
terrenos, determinará impactes semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de
movimentação de terras e de resíduos de demolição. Neste cenário é possível devolver ao local as características
de infiltração atuais, sendo necessário proceder à descompactação de toda a área intervencionada.

7.4.4 Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais
7.4.4.1 Fase de Construção



Desmatação e limpeza do terreno para a instalação do estaleiro, acessos novos, abertura de caboucos
para cabines de postos de transformação e inversores e instalação das fundações da subestação;

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

266

Mod. 503-A

As principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar impactes nos recursos hídricos
superficiais são as seguintes:



Deposição de materiais nos leitos de linhas de água ou de linhas de escorrência;



Movimentação de terras e maquinaria junto a linhas de água ou linhas de escorrência;



Abertura de valas para instalação de cabos de média tensão;



Fixação das estruturas de suporte das mesas dos painéis solares através de parafusos, sem recurso a
betão;



Deposição não controlada de resíduos de obra no solo;



Descargas de águas residuais, no meio hídrico ou no solo;



Descargas acidentais, em meio hídrico ou no solo.



Potenciação do risco de erosão, com consequente aumento do transporte de sedimentos. Cargas
elevadas de material sólido, caso ocorra precipitação, provocam a colmatação dos leitos de cheia e a
obstrução de passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água. Contudo, as
operações de regularização do terreno far-se-ão unicamente nas áreas dos estaleiros, acessos e
subestação, sem terraplenagens significativas;



O transporte de painéis e estruturas de suporte será efetuado em viaturas comerciais de tração total,
com pequena e média dimensão, não existindo a compactação do solo determinada por camiões de
grande dimensão, pelo que se considera este impacte nas linhas de água, negativo, temporário e pouco
significativo;



Em períodos secos e dias ventosos, poderá ter-se o mesmo efeito, decorrente da deposição de poeiras
associada à circulação de máquinas e viaturas. Refira-se no entanto que em projetos desta natureza,
existe um cuidado acrescido durante a fase de construção, no sentido de evitar a emissão de partículas,
para que estas não se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos;



Contaminação das linhas de água, com eventuais derrames de óleos ou outras substâncias poluentes,
ou pelo armazenamento inadequado de resíduos sólidos. No caso de ocorrer, será em pequena escala.
Este impacte é negativo, temporário e pouco significativo;



A eventualidade de contaminação das águas superficiais por inadequada gestão dos resíduos sólidos e
líquidos resultantes da presença de estaleiros e das atividades de construção das diferentes
infraestruturas previstas no Projeto, através de situações envolvendo práticas incorretas ou instalações
insuficientemente dimensionadas para a drenagem e tratamento das águas residuais de tipo urbano,
bem como situações de carácter acidental associadas a deficiências na contenção ou no
armazenamento de combustíveis, lubrificantes, betuminosos ou outros produtos a utilizar, podem
envolver deterioração da qualidade física, química ou microbiológica das águas superficiais, consoante
a origem do problema, e conduzirão a impactes indiretos desfavoráveis nas condições de vida dos
ecossistemas aquáticos. Será um impacte negativo, de magnitude previsivelmente reduzida e de
importância pouco significativa, com âmbito local, de ocorrência improvável, de duração temporária,
reversível, imediato, direto e minimizável;



Não se prevê a interferência com a implantação dos painéis ao nível dos recursos hídricos, atendendo
à solução técnica de fixação ao solo preconizada. Caso, em fase de obra se venha a identificar alguma
potencial afetação não prevista, será requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos
termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de
Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio). Este impacte prevê-se
negativo, embora pouco significativo. Apesar do sombreamento das zonas de implantação dos painéis,
atendendo ao Projeto Associado A.2, que prevê a criação e manutenção de pastagens biodiversas
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Como resultado destas ações, é possível a ocorrência dos seguintes efeitos negativos:

nestas zonas e que tem, atualmente, já em curso uma solução de revitalização das condições de
drenagem do terreno da Quinta, não se prevê que o projeto tenha qualquer impacte negativo sobre a
vegetação existente no terreno, não se prevendo alterações significativas no escoamento superficial e
a erosão hídrica.
Os impactes das ações descritas podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de
minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão da fase de construção e instalação
do projeto, conforme descrito no Capítulo 9 do presente EIA.

7.4.4.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração, a atividade de funcionamento da central e da subestação não têm qualquer interferência
com a hidrologia ou com a qualidade da água superficial.
Já no que se se refere às ações de manutenção da central, que incluem a lavagem dos painéis, importa salientar
que está previsto pelo projeto que a origem dessa água (pura, sem qualquer tratamento) seja através de
abastecimento com camião cisterna, sem recurso a captações locais. Poderá ainda avaliar-se, no futuro, assim o
desenvolvimento tecnológico o permita, a utilização de mecanismos de recolha e armazenamento das águas da
chuva (que é equiparada a água destilada, mas sem aproveitamento das primeiras chuvas a cair, consideradas
mais contaminadas com partículas). O excedente da lavagem dos painéis escorrerá para o solo, beneficiando as
culturas de pastagem biodiversa aí ocorrentes.
Em termos da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais situações
de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, que poderão provocar situações de contaminação
passiveis de atingir os recursos hídricos. Porém, caso se verifique a aplicação correta das medidas de
minimização propostas, as ações decorrentes da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Este
impacte é considerado improvável, pouco significativo, incerto, de magnitude reduzida e minimizável.
Salienta-se, ainda, que atendendo a que os painéis irão estar sobrelevados relativamente ao solo, assentes em
estruturas de suporte, permitindo a normal escorrência e infiltração de águas à superfície considerando-se,
assim, este efeito negligenciável. A conceção dos caminhos dentro do parque, será em gravilha, o que
possibilitará também a normal escorrência e infiltração de águas da precipitação.

7.4.4.3 Fase de Desativação
Face à tipologia de atividades potencialmente envolvidas na desativação, os impactes resultantes desta fase são
semelhantes aos já descritos para a fase de construção.

7.4.5 Solos
7.4.5.1 Aspetos gerais

As áreas a ocupar para a instalação da central diferem consoante se considera a fase de construção (em que a
área utilizada abrange, além da área de implantação dos elementos do projeto, a instalação de estaleiros e a
construção das valas para cabos de média tensão) ou de exploração (em que é afetada permanentemente
apenas a área de implantação das estruturas da central).
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De uma forma geral, a implantação de uma central solar não implica a ocupação contínua do terreno onde é
implantada, mas apenas uma ocupação pontual e reduzida, correspondente, unicamente, aos locais de
implantação dos estaleiros, dos acessos, de criação de valas para a rede de média tensão, da criação de caboucos
para as cabines dos postos de transformação e inversores e da execução das fundações para a subestação.

Conforme indicado no capítulo 7.3.1, a área afetada durante a fase de construção totaliza 12,6 ha, o que
corresponde a apenas 3,4% da área total de implantação do projeto e a área permanentemente afetada em fase
de exploração é de 9,84 ha (2,7% da área total de implantação do projeto).
Na fase de desativação do projeto, com a desocupação da área de implantação da central, potencia-se a
ocorrência de impactes positivos com a libertação e descompactação dos solos intervencionados.

7.4.5.2 Fase de construção
Como anteriormente referido, a afetação dos solos decorrentes da fase de construção da central apresenta-se
limitada às áreas de implantação de estruturas (acessos, caboucos para cabines, subestação e suportes de
painéis fotovoltaicos), assim como as áreas de estaleiro e de abertura de valas para cabos de média tensão. Para
a área de implantação das estruturas de suporte dos painéis, considera-se igualmente a zona de movimentação
de maquinaria de fixação das referidas estruturas, a qual, apesar de transportada manualmente, poder, na sua
implantação no terreno, introduzir alguma compactação dos solos, não se considerando esta afetação, contudo,
distinta das atuais afetações induzidas pelos tratores agrícolas e florestais que asseguram a manutenção dos
terrenos da Quinta Nova, dadas as características físicas das referidas máquinas.
Nesta fase ocorrem, assim, alterações na ocupação do solo e perdas temporárias de solos, resultantes das
regularizações de solo e da perda temporária do terreno, o que, dependendo da qualidade agro-pedológica dos
solos e da respetiva área afetada se pode constituir como um impacte negativo, apesar de pouco significativo.
Refira-se ainda que a implantação dos estaleiros de obra definidos foi feita assegurando a não afetação de solos
de elevada capacidade de uso.
Do ponto de vista dos impactes nos solos atravessados, verifica-se que a totalidade dos apoios em estudo afetará
luvissolos, que são solos relativamente pouco espessos.
De uma forma geral, a área de implantação da central em estudo atravessa essencialmente solos incluídos nas
classes de capacidade de uso D e F, associados, respetivamente, a solos com muito reduzida apetência agrícola
e a uma ocupação florestal, com riscos de erosão elevados suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva e a
um uso com limitações muito severas e, pontualmente, solos de classe de capacidade de uso A, B ou C,
associados a zonas com maior qualidade agropédica.

Mod. 503-A

A este respeito, importa salientar que, durante o período de elaboração do presente EIA, se procederam a
estudos no terreno para caracterização dos solos classificados como RAN da Quinta Nova, classificação essa que
ocorreu há mais de 50 anos, antes de décadas de práticas agrícolas que degradaram profundamente a espessura
e qualidade dos solos presentes. Efetivamente, os estudos realizados no local das manchas de Reserva Agrícola
Nacional permitiram constatar que os solos aí presentes são, hoje em dia, apenas solos esqueléticos, muito
degradados. Nas fotografias seguintes apresenta-se o registo fotográfico que comprova essas conclusões.
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Fotografia 7.1 – Amostragem de solos integrados na RAN, ocorrida em junho de 2017

Constata-se que a maioria dos solos a ocupar temporariamente são das classes D e F, que apresentam riscos de
erosão elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, podendo servir para a exploração de matos e floresta.
Pelo exposto, prevê-se um impacte negativo, certo, localizado, temporário (apenas se mantendo o impacte na
área de implantação direta do projeto), de reduzida magnitude e reduzido significado.

7.4.5.3 Fase de exploração
Durante a fase de exploração da central, os impactes no solo estarão relacionados com a ocupação irreversível
do solo na zona de implantação do projeto, impacte que se origina durante a fase de construção e que assume
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Haverá ainda que contabilizar os impactes no solo decorrentes da instalação do estaleiro, uma vez que
provocarão a compactação e impermeabilização do solo nessa zona, para além da construção das valas para as
redes de média tensão. Neste caso, é expectável a ocorrência de impactes negativos, diretos, localizados,
temporários, reversíveis, de reduzida magnitude e previsivelmente não significativos, contudo minimizáveis.

um caráter permanente na fase de exploração, na zona exclusiva de implantação das estruturas, não se
prevendo, pelo efeito, a ocorrência de novos impactes sobre as características pedológicas dos terrenos
envolventes.

7.4.5.4 Fase de desativação
Durante a fase de desativação, potenciam-se condições para a ocorrência de impactes positivos nos solos e
respetiva ocupação, já que se libertarão as zonas ocupadas pelas estruturas do projeto.

7.4.6 Uso do Solo e Socioeconomia
7.4.6.1 Aspetos gerais
Conforme caracterizado na situação de referência, a área de implantação do projeto sobrepõe-se às seguintes
tipologias de ocupação do solo:


Zonas de ocupação agrícola – pastagens e culturas de sequeiro;



Zonas de ocupação florestal (e matos) – maioritariamente compostas por floresta de azinho;



Zonas artificializadas – correspondentes a ruínas, apoios agrícolas e infraestruturas;



Zonas sem atual ocupação definida.

No que respeita às zonas de ocupação florestal, há a considerar os impactes associados à destruição da
vegetação na zona de implantação dos elementos de projeto e o corte de árvores sob a área de implantação de
painéis. No primeiro caso, ocorrerá uma afetação irreversível na zona de implantação das estruturas do projeto,
com a destruição total da vegetação aí presente (arbórea, arbustiva e herbácea). No segundo caso apenas se
procede ao corte do arvoredo nas zonas de colocação dos painéis, sem afetação das zonas de matos e vegetação
rasteira existente nessas zonas. Refira-se que, de acordo com a avaliação realizada, a afetação de elementos
arbóreos corresponderá, essencialmente, a azinheiras, que constituem uma espécie protegida, pelo que no
âmbito da legislação em vigor será necessário desenvolver um plano de compensação para o efeito, conforme
se descreve no capítulo 10 do presente EIA.
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De uma forma geral, os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e atividades agrícolas durante a fase de
construção estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas existentes nos locais onde seja
necessário revolver ou decapar o terreno. Complementarmente, a afetação das características pedológicas do
solo (através da sua movimentação, compactação ou contaminação), poderá ainda ser responsável por impactes
negativos indiretos sobre a atividade agrícola ocorrente. A este respeito, salienta-se a implementação do Projeto
Associado C.2 – Pastagens bio diversas semeadas dentro do perímetro da Central, com rebanhos de ovelhas de
raça campaniça (descrito no capítulo 5.2.1), no âmbito do qual se prevê a constituição de pastagens bio diversas,
dentro do perímetro da central, com o objetivo de proceder à fixação de poeiras, mas também para acentuar a
fixação de humidade, aumentar a densidade de coberto vegetal e alimentar rebanhos de ovelhas. O projeto em
questão define as espécies que serão semeadas, prevendo-se que tal cultivo ocorra sem qualquer movimentação
de terras, usufruindo do acréscimo de água no solo, que resultará de uma estratégia de retenção de águas da
chuva e de humidade por baixo dos painéis (em resultado do ensombramento e da condensação na parte
debaixo dos painéis da evaporo transpiração), a qual se encontra já em desenvolvimento no terreno da Quinta
Nova.

Apesar de as mesmas não ocorrerem no interior da área de implantação do projeto, os impactes suscetíveis de
ocorrerem durante a fase de construção sobre as zonas de ocupação urbana prendem-se com eventuais
perturbações nas acessibilidades e emissão de poeiras e ruído, assim como efeitos socioeconómicos, reais ou
percebidos, na zona envolvente, a nível de qualidade de vida e atividades económicas.
Durante a fase de exploração, não se regista a ocorrência de novos impactes diretos do projeto sobre o uso e
ocupação do solo, correspondendo as eventuais afetações à presença e funcionamento da central.
No que se refere à fase de desativação da central, com a eliminação do condicionamento do uso do solo imposto
pela respetiva servidão e a desocupação das áreas dos apoios, potencia-se a ocorrência de impactes positivos
na ocupação do solo, com libertação de áreas para outros usos, o que se constitui como um impacte positivo.

7.4.6.2 Fase de construção
Para a análise de impactes na ocupação do solo avaliaram-se as áreas afetadas durante a fase de obra do projeto,
considerando os principais tipos de ocupação constantes do Desenho 4. Considerando a área total de
implantação de projeto, verifica-se a afetação das seguintes áreas:


Áreas agrícolas – 334,9 ha;



Áreas florestais – 27,7 ha;



Áreas artificializadas – 5,3 ha.

De acordo com o referido acima, é possível definir os impactes suscetíveis de ocorrer sobre a ocupação do solo
durante a fase de construção:


Em matéria de ocupação florestal (azinheiras) os principais impactes do projeto durante a fase de
construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a necessidade de proceder ao abate
de exemplares arbóreos nos locais de implantação das estruturas do projeto, assim como na zona de
implantação de painéis, quando estes se situem em zonas florestadas. A avaliação realizada no âmbito
do descritor Ecologia permitiu estimar que o projeto irá afetar cerca de 800 exemplares de azinho. Este
corresponde, efetivamente ao impacte negativo com maior magnitude do projeto, em matéria de
ocupação do solo.



No que respeita às áreas agrícolas existentes na área de implantação do projeto, verifica-se que as
mesmas correspondem à afetação direta mais expressiva do projeto. Atendendo, contudo, a que não
de prevê a desmatação e decapagem dos solos na área existente sob os painéis e face à implementação
do Projeto Associado C.2, anteriormente descrito, em que se prevê a reabilitação e valorização das
áreas sob os painéis, para plantação de pastagens biodiversas, considera-se que os impactes sobre as
áreas agrícolas serão negativos, diretos, localizados, de reduzida magnitude e significância, e
minimizáveis se implementado o projeto associado e as medidas de minimização preconizadas no
Capítulo 9.



No que diz respeito à ocupação humana, observa-se a presença de alguns aglomerados habitacionais
na proximidade da central em estudo, mas sem qualquer afetação direta ou indireta durante a fase de
construção, pelo que não se prevê qualquer impacte nesta fase sobre as áreas humanizadas.
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Da análise realizada no âmbito do descritor ecologia, prevê-se a necessidade de proceder ao corte de
cerca de 800 exemplares de azinheira. Face ao exposto, concluiu-se que os impactes sobre a ocupação
florestal serão negativos, diretos, localizados, de elevada magnitude e significância, contudo
minimizáveis se adotadas as medidas de minimização preconizadas no Capítulo 9 e com a
implementação do Plano de Compensação florestal descrito no Capítulo 10.

7.4.6.3 Fase de exploração
Durante a fase de exploração da central em estudo, os impactes no uso do solo estarão relacionados com:


Ocupação irreversível do solo na zona de implantação das estruturas do projeto, impacte que se origina
durante a fase de construção e que assume um caráter permanente na fase de exploração.

Assim, atendendo ao facto de se verificarem usos diversos no interior da área de implantação do projeto, é
expectável que ocorram impactes negativos, localizados, irreversíveis, permanentes mas de reduzido significado,
considerando que a ocupação mais representativa corresponde a zonas agrícolas degradadas, sendo que apenas
nos espaços florestais de azinho (espécie protegida) se considera o impacte negativo de significado elevado,

7.4.6.4 Fase de desativação
Durante a fase de desativação do projeto, potenciam-se condições para a ocorrência de impactes positivos no
uso do solo, já que se libertarão as zonas ocupadas pelos apoios para outros usos.

7.4.7 Socioeconomia
7.4.7.1 Aspetos gerais
Considerando que na Fase 1 do EIA – Identificação de Grandes Condicionantes, um dos principais critérios
aplicados na delimitação da área de implantação do projeto e na localização dos elementos que o constituem
consistiu em evitar o atravessamento das zonas urbanas e naturais identificadas em PDM, foi possível, à partida,
acautelar os principais impactes negativos do projeto na componente social.
Posteriormente, foram ainda identificados nos levantamentos de uso do solo, diversas habitações e outro tipo
de edificações (principalmente de apoio às atividades agrícolas ou florestais e explorações pecuárias) dispersas
no interior da área de estudo, cujo afastamento foi devidamente assegurado na implantação final do projeto.
Atendendo, contudo, à pouco expressiva incidência de espaços urbanos na envolvente imediata do projeto,
considera-se que os impactes na componente social foram à partida acautelados, evitando as principais
interferências.
Desta forma, são expectáveis impactes nas populações e atividades em consequência da implantação da central,
cujo significado depende do afastamento do projeto aos espaços urbanos e edificados existentes.

7.4.7.2 Fase de construção
No que se refere à Socioeconomia, durante a fase de construção da central serão expectáveis impactes positivos
locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de trabalhadores,
introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos serviços disponibilizados nas povoações mais
próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento. Prevê-se, que em fase de pico, a central seja
responsável pela criação de 200 postos de trabalho diretos.

As atividades de construção da central poderão causar algumas perturbações e/ou afetação temporárias da
qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas que se localizem nas proximidade da mesma, no
que se refere a todas as atividades que sejam responsáveis pela libertação de poeiras, produção de ruído e
17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

273

Mod. 503-A

Estes impactes, de natureza positiva, apesar de apresentarem um caráter temporário e uma incidência local,
registam uma magnitude elevada, dado o número de trabalhadores previsto para a obra e a sua continuidade
ao longo de 4 anos, sendo, pelo efeito, considerados como significativos.

circulação de maquinaria e veículos, introduzindo uma afetação temporária na qualidade de vida dos habitantes
locais, durante a instalação e operação de estaleiros e durante as atividades e construção propriamente ditas,
nomeadamente em matéria de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar. A este respeito,
importa salientar a opção do Promotor em assegurar o transporte da maior parte dos materiais da obra através
da linha férrea que atravessa a Quinta Nova, assegurando, dessa forma, a minimização do tráfego de máquinas
e veículos pesados nas vias rodoviárias locais.
Face ao exposto e atendendo à existência de algumas edificações ou pequenos aglomerados na proximidade da
central em estudo este impacte seja negativo e medianamente significativo.
A única localização próxima da central é a povoação de Panóias, situada a norte da central, a cerca de 500 m da
sua área de implantação
Complementarmente, observa-se a presença de edificado habitacional junto aos topónimos de Monte Novo dos
Peninhos, Penilhos do Meio, Penilhos de Cima, Penilhos de Baixo e Cabreiras Velhas, em que a habitação mais
próxima dista sensivelmente 130m do limite da área de implantação do projeto (em Penilhos do Meio).
No Capítulo 9 apresentam-se medidas relativamente ao funcionamento dos estaleiros de obras e circulação de
veículos e máquinas no exterior da Quinta Nova para mitigar as potenciais interferências negativas.
Importa salientar que não se prevê a necessidade de atravessar e/ou ocupar propriedades privadas e campos
cultivados no exterior dos terrenos do Proponente, pelo que não se prevê qualquer impacte neste contexto.

7.4.7.3 Fase de exploração



O aumento da capacidade de produção de eletricidade com base em recursos endógenos e renováveis.
A central permitirá uma produção de eletricidade com base em energias renováveis de 548 GWh/ano;



A melhoria da fiabilidade e segurança de funcionamento do sistema elétrico português, com implicações
nos níveis de garantia da segurança de abastecimento. A central de Ourique permitirá uma resposta
rápida a subidas e descidas de carga, adaptando-se, praticamente de forma instantânea, às diferentes
situações da rede e de consumo; constituirá uma reserva de energia com grande flexibilidade de
operação que permitirá o apoio em situações de pico de consumo ou de perda inesperada de produção;
e contribuirá para a atenuação do impacto da variabilidade da produção eólica, aumentando ou
diminuindo rapidamente a potência, contribuindo assim para compensar as variações de produção
eólica;



A redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) em cerca de 183,6 kt CO2 através do contributo
direto associado à produção própria de eletricidade que, por ser de origem solar, é na prática isenta de
emissões de CO2, substituindo produção termoelétrica com base em combustíveis fósseis;



A dinamização socioeconómica e ambiental da zona, fruto dos projetos associados e complementares,
protocolos com a Câmara Municipal de Ourique, Liga para a Proteção da Natureza, Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL). Efetivamente, considera-se que o projeto será capaz de induzir, por si
só, uma importante dinamização no concelho de Ourique, criando uma capacidade de atração de uma
população mais jovem e dinâmica, capaz de promover um desenvolvimento sustentável da área. O
apoio à Formação Técnica e Profissional Avançada em Ourique será para o promotor uma aposta
prioritária
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No que se refere aos impactes sobre a Socioeconomia durante a fase de exploração da central, far-se-ão sentir
os principais impactes positivos de caráter permanente do projeto, que resultam dos seguintes aspetos:

Um dos principais impactes percebidos pela população relativamente à presença de uma central solar prendese com a proximidade de edificações a elementos elétricos ou em tensão, embora não existam quaisquer
restrições legais ou afastamentos mínimos previstos na lei para o efeito. Salienta-se ainda que a delimitação da
área de implantação do projeto na Fase 1 do EIA evitou o edificado de uso sensível, e permitiu o afastamento
do projeto face a habitações.
Para além dos aspetos atrás referidos, a presença e funcionamento de uma central solar fotovoltaica poderá ser
responsável pelos seguintes impactes sobre as populações e atividades económicas:


Impactes visuais sobre zonas residenciais e vias de circulação;



Degradação pontual da qualidade do ambiente associadas a emissão de ruído e de ozono em
consequência do efeito de coroa.

Considera-se que as degradações ambientais identificadas, passíveis de ocorrerem durante a fase de exploração
da central, não serão suscetíveis de gerarem situações significativas de incómodo para as populações que
residem nas proximidades da mesma. Com efeito, não se prevê que a emissão de ruído seja de molde a constituir
um impacte negativo no ambiente sonoro nas imediações do projeto.
Estes impactes podem, assim, ser classificados como negativos, localizados, permanentes, certos, de média
magnitude e pouco significativos.
Para além dos já referidos, outros efeitos poderão ocorrer, da ordem dos considerados "intangíveis". Entre estes
incluem-se os efeitos percebidos como negativos pelas pessoas residentes na área, tais como o medo de efeitos
sobre a saúde e a perda de qualidade estética da paisagem envolvente. Tais efeitos são muito dificilmente
quantificáveis não devendo, no entanto, deixar de ser tomados em consideração como "reais" para quem os
perceciona.

7.4.7.4 Fase de desativação
Durante a fase de desativação do projeto, potenciam-se condições para a ocorrência de impactes positivos no
nos fatores socioeconómicos, associados à libertação dos terrenos ocupados pelo projeto.

7.4.8 Ordenamento do Território
7.4.8.1 Aspetos gerais
Os potenciais impactes decorrentes da implantação de uma central solar sobre o ordenamento do território
prendem-se normalmente com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se encontrarem
integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a outras finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase
de construção mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um caráter permanente. Salientase que a potencial afetação destas áreas abrange a totalidade da área de implantação da central.

Mod. 503-A

Relativamente ao Plano Municipal de Ourique, importa referir que grande parte das áreas correspondentes às
classes de ordenamento consideradas mais sensíveis à implementação de infraestruturas foram, sempre que
possível, já salvaguardadas durante a Fase 1 – Estudo de Grandes Condicionantes ao Projeto, nomeadamente,
os Espaços Urbanos, os Espaços Canal e os Espaços Naturais (incluindo as zonas de montado classificadas no
PDM. Refira-se a este respeito que a área de implantação do projeto se implanta, maioritariamente, Área
Agrícola Complementar (zonas de pastagens) e, com menor expressão, em área florestal de uso múltiplo.
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Pelo facto de apresentarem condicionantes específicas ao projeto, outras classes de ordenamento serão
analisadas enquanto condicionantes (biofísicas ou outras condicionantes), nomeadamente, áreas de Reserva
Ecológica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional.
Analisam-se ainda os impactes sobre o ordenamento florestal definido no âmbito do PROF do Baixo Alentejo,
único instrumento deste tipo abrangido pela área de estudo, tendo sido verificada a sobreposição do projeto a
um corredor ecológico aí delimitados.
No que se refere aos restantes Planos Regionais (PROT Alentejo) e Planos Setoriais e Especiais (Planos de Gestão
da Região Hidrográfica e Plano de Ordenamento de Albufeira) identificados para a área de estudo, considera-se
que, dado o seu âmbito de atuação, os seus objetivos não são passíveis de ser afetados negativamente pelo
projeto em análise.
Desta forma, apresenta-se nos pontos seguintes a análise dos principais impactes sobre os instrumentos de
gestão territorial abrangidos pelo projeto em estudo.

7.4.8.2 Fase de construção/exploração
Tal como anteriormente referido, a afetação potencial introduzida pela central em estudo no âmbito do
ordenamento do território corresponde à totalidade da área de implantação do projeto (368 ha), sendo a
mesma, pelo efeito, avaliada como um todo, independentemente da estrutura que especificamente se implanta
numa determinada classe de ordenamento.
Plano Diretor Municipal de Ourique
De forma a quantificar os potenciais impactes da central no ordenamento do território, quantificaram-se as
áreas das classes de espaços definidas na carta de Ordenamento do PDM necessárias para a implantação do
projeto, com todos os seus elementos. Considerando que as classes de ordenamento mais sensíveis do ponto
de vista urbanístico foram já acauteladas em fase de Estudo de Grandes Condicionantes, é expectável que a
implantação do projeto não interfira com zonas sensíveis.
Para a análise do impacte causado, apresenta-se na tabela seguinte a área de cada classe de espaço a ser
ocupada pela central, face à sua área total de implantação.
Tabela 7.3 – Classes de espaços identificadas em PDM ocupadas pela implantação do projeto
Área de ocupação pelo projeto
ha

%

Espaço Agrícola Preferencial

25,6

6,95

Espaço Agrícola Complementar

225,4

61,14

Espaço Florestal

116,8

31,74

368 ha

100%

Total

Na sequência do desenvolvimento do presente EIA, e atendendo ao atravessamento pelo projeto de áreas sem
vocação para a implantação de uma central solar e que, conforme referido na situação de referência, requerem
a atribuição do estatuto de interesse público municipal, o promotor solicitou à Câmara Municipal de Ourique
uma apreciação do projeto tendo em vista a obtenção do referido estatuto, tendo, para o efeito, disponibilizado
a esta toda a documentação técnica e ambiental do projeto. Na sequência do solicitado, a 14 de julho de 2017,
em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal e por unanimidade, a Autarquia emitiu uma Declaração de
Interesse Público Municipal ao presente projeto, a qual se apresenta no Anexo C.7.
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Classe de espaço

Tendo em conta o parecer da Câmara Municipal de Ourique e a vocação dos espaços atravessados definida no
regulamento do PDM do concelho de Ourique constata-se não existirem quaisquer classes condicionadoras ao
projeto em estudo, pelo que não se prevê qualquer impacte negativo digno de nota.

Ordenamento Florestal
No que respeita ao ordenamento florestal, observa-se que o projeto em estudo se sobrepõe integralmente ao
Corredor Ecológico definido no PROF Baixo Alentejo, definido na envolvente do rio Sado.
Atendendo aos objetivos e funções dos corredores ecológicos, referidos no Capítulo de Caracterização do
Ambiente afetado pelo Projeto, verifica-se que a sobreposição da central ao Corredor Ecológico induzirá
impactes negativos, temporários ou permanentes (dependendo da fase de projeto), certos, localizados, todavia
de baixa magnitude e baixa significância, face à reduzida área de implantação da central, comparativamente à
área total do Corredor Ecológico.

Ordenamento Regional
O projeto da central fotovoltaica encontra-se alinhado com o Programa Operacional Regional do Alentejo 20142020 (Alentejo 2020) e com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) do Alentejo, na medida em
que dá resposta a uma das suas prioridades para o desenvolvimento territorial - a renovação da base económica
sobre os Recursos Naturais e a Excelência Ambiental e patrimonial da Região – que prevê o desenvolvimento e
dinamização de “Clusters” económicos e a aposta nas energias renováveis (nomeadamente, fotovoltaica).
No que se refere à articulação com o PROT (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo), o projeto
dá uma resposta muito positiva a duas das grandes opções estratégicas de base territorial para o
desenvolvimento regional do Alentejo:


Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no contexto
nacional e ibérico através do reforço da competitividade que promova a internacionalização da região,
em articulação com as redes de transportes e sistema regional de logi ́stica empresarial, o
desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana diferenciadora a par dos singulares
recursos naturais e da paisagem.



Diversificação e a qualificação da base económica regional, reforçando e desenvolvendo os sectores
tradicionais e emergentes estratégicos.

Pelo exposto, considera-se que o projeto não é responsável por qualquer impacte sobre os planos de
ordenamento regional

7.4.8.3 Fase de desativação
Durante a fase de desativação, os impactes a nível do ordenamento do território serão positivos, certos,
localizados, permanentes, de moderada magnitude e pouco significativos, em virtude da libertação de áreas
(maioritariamente espaços florestais), correspondente à desmontagem das estruturas da central em análise

7.4.9 Condicionantes

Na envolvente do projeto em estudo regista-se a existência de um conjunto de condicionantes biofísicas,
urbanísticas e servidões, que foram tidas em devida consideração no Estudo de Grandes Condicionantes, e que
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7.4.9.1 Aspetos gerais

permitiram definir uma área de implantação do projeto ambientalmente mais favorável para a instalação dos
diferentes elementos da central. Assim sendo, pode considerar-se que os principais impactes do projeto sobre
áreas condicionadas foram, desde logo, acautelados.
Contudo, dado o desenvolvimento do projeto é inevitável que a implantação física da central venha a afetar
áreas com algum grau de condicionamento. A afetação destas áreas pela central constituir-se-á, assim, como
um impacte negativo, que se inicia na fase de construção e que se prolongam para a fase de exploração, onde
assumem caráter definitivo, essencialmente nas zonas correspondentes às afetações permanentes do solo ou
de zonas condicionadas.
Verifica-se que os principais impactes ou interferências originados pelo projeto em análise sobre as áreas
condicionadas estão relacionados com a afetação/destruição dessas áreas pela implantação das componentes
do centro electroprodutor, assim como pela implantação de estaleiros e abertura de valas para rede de cabos
média tensão. Desta forma, para a avaliação da probabilidade e extensão da ocorrência destes impactes,
quantifica-se a área de cada condicionante a ser afetada pela implantação dos elementos da central. Procedese ainda à avaliação do impacte associado à instalação dos estaleiros de obra.
Nos pontos seguintes analisam-se as potenciais interferências do projeto sobre as condicionantes ao uso do
solo.
Refira-se ainda que os impactes sobre as condicionantes urbanísticas (classes de espaço da Plantas de
Ordenamento do PDM) foram já analisados no âmbito do descritor Ordenamento do Território.

7.4.9.2 Fase de construção/exploração
No interior da área de implantação do projeto, regista-se a presença de diversas linhas de água pertencentes ao
domínio público hídrico (fluvial), sujeitas ao regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, incluindo o
leito e margem com a largura de 10 m (por se tratarem de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis,
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo).
De referir que no capítulo de análise de impactes sobre os recursos hídricos e qualidade da água (Capítulo 7.4.4),
são referidas as interferências do projeto com as linhas de água. No entanto, uma vez que foi um pressuposto
do projeto o acautelar das distâncias legalmente previstas em relação às linhas de água, não é expectável a
ocorrência de qualquer impacte neste contexto.

Relativamente aos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que existe a afetação
destes solos por acessos, cabines valas e estruturas de painéis. No interior da área de implantação do projeto
observa-se um total de 25,5 ha de RAN (6,9 % da área de implantação do projeto), mas verifica-se que a área
real de afetação é de apenas 0,56 ha. Atente-se ao exposto no capítulo 7.4.5.2, onde se descreve a real qualidade
dos solos atualmente classificados como RAN no interior da Quinta Nova.
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No que respeita às áreas de recursos geológicos, constata-se o atravessamento pelo projeto em estudo de uma
área de contrato de prospeção e pesquisa e de uma área com pedido de prospeção e pesquisa, para além da
presença de um depósito mineral no interior da área de implantação do projeto. Estas áreas, sem servidão legal
associada e sem qualquer exploração atual, consistem em locais em estudo/avaliação dado o eventual interesse
económico para a exploração de recursos. Todavia, caso estes locais venham a originar uma futura área de
exploração, aplicar-se-á o regime legal de servidões relativas a massas minerais (previsto no Decreto-Lei
n.º 90/90, de 16 de março e no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro). Considerando a potencial limitação
de exploração de recursos no interior da área de implantação do projeto, após o respetivo licenciamento,
considera-se assim que os impactes sobre esta área são negativos, certos, localizados, de baixa magnitude, face
à reduzida área que será efetivamente ocupada, e pouco significativos, considerando as reduzidas
implicações/riscos que a instalação da central implica na proteção deste tipo de áreas.

Assim sendo, será expectável a ocorrência de impactes negativos, temporários (na zona correspondente à
ocupação temporária da obra) ou permanentes (na zona de implantação das estruturas construídas), diretos,
significativos, dado que ocorre a afetação de áreas que apresentam condicionantes legais, mas localizados e de
magnitude baixa.
De uma forma geral, será expectável que, independentemente das medidas e recomendações consideradas
neste EIA, alguns elementos de fixação dos painéis e acessos se localizem em solos classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN). Efetivamente, verifica-se que a expressão deste tipo de área condicionada ocupa áreas
significativas na envolvente do projeto em estudo, tendo sido possível, em alguns casos, evitar a afetação deste
tipo de solos. Da análise da REN desagregada, verifica-se que a classe de REN predominantemente atravessada
pelo projeto corresponde aos leitos dos Cursos de Água, zonas ameaçadas pelas cheias e Áreas com Risco de
Erosão (Desenho 13). No interior da área de implantação do projeto identifica-se a presença de 6,5 ha de REN
(1,8% da área de implantação do projeto), mas verifica-se que a área real de afetação é de apenas 0,17ha.
Assim sendo, será expectável a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas correspondentes à
ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanentes (nas zonas de implantação das estruturas do
projeto), diretos, potencialmente significativos, dado que ocorre a afetação de áreas que apresentam
condicionantes legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será efetivamente
destruída.
No que respeita ao Corredor Ecológico definido no PROF do Baixo Alentejo observa-se que a totalidade da área
de implantação do projeto se sobrepõe a esta condicionante.
É de realçar, contudo, que a existência desta Central em pleno "Corredor Ecológico" — da Central, mas
sobretudo do Cordão Arbóreo, do incremento de retenção de águas da chuva, do plantio do prado dentro do
seu perímetro, e da requalificação (recuperação e edificação) do atual Montado de Azinho (agora com uma
muito maior capacidade hídrica que anteriormente) — será particularmente virtuosa em termos de incremento
da biodiversidade. Digamos que o perímetro de 500ha da central funcionará como um "Refúgio" qualificado, e
como um verdadeiro "Centro difusor de biodiversidade" no contexto do "Corredor Ecológico". E toda a Estratégia
que será desenvolvida no perímetro da central de incremento da retenção e penetração no solo de água da
chuva tornará o território da Quinta Nova um castelo de águas subterrâneas contra a Desertificação em curso
do Baixo Alentejo. Obviamente — um pequeno castelo, mas muito significante, emblemático e demonstrativo
do combate possível e necessário à destruição em curso do Montado, precisamente por stress hídrico.
Por todas estas razões, a coincidência e sobreposição entre o traçado do "Corredor Ecológico" e a área da Central
será, com alta probabilidade, virtuosa.
Atendendo aos objetivos e funções do corredor ecológico, nomeadamente de ”circulação e expansão das
espécies da fauna e flora com interesse do ponto de vista da conservação”, verifica-se que a sobreposição do
projeto ao Corredor Ecológico induzirá impactes negativos, temporários ou permanentes (dependendo da fase
de projeto), certos, localizados, todavia de baixa magnitude e baixa significância, face à reduzida área de afetação
direta pelo projeto, comparativamente à área total do Corredor Ecológico existente na região atravessada. Este
impacte deve ser, contudo, analisado no contexto do descritor Ecologia, uma vez que, do ponto de vista da
condicionante em si, não haverá impactes negativos a referir, à luz do enquadramento geral em vigor.

Mod. 503-A

A área de implantação do projeto é atravessada por infraestruturas da Rede de Abastecimento de água da
empresa da Águas Públicas do Alentejo. No que respeita a estas infraestruturas subterrâneas (condutas), é
possível garantir que não ocorrerá qualquer interferência, uma vez que o projeto de execução garante as devidas
distâncias, pelo que não é expectável a ocorrência de qualquer impacte sobre as redes de abastecimento e
drenagem existentes.
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Na área de implantação do projeto regista-se ainda um canal de rega de um sistema hidroagrícola, tendo o
Projeto de Execução assegurado as adequadas distâncias de segurança, pelo que não são expectáveis quaisquer
impactes sobre este canal.
O projeto em estudo cruza uma linha da Rede Nacional de Tranporte (RND). Refira-se a este respeito que o
Projeto de Execução adota as distâncias de segurança relativamente a linhas elétricas existentes, pelo que não
são expectáveis quaisquer impactes sobre estas estruturas.
No que se refere à Rede Rodoviária existente e, em particular, às respetivas servidões non-aedificandi, verificase o atravessamento pelo projeto em estudo das seguintes estradas: EN261-4, EN123 e CM1255
Salienta-se ainda que o projeto não integra qualquer elemento que sobrepasse a rede viária. Atendendo,
contudo, a que se encontra previsto o estabelecimento das distâncias de segurança (entre os elementos da
central e as vias rodoviárias atravessadas) acima dos mínimos regulamentares, não se prevê a afetação de
qualquer servidão rodoviária existente. Por este motivo não é expectável a ocorrência de qualquer impacte
sobre a rede viária e servidões aplicáveis.
No que se refere à Rede Ferroviária, em particular com a Linha do Alentejo e respetiva servidão ferroviária, não
se verifica qualquer situação de sobrepassagem da mesma pelo projeto.
Salienta-se ainda que o projeto dá cumprimento ao Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de
Transformação, e de Seccionamento. Deste modo, dado o cumprimento do projeto das distâncias verticais e
horizontais definidas na legislação em vigor, não se prevê a afetação de qualquer servidão ferroviária existente
pelo que não ocorre qualquer impacte sobre a rede ferroviária existente e servidões aplicáveis.
Note-se ainda que a Linha Ferroviária Funcheira-Beja — hoje desativada — poderá vir a ser não apenas reativada
mas, sobretudo, requalificada (isto é — eletrificada e abastecida com Eletricidade solar da Central de Ourique).
Tal desígnio é, aliás, um objetivo estratégico do promotor, e espera realizá-lo em estreita articulação com a CMO
e com apoios a nível regional. A eletrificação desta Linha do Baixo Alentejo — tal como ocorre neste preciso
momento na Linha do Algarve — irá tornar os seus custos operacionais cerca de 10 vezes menores, tornando-a
por essa via competitiva.
E o facto de o seu abastecimento vir a ser assegurado com renováveis (eletricidade de fonte solar) tornaria a
Região um verdadeiro case study a nível europeu de Sustentabilidade da Mobilidade pública.

Na envolvente do projeto verifica-se a presença de dois Vértices Geodésicos. Aos vértices geodésicos encontramse associadas legalmente “faixas de respeito” de, no mínimo, 15 m de raio, nas quais não se poderá fazer
plantações, construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das
direções constantes das minutas da triangulação. Verifica-se contudo que o projeto dista mais de 15 m dos
vértices, não interferindo assim com a intervisibilidade desta infraestrutura, não ocorrendo impactes negativos.
No que respeita aos Pontos de Água de apoio ao combate a incêndios, verifica-se que não ocorre interferência
do projeto em estudo com a zona de proteção imediata ou com a zona de proteção alargada dos pontos de água
existentes na envolvente do projeto, não ocorrendo impactes negativos.

7.4.9.3 Fase de desativação

Mod. 503-A

A fase de desativação da central será responsável pela ocorrência de impactes positivos, embora pouco
significativos sobre áreas condicionadas, uma vez que serão libertadas áreas condicionadas.
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7.4.10 Ecologia
7.4.10.1

Principais valores ecológicos da área envolvente do projeto em estudo

A área de estudo da Central Fotovoltaica, localizada no concelho de Ourique, distrito de Beja, não interseta
qualquer área classificada incluída no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho) ou IBA.
A área é dominada por áreas agrícolas com culturas anuais de sequeiro e por montados de azinho, além das
áreas humanizadas, onde se inclui o Monte da Quinta Nova, a linha ferroviária do Alentejo e a estação ferroviária
de Panóias, já desativada. Na sua envolvente a região é dominada por extensas áreas agrícolas de sequeiro,
montados de azinho, olivais, matos de esteval e pequenos cursos de água com vegetação ripícola
Em resultado do trabalho de campo verificou-se a ocorrência de habitats naturais incluídos no Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, não sendo qualquer
um deles prioritário para a conservação.
Foram inventariadas para a área de estudo 241 espécies florísticas com ocorrência potencial, sendo que destas
3 são endemismos lusitanos listados nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, nomeadamente: Linaria ricardoi, (espécie prioritária para
conservação), Marsilea batardae e Salix salviifolia subsp. australis. As restantes espécies não apresentam
qualquer estatuto legal.
O elenco faunístico inventariado para a área de estudo conta com 168 espécies de vertebrados, das quais 25
apresentam estatuto de ameaça, os quais se incluem nos grupos da avifauna (16 espécies) e vertebrados
terrestres, como os répteis (1 espécie) e mamíferos (8 espécies). Tendo em conta a reduzida presença humana
e a disponibilidade de habitat para algumas destas espécies com estatuto de ameaça, considera-se, de um modo
geral, que a sua ocorrência na área de estudo é possível. No entanto, a escassez de biótopos preferenciais de
ocorrência também limita a presença de algumas espécies com estatuto, como o caso de espécies características
de zonas de escarpa (e.g. cegonha-preta (Ciconia nigra) e águia-pesqueira (Pandion haliaetus) que não
encontram aqui biótopo adequado. Na área de estudo e na sua envolvência, num raio de 10 km, não são
conhecidos abrigos de quirópteros. A falta de habitat adequado a este grupo também limita a sua presença na
área de estudo.
Face aos valores naturais presentes na área de estudo foram identificadas áreas de relevância ecológica
“Sensível”, por corresponderem a “Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que
correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de
proteção ou consideradas raras a nível nacional) ”, designadamente, todas as manchas com presença de Habitats
6310, 91B0+92A0 e 9340.

7.4.10.2

Metodologia

7.4.10.2.1

Identificação das principais ações e impactes



Destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação e
desarborização (fase de construção);
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Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a intervencionar
considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes da implantação da Central Fotovoltaica
correspondem genericamente aos listados abaixo:



Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de construção e
exploração);



Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de construção e
exploração);

Na Tabela 7.4 listam-se as ações consideras geradoras de impacte ao nível da componente ecológica.
Tabela 7.4 – Ações consideradas na análise dos impactes gerados pela implantação da Central Fotovoltaica
Fase

Ação
C1 – Atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da
camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar
C2 – Processo de construção da central (inclui os painéis
fotovoltaicos, os inversores, os transformadores, subestação e
acessos)

Construção

C3 - Transporte de materiais diversos para construção e circulação de
maquinaria e veículos pesados afetos à obra
C4 - Recuperação/integração paisagística das zonas intervencionadas
E1 – Presença física da Central Fotovoltaica

7.4.10.2.2

Exploração

E2 – Manutenção e reparação de equipamentos (incluindo
subestação e painéis fotovoltaicos) e acessos

Desativação

D1 – Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra

Atributos caracterizadores dos impactes

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais impactes resultantes
da construção, exploração e desativação do empreendimento em análise nos componentes ecológicos dos
ecossistemas.
A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efetuadas de acordo com os
atributos constantes da Tabela 7.5. A cada um dos parâmetros descritores da tipologia dos impactes foi atribuída
uma pontuação compreendida entre 0 e 10 consoante o seu nível.
Tabela 7.5 – Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Ecologia
Atributo / Descrição

Categorias

Critérios

Pontuação

Sentido
Efeito que o impacte
tem no recetor

Positivo

Quando é responsável por algum efeito benéfico

Negativo

Quando não é responsável por efeitos benéficos

-

Reflete a importância
do recetor do ponto
de vista da
conservação

Muito elevada

Biótopos com valores de IVB > 8,0;
Espécies ou Habitats prioritários segundo o Decreto-Lei n.º
140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de
novembro fevereiro).

10

Elevada

Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 8,0;
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I
do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 156A/2013 de 8 de novembro fevereiro) e pouco comuns no
território nacional.
Espécies florísticas protegidas por legislação nacional,
excluindo espécies do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99

7,5
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Atributo / Descrição

Categorias

Critérios

Pontuação

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro
fevereiro), e/ou endemismos lusitanos.
Espécies faunísticas com estatuto de conservação de
Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável (Cabral et al.,
2006) e que constam nos anexos A-I (avifauna) e B-II (restantes
grupos) do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei
n.º 156-A/2013 de 8 de novembro fevereiro).

Média

Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 6,0;
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I
do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 156A/2013 de 8 de novembro fevereiro), não incluídos no nível
"elevado".
Espécies identificadas como de maior relevância ecológica (de
acordo com os critérios definidos em 2.2.2.4 e 2.2.3.2) não
incluídas no nível "elevado"

5

Baixa

Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 4,0;
Todas as espécies faunísticas e florísticas sem estatuto de
conservação.

2,5

Muito baixa

Biótopos com valores de IVB <2;

1

Duração
Tempo de incidência
do impacte sobre o
recetor

Permanente

Se o impacte se prolonga por toda a fase a que diz respeito.

10

Temporário

Se o impacte se verifica apenas durante um determinado
período da fase a que se refere.

1

Reversibilidade
Capacidade do
recetor recuperar
após o término do
impacte

Irrecuperável

As consequências do impacte não são reversíveis, mesmo com
a ação humana.

10

Recuperável

Através de ação humana é possível repor a situação inicial.

5

Reversível

O próprio meio consegue repor a situação inicial com o
decorrer do tempo.

1

Probabilidade
Probabilidade de
ocorrência do
impacte ocorrer e de
afetar o recetor

Certa

-

10

Muito
provável

-

7,5

Provável

-

5

Improvável

-

1

Nacional

-

5

Regional

-

3

Local

-

1

Muito elevada

Superior a 80%

10

Elevada

Entre 60 a 80%

7,5

Média

Entre 40 a 60%

5

Baixa

Entre 20 a 40%

2,5

Muito baixa

Inferior a 20%

1

Âmbito de influência
Escala de afetação do
recetor, atendendo à
sua distribuição em
Portugal

Percentagem da área
de estudo afetada
pelo projeto ou
percentagem da
população da espécie
afetada, no caso da
fauna
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A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada da pontuação de cada
um dos atributos (exceto o sentido, uma vez que o seu significado não é hierarquizável), utilizando a seguinte
fórmula:
Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração + Reversibilidade + Probabilidade + 3 x Âmbito
de influência + 6 x Magnitude) / 15
De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi classificada em:


Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0,0 e 1,9;



Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9;



Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9;



Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9;



Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0.

No decorrer desta análise, procedeu-se à identificação dos potenciais impactes gerados pelas diferentes ações
inerentes a este tipo de empreendimento, nomeadamente, no que diz respeito ao local de implantação
(unidades vegetais e florísticas afetadas), e tendo em conta o conhecimento adquirido através dos impactes
gerados por empreendimentos semelhantes.
Nos pontos seguintes apresentam-se as matrizes efetuadas para quantificar e qualificar os impactes, bem com
a sua descrição e ações que os originam, agrupadas por Fase de Construção, Fase de Exploração e Fase de
Desativação do Projeto.

7.4.10.3

Fase de construção

7.4.10.3.1

Flora e vegetação

Nesta fase, a principal ação geradora de impacte sobre a flora e vegetação diz respeito às atividades de remoção
do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar (C1). A eliminação
da camada fértil do solo, através de ações de decapagem, a eliminação do banco de sementes do solo, as
operações de limpeza e o ensombramento causado pelos painéis fotovoltaicos, criam dificuldades à regeneração
natural das espécies vegetais.
Os impactes negativos esperados prendem-se essencialmente com a afetação dos biótopos presentes derivados
das ações de obra, na área de implantação da Central Fotovoltaica (Tabela 7.6).
Utilizando Sistemas de Informação Geográfica, procedeu-se à quantificação da área dos biótopos afetados pela
construção do projeto. Para a construção do projeto em análise prevê-se a intervenção de uma área com cerca
de 299,18 ha (correspondente a 30,33% do total da área de estudo – 986,35 ha) (Tabela 7.6).

A antropização do coberto vegetal na área envolvente à Central Fotovoltaica poderá causar o ligeiro aumento
dos níveis de perturbação sobre as formações vegetais na envolvente, face ao que atualmente se observa,
podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento do desenvolvimento de espécies
ruderais. Este impacte considera-se negativo, indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local,
reversível e pouco significativo.
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Tendo em consideração o layout do projeto, prevê-se a afetação de um grande número de azinheiras, estimado
em aproximadamente 800 azinheiras, uma espécie cujo corte se encontra regulamentado pelo Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio. Neste caso, o impacte será maior, assumindo-se como negativo, de significância
moderada, permanente, irrecuperável, local e de magnitude muito baixa.

Tal como referido no capítulo da Caraterização da Situação de Referência, no âmbito do PROF do Baixo Alentejo,
a área de estudo está inserida na sub-região homogénea designada “Corredores Ecológicos”. Uma vez que este
corredor foi definido pela presença de uma galeria ripícola bem conservada e estruturada presente ao longo do
rio Sado, e tendo em consideração o layout e tipologia do projeto da Central Fotovoltaica, não se prevê a
afetação das comunidades ripícolas existentes. Deste modo, não existem impactes negativos sobre os valores
naturais (fauna, flora e habitats naturais) salvaguardados ao abrigo da sub-região homogénea designada
“Corredores Ecológicos”.
Tabela 7.6 – Resumo das áreas afetadas, em hectares e percentagem, de cada biótopo face à totalidade da área intervencionada
(299,18 ha*) e à totalidade da área de estudo (986,35 ha**).
Biótopo

Central Fotovoltaica
Área (ha)

(%) *

(%)**

Bosque de azinho

0,05

0,02

0,01

Culturas Temporárias - Áreas de
Sequeiro

206,87

69,15

20,97

Humanizado

3,87

1,29

0,39

Matos

5,04

1,69

0,51

Montado

30,43

10,17

3,08

Montado com Culturas Temporárias Áreas Sequeiro

45,09

15,07

4,57

Olival

0,01

0,00

0,00

Prados naturais e Pastagens

7,81

2,61

0,79

Total

299,18

100,00

30,33

No geral, os impactes resultantes das ações de construção nas comunidades florísticas consideram-se como
pouco significativos, tendo em conta que, face aos biótopos afetados, não se prevê a afetação de habitat naturais
prioritários para a conservação.
7.4.10.3.2

Fauna

Quanto às comunidades faunísticas, prevê-se que nesta fase, ações como as atividades de remoção do coberto
vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar (C1), o processo de construção
de Central Fotovoltaica (C2), a circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra (C3) e a atividades de
recuperação paisagística das áreas intervencionadas (C4) conduzam ao aumento da presença humana e de ruído
na zona, bem como ao ligeiro aumento da perturbação ecológica.
Os principais impactes sobre os anfíbios serão a perda de habitat, nomeadamente de refúgio, e a alteração da
disponibilidade alimentar (pela afetação das populações de invertebrados). Dado o carácter habitualmente
pouco seletivo das ações de limpeza de terreno e de desmatação e a reduzida mobilidade dos anfíbios, podem
verificar-se episódios de mortalidade destes vertebrados. No entanto, a desmatação ocorrerá em biótopos de
valor reduzido para os anfíbios.

Os principais impactes sobre os répteis, decorrentes das ações de limpeza do terreno, serão, igualmente, a perda
de habitat, incluindo refúgios, a alteração da disponibilidade alimentar (invertebrados) e eventual mortalidade.
Por estas razões, prevê-se que o impacte sobre os répteis seja negativo, de magnitude elevada, direto,
temporário e reversível, sendo o impacte considerado como significativo, sobretudo pela extensão da área a
desmatar.
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Assim, prevê-se que o impacte sobre os anfíbios seja negativo, de magnitude reduzida, direto, temporário e
reversível, considerando-se o impacte como sendo pouco significativo para os anfíbios, sobretudo pelo reduzido
valor do habitat para estes vertebrados.

Quanto às aves, as ações de desmatação e limpeza do terreno poderão causar efeito de exclusão, em virtude
do grau de perturbação que lhe está associado. Este impacte poderá ser diminuído em resultado da elevada
mobilidade das aves e da existência de biótopos adequados na área envolvente.
Neste caso, prevê-se que o impacte sobre as aves seja negativo, de magnitude elevada, direto, temporário e
reversível.
O impacte deverá ser significativo, sobretudo em virtude da extensão a intervir e da elevada perturbação
associada a esta ação. Porém, o impacte desta ação será minimizado pela elevada mobilidade das aves e pela
existência de habitat adequado nas áreas envolventes.
Relativamente ao grupo dos mamíferos, as ações de limpeza e desmatação serão responsáveis pela perda e
degradação de habitat, nomeadamente pela perda de algumas áreas com vegetação arbustiva (que constituem
alguns dos locais de refúgio para este grupo).
A circulação de maquinaria pesada envolvida nas ações de limpeza e desmatação causa inevitavelmente
perturbação, incluindo ruído e vibrações. Embora algumas espécies de mamíferos apresentem alguma tolerância
à perturbação, é expectável que ocorra a sua exclusão das áreas sujeitas a intervenção. Assim, espera-se que o
impacte sobre os mamíferos seja negativo, de magnitude elevada, direto, temporário e reversível. O impacte
deverá ser significativo, dada a extensão da área a intervir e do grau de perturbação que lhe está associado. O
impacte poderá minimizado pela elevada mobilidade destes vertebrados e pela existência de habitat adequado
nas áreas envolventes.
O processo construtivo da Central Fotovoltaica (C2) poderá originar derrames de poluentes, causando impacte
no solo e nos recursos hídricos subterrâneos.
Perante uma situação de derrame de poluentes, considera-se que o impacte sobre os anfíbios seja negativo, de
magnitude reduzida, indireto temporário e reversível. Considera-se que a construção das estruturas da Central
constitui um impacte pouco significativo em virtude da baixa probabilidade de afetação da disponibilidade e
qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.
A implantação das infraestruturas poderá afetar a disponibilidade de refúgios para o grupo dos répteis.
Adicionalmente, o processo construtivo poderá originar derrames de poluentes que podem também ter impacte
nos recursos hídricos subterrâneos.
Considera-se que o impacte sobre os répteis seja negativo, de magnitude reduzida, indireto temporário e
reversível. Considera-se que a construção das estruturas da Central constitui um impacte pouco significativo em
virtude, sobretudo, da baixa probabilidade de afetação da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos
subterrâneos.
Quanto às aves, o processo construtivo poderá originar perturbação inerente à operação de maquinaria e
movimentação de veículos e operários. Espera-se que o impacte sobre as aves seja negativo, de magnitude
reduzida, indireto, temporário e reversível. Considera-se que a construção das estruturas constitui um impacte
de significância baixa em virtude, sobretudo, do carácter temporário da perturbação associada ao processo
construtivo.

Deste modo, estima-se que o impacte sobre os mamíferos seja negativo, de magnitude reduzida, indireto,
temporário e reversível. Considera-se que a construção da central constitui um impacte pouco significativo em
virtude, sobretudo, do seu carácter temporário.
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A construção da central, bem como as escavações inerentes ao processo construtivo, poderá afetar a
disponibilidade de refúgios para os mamíferos, sobretudo para os micromamíferos. Por outro lado, o processo
construtivo acarretará ainda perturbação inerente à operação de maquinaria e movimentação de veículos e
operários.

No que concerne ao transporte de materiais diversos para construção e circulação de maquinaria e veículos
pesados afetos à obra (C3), assistir-se-á ao aumento de aumento do risco de mortalidade de anfíbios e répteis
por atropelamento e uma degradação da qualidade do habitat pelos poluentes emitidos.
Considera-se que o impacte sobre estes grupos faunísticos (anfíbios e répteis) seja negativo, de magnitude
reduzida, direto, temporário e reversível. Considera-se que o transporte de pessoas e materiais constitui um
impacte pouco significativo em virtude, sobretudo, da reduzida probabilidade de ocorrência de mortalidade por
atropelamento e da reduzida magnitude da degradação ambiental decorrente da emissão de poluentes.
Quanto aos impactes gerados sobre o grupo das aves, decorrentes do aumento da circulação de veículos e de
pessoas, prevê-se o aumento de perturbação e a degradação de habitats pela emissão de poluentes. O impacte
sobre este grupo é, assim, considerado negativo, direto, temporário, reversível e de magnitude reduzida, sendo,
por isso, considerado pouco significativo.

Mod. 503-A

Tal como já referido anteriormente, o aumento da circulação de veículos e de pessoas gera um aumento da
perturbação e de emissão de poluentes e, consequentemente, a degradação da qualidade do habitat para os
mamíferos. Adicionalmente poderá ocorrer alguma mortalidade de indivíduos deste grupo por atropelamento.
Neste caso, considera-se que o impacte sobre os mamíferos seja negativo, de magnitude reduzida, direto,
temporário, reversível e, por isso, pouco significativo.
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Tabela 7.7 – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre a Flora e Fauna, durante a fase de construção da Central Fotovoltaica.

Flora

Fauna

Atividades de
remoção do
coberto vegetal e
de decapagem
da camada
superficial do
solo, nas áreas a
intervencionar
(C1)

Atividades de
remoção do
coberto vegetal e
de decapagem
da camada
superficial do
solo, nas áreas a
intervencionar
(C1)

Impacte
Afetação de biótopos
com elevado valor
ecológico (Bosques de
azinho – Habitat 9340)
Afetação de biótopos
com elevado valor
ecológico (Montados –
Habitat 6310)

Classificação
do Impacte

Avaliação do Impacte
x3
Sentido

Duração

Reversibilidade

Probabilidade

Âmbito de
Influência

x3

Magnitude

x6

Provável
5
Elevado
7,5

22,5

Negativo

Permanente
10

Significância
Baixa
3,77

Irrecuperável
10

Local
1

3

Muito baixa
1

6

Certa
10

Moderada
4,1

Afetação de biótopos
com valor ecológico
baixo a muito baixo
(Agrícola, Humanizado,
Prados naturais e
Pastagens)

Baixo
2,5

7,5

Negativo

Permanente
10

Recuperável
5

Certa
10

Local
1

Perda direta de habitat

Muito baixa
1

3

Negativo

Permanente
10

Recuperável
5

Certa
10

Local
1

Aumento do risco de
atropelamento de
espécies faunísticas

Baixa
2,5

7,5

Negativo

Temporário
1

Irrecuperável
10

Provável
5

Local
1

3

Muito baixa
1

6

Baixa
2,2

Perturbação de
espécies faunísticas
pelo ruído

Médio
5

15

Negativo

Temporário
1

Recuperável
5

Provável
5

Local
1

3

Muito baixa
1

6

Baixa
2,3

Circulação de
maquinaria e
veículos pesados
afetos à obra
(C2)
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Construção

Ação geradora
de impacte

Valor
ecológico do
recetor de
impacte

3

3

Muito baixa
1

Muito baixa
1

6

6

Baixa
2,8

Baixa
2,5

7.4.10.4

Fase de exploração

Durante a fase de exploração, a Central Fotovoltaica estará em pleno funcionamento, sendo a sua exploração e
funcionamento a principal ação geradora de impacte (E1). A manutenção e reparação de equipamentos (E2),
associada ao aumento da circulação de viaturas no local, representa outra fonte geradora de impacte nesta fase.
7.4.10.4.1

Flora e vegetação

Durante esta fase, alguns dos impactes originados na fase de construção assumirão um carácter definitivo,
nomeadamente nos espaços desmatados para a implantação da Central Fotovoltaica. Uma vez que se prevê a
afetação de habitats com algum valor de conservação, o impacte negativo permanece, continuando, no entanto,
a assumir-se como pouco significativo, de magnitude muito baixa, certo, local, e que será reversível a longo prazo
7.4.10.4.2

Fauna

De acordo com a avaliação efetuada, nesta fase apenas se preveem impactes no que concerne às comunidades
faunísticas. Ações como o aumento da utilização humana e movimentação de veículos afetos à área da Central
Fotovoltaica, devido ao funcionamento e manutenção da mesma (E2), pode originar um ligeiro aumento do risco
de atropelamento de espécies de menor mobilidade como sejam os anfíbios e os répteis. Refira-se, contudo que,
devido às características da área de estudo, se considera pouco provável que as espécies com estatuto destes
grupos ocorram na área. Assim, não se preveem impactes significativos sobre as mesmas.
A presença física da Central Fotovoltaica (E1) poderá constituir uma barreira ao voo para algumas espécies de
aves. Apesar de pouco provável, é possível que ocorram episódios de mortalidade de aves por colisão com as
estruturas do projeto. Para este grupo, prevê-se que o impacte seja negativo, de magnitude reduzida, direto,
permanente e reversível. Considera-se o impacte como de baixa significância, sobretudo pela reduzida
probabilidade e magnitude de ocorrência de mortalidade.

Mod. 503-A

Durante esta fase decorrerá a manutenção e reparação de equipamentos e acessos, envolvendo a circulação de
viaturas e movimentação de pessoas. O impacte previsto é, assim, idêntico ao referido na fase de construção,
mas com duração permanente.
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Tabela 7.8 – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre a Flora e Fauna, durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica.

Fauna

Ação geradora de
impacte

Impacte

Presença fisíca da
Central
Fotovoltaica (E1)

Barreira ao voo para
algumas espécies de
aves

Manutenção e
reparação dos
equipamentos e
acessos (E2)
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Perturbação das
espécies faunísticas
mais suscetíveis
Aumento do risco de
atropelamento de
espécies faunísticas

x3

Baixa
2,5

7,5

Médio
5

Classificação
do Impacte

Avaliação do Impacte

15

Sentido

Duração

Reversibilidad
e

Probabilidade

Âmbito de
Influência

x3

Magnitude

x6

Significância

Negativ
o

Permanent
e
10

Reversível
1

Improvável
1

Local
1

3

Muito
baixa
1

6

Muito baixa
1,9

Negativ
o

Permanent
e
10

Recuperável
5

Provável
5

Local
1

3

Muito
baixa
1

6

Baixa
2,9
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Exploraçã
o

Valor
ecológico
do recetor
de impacte

7.4.10.5

Fase de desativação

Durante a fase de desativação, a principal ação geradora de impacte será a circulação de maquinaria e veículos
pesados afetos à obra (D1) no âmbito do desmantelamento dos equipamentos associados à Central Fotovoltaica.
Relativamente à flora os potenciais impactes são nulos, uma vez que não se prevê a afetação de biótopos
relevantes nem de habitats prioritários, e desde que sejam devidamente salvaguardados os bosques de azinho
(habitat 9340) e as espécies protegidas por legislação nacional específica (sobreiro e a azinheira), por o seu corte
se encontrar regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio.
A implementação do Plano de Integração Paisagística, que incluirá o desmantelamento de todo o equipamento
e instalações inerentes ao projeto e a posterior recuperação de todas as áreas afetadas pela sua exploração, irá
promover a recuperação da vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste
plano. A recuperação das áreas afetadas pela exploração trará impactes positivos, certos, permanentes,
reversíveis, de magnitude baixa e com significado.
Nesta fase os principais impactes incidem sobre a fauna, estando estes descritos no capítulo 7.4.9.3.2. Salientase que a significância dos impactes identificados durante a fase de desativação para a fauna é baixa ou muito
baixa.

7.4.11 Ambiente Sonoro
7.4.11.1

Aspetos gerais

Num projeto de uma central solar, os eventuais impactes no ambiente sonoro ocorrem mais frequentemente
na fase de exploração, especialmente em situações de proximidade aos elementos de projeto, designadamente
de habitações ou outros usos sensíveis. Todavia, na fase de construção, também poderão ocorrer situações de
incomodidade, habitualmente junto de residentes localizados na proximidade das frentes de obra, que
assumem, contudo, pouca expressão, devido à curta duração desta fase e face aos afastamentos em causa.

7.4.11.2

Fase de construção

A reavaliação do impacte sonoro na fase de construção da central, considerou-se que as operações suscetíveis
de originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em obra estão relacionadas com a
execução de fundações e abertura de acessos, com a perfuração dos solos para fixação das estruturas de suporte
dos painéis e com a utilização de maquinaria diversa. Assim, os impactes no ambiente sonoro dependem da
distância das fontes de ruído aos recetores sensíveis.
Para o efeito, e atendendo à definição de recetor sensível do Regulamento Geral do Ruído (alínea q) do art.º 3.º
do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), consideraram-se como recetores sensíveis as 8 habitações (casas
de habitação) e um cemitério existentes na envolvente da central.

Relativamente ao ruído gerado pelas obras, estima-se que os níveis sonoros se poderão situar entre 80 dB(A) a
100 dB(A), prevendo-se que as operações mais ruidosas na construção da central sejam as relativas à realização
de operações de escavação e montagem de equipamentos, apresentando-se na tabela seguinte uma estimativa
dos níveis sonoros emitidos pelos equipamentos de construção civil tipicamente utilizados, incluindo o corte de
vegetação (limpeza do terreno), abertura e enchimento de caboucos, montagem de estruturas e construções,
desenrolamento de cabos elétricos e montagem de acessórios. O corte da vegetação é feito com recurso a

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

291

Mod. 503-A

Conclui-se que, da totalidade dos recetores existentes, nenhum se implanta a menos de 100 m de qualquer
elemento da central.

motosserras, motoroçadoras e tratores agrícolas adaptados ao setor florestal, cujo valor de ruído referência
também se encontra na tabela abaixo.

Tabela 7.9 – Estimativa dos níveis sonoros de referência emitidos por equipamentos de construção civil
Equipamento

Nível sonoro de referência (dBA)
Média

Min-Máx

Retroescavadora

86,5

79 - 89

Misturadora de betão

< 85

-

Auto bomba de betão

< 85

-

Grua

100

97-102

Compressor

< 85

-

Bate estacas (martelo diesel e
martelo de impacto)

98

82 - 105

Martelo pneumático

106

94 - 111

Serra elétrica

88,5

78 - 95

Vibrador

94,5

87 - 98

Motoserra

108

112

Motoroçadora

-

115

Trator agrícola

80

-

Verifica-se, assim, que os níveis sonoros dos equipamentos a utilizar em fase de obra são bastante superiores
aos do ambiente sonoro característico do corredor em estudo, que se situam entre os 43 dBA e 55 dBA no
período de referência diurno, de acordo o mapa de ruído de Ourique. Todavia, as atividades ruidosas
relacionadas com as operações de construção em referência caracterizam-se pela sua limitação no tempo, pelo
que os impactes são sempre temporários.
Observe-se, contudo, que, para uma distância superior a cerca de 80 a 100 m, não se prevê que ocorra
propagação sonora, atendendo à aproximação, feita em campo livre, do decaimento de 6 dB com o dobro da
distância, para fontes sonoras que irradiam ondas esféricas, tipicamente o que acontece com as emissões
sonoras geradas pelo equipamento utilizado em obras de construção civil.
Os impactes na fase de construção são assim considerados negativos, localizados, certos, temporários, de
reduzida magnitude, atendendo a que se tratam apenas de 9 recetores, e de significado reduzido, atendendo à
emissão de níveis sonoros superiores ao característico destes locais.

Ainda relativamente à fase de construção, não se prevê a necessidade de implementar qualquer plano de
monitorização de ambiente sonoro, uma vez que não existem limites legais definidos aplicáveis a esta fase,
quando os trabalhos ruidosos decorram em dias úteis no período diurno. Desta forma, não existe qualquer
critério para a implementação de ações corretivas adicionais às já previstas. Deverá ainda ser tido em conta que,
nas obras de construção de uma central solar, existem várias frentes de obra, sendo as atividades ruidosas de
curta duração. Assim, a realização de medições durante a realização de determinada atividade não seria efetiva
pois, ao receber-se a informação dos resultados da medição, existe uma grande probabilidade de a atividade em
curso durante a medição já ter sido terminada, decorrendo apenas trabalhos não ruidosos.
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Face à previsível ocorrência de impactes negativos, considera-se necessária a aplicação de medidas de
minimização ao nível do ambiente sonoro para a fase de construção, estando as mesmas identificadas no
capítulo 9.

Adicionalmente, o atendimento ao público preconizado no Capítulo 9 permitirá receber quaisquer reclamações
que possam eventualmente verificar-se durante a fase de construção, nomeadamente relacionadas com
incómodo devido à realização de trabalhos ruidosos.

7.4.11.3

Fase de exploração

Conforme descrito no capítulo 5.3.4.13, e no que se refere à central solar, tendo presente que os painéis
fotovoltaicos se encontram instalados em estruturas fixas, sem quaisquer peças móveis, e que a geração ocorre
em corrente contínua, portanto sem que ocorram harmónicos, não existe qualquer fonte emissora de ruído ao
nível dos mesmos.
As únicas fontes de ruído localizam-se nos edifícios pré-fabricados que alojam os inversores e postos de
transformação, que se encontram distribuídos uniformemente ao longo do campo fotovoltaico. O ruído é
essencialmente provocado pelo funcionamento dos sistemas de ventilação que asseguram que os inversores se
encontram a funcionar numa gama de temperaturas dentro dos parâmetros ótimos de funcionamento.
Tipicamente, este tipo de sistemas com a potência unitária de 3MW, tal como previsto no presente projeto,
produzem os seguintes níveis sonoros:
Tabela 7.10 – Produção de ruído pelos sistemas de ventilação dos inversores (fonte: projeto)
Distância aos inversores/PT

Nível sonoro esperado

116 m

42,7 dB(A)

220 m

37,2 dB(A)

273 m

35,3 dB(A)

390 m

32,2 dB(A)

No âmbito do presente projeto, verifica-se que o recetor sensível mais próximo de edifícios de posto
transformação e inversores é o recetor R2 (cemitério de Panoias), registando-se as seguintes distâncias entre o
mesmo e às 5 cabines mais próxima (620 m, 427 m, 292 m, 408 m e 603 m, de oeste para este). De salientar que
o segundo recetor mais próximo do projeto, o recetor R6, situa-se na proximidade de apenas 2 cabines, pelo
que se optou por fazer a análise com o recetor R2.
Considerando o decaimento indicado na tabela seguinte, é possível prever, de forma conservativa, o efeito
isolado de cada uma das 5 cabines junto do recetor:


4 cabines a produzir ruído particular junto do recetor inferior a 32,2 dB(A);



1 cabine a produzir ruído particular junto do recetor inferior a 35,3 dB(A).

Considerando os referidos valores limites, de modo conservador (sem considerar quaisquer outros efeitos de
atenuação da propagação de ruído), e procedendo à soma logarítmica do ruído particular das 5 cabines, prevêse a produção de um valor de ruído particular acumulado junto do recetor de 35,2 dB(A).

Mod. 503-A

Considerando, agora, os valores de referência disponíveis no mapa de ruído de Ourique para o local do recetor
R2, procede-se seguidamente à determinação dos valores de ruído ambiente final com a implementação do
projeto.
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Tabela 7.11 – Cálculo do ruído final gerado pelo projeto no recetor R2 e avaliação do cumprimento de requisitos legais
Ruído ambiente
atual

R2

Ruído particular do
projeto

Ruído ambiente
final

Critério de
incomodidade acréscimo

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

<45

<55

35,2

41,5

<45

<55

0,0

Limite
legal

Limite
legal: ≤ 3

Critério de exposição

Ln

Lden

(dB(A))

(dB(A))

N.A. (*)

Limite
legal:
<63

Nota: (*) nos termos da legislação em vigor, não se aplica o critério para um valor de ruído ambiente final LAeq
≤ 45 dB(A);

Pela análise dos resultados das estimativas efetuadas, verifica-se que, de uma forma geral, a exploração da
central em avaliação não será responsável por níveis sonoros acima dos limites regulamentares, verificando-se
o cumprimento integral dos critérios de exposição e de incomodidade.
Já no que se refere à subestação, verifica-se igualmente o cumprimento integral dos critérios legais em matéria
de ambiente sonoro, conforme evidenciado pelo estudo de condicionamento acústico da subestação, constante
do Anexo E.3.
Face aos resultados obtidos, não se considera necessário implementar medidas de minimização adicionais para
a fase de exploração da central (e da subestação).

7.4.11.4

Fase de desativação

Nesta fase prevê-se a ocorrência de impactes idênticos aos da fase de construção.

7.4.12 Paisagem
7.4.12.1

Considerações prévias

A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, as quais poderão ter
maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em conter a presença das intrusões em causa.
Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte
visual do projeto, por um lado e, por outro lado, pela dimensão e importância visual das alterações previstas.

Assim, procedeu-se à distinção entre:


Impactes no carácter/estrutura da paisagem – que consistem em variações na estrutura, carácter e
qualidade da paisagem, como resultado do projeto;
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A avaliação dos impactes provocados pelo projeto em estudo na paisagem foi feita tendo em conta a
caracterização feita no capítulo da Situação de Referência, para o mesmo descritor, nomeadamente a análise
cénica, ou seja de Qualidade visual, Capacidade de Absorção e Sensibilidade visual. Esta avaliação teve em
atenção, por um lado, as implicações na estrutura/carácter da paisagem (com afetações da sua fisiografia e/ou
coberto vegetal) e, por outro, a possibilidade de visualização das alterações previstas por parte de observadores
potenciais.



Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes na estrutura da paisagem, relacionando-se
com as alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações
relativamente a quem as observa.

Os impactes para a paisagem, tal como para os restantes descritores, foram avaliados segundo a sua natureza,
probabilidade, duração, extensão, reversibilidade, magnitude (ou intensidade) e significado global. A magnitude
de um dado impacte na paisagem é calculado da seguinte forma:


Magnitude elevada – onde se definem alterações significativas da qualidade da paisagem ou da
qualidade visual;



Magnitude média – onde se definem alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou na qualidade
visual;



Magnitude reduzida – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da paisagem ou na
qualidade visual.

A avaliação foi feita distinguindo as fases de construção e de exploração. A fase de desativação, após o período
de exploração do projeto, foi considerada como correspondente ao desmantelamento das estruturas
construídas no âmbito do mesmo, independentemente de a intenção final ser a de repor a situação préexistente, ou de ser a substituição das estruturas em causa por outras mais adequadas ao programa técnico e
funcional de então.
Como forma de apoio à avaliação de impactes do Projeto sobre a paisagem, foi analisada a Carta de Bacias
Visuais, referida na Caracterização da Situação de Referência, o Modelo Digital do Terreno (MDT) e as
visibilidades do projeto na envolvente.

7.4.12.2

Características visuais do projeto

Relativamente às características visuais do Projeto interessa descrever, de forma sucinta, os aspetos que se
poderão impor de forma mais acentuada na envolvente paisagística. As transformações associadas ao projeto
podem ser sistematizadas da seguinte forma:


Infraestruturas e atividades de apoio à obra: implantação de estaleiros e movimentação de máquinas
e viaturas;



Desmatações e movimentação de solos (apenas nos locais de implantação física das componentes do
projeto- subestação, cabines de PT e inversores e fixação de painéis);



Instalação dos painéis fotovoltaicos e estruturas de suporte;



Construção da Subestação;



Construção de acessos interiores.

Mod. 503-A

Desde já afigura-se importante realçar que se considera, face às especificidades do projeto em análise, que as
ações típicas de uma fase de construção pouco interferem com as atuais características visuais da paisagem, já
que não haverá desmatações e movimentações de solo relevantes e utilização intensiva de equipamento e
maquinaria, e estas serão diluídas no tempo, uma vez que se prevê que a implementação do projeto seja
faseada, entre 2018 e 2021. Efetivamente, será a implantação dos painéis fotovoltaicos que, pela sua relevância
em termos visuais, determinará, logo na fase de construção, de forma marcante, as novas características da
paisagem, que atingirão o seu clímax no final dessa fase.
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7.4.12.3

Fase de construção

Durante a fase de construção, prevê-se a ocorrência de um conjunto de impactes negativos na Paisagem, alguns
de carácter temporário, outros de carácter permanente. Conforme referido, é na fase de construção que têm
início ações relevantes, das quais resultam impactes de carácter definitivo, isto é, que se prolongam na fase de
exploração e durante todo o período de vida útil do Projeto, sendo de realçar a instalação dos painéis
fotovoltaicos.
Os impactes negativos esperados são:


Criação de uma imagem de desordem associada às várias atividades de obra e alteração da
perceção/leitura da paisagem, com diminuição da qualidade visual na generalidade da área de
intervenção.
Este impacte tem uma magnitude baixa, carácter temporário, já que terminará com a conclusão da obra
e é passível de minimização mediante a implementação de medidas de recuperação paisagística das
áreas afetadas pelas obras, nomeadamente, as áreas de estaleiro. Pode, assim, ser considerado como
pouco significativo.



Diminuição da visibilidade, essencialmente em épocas de baixa pluviosidade, provocada pelo aumento
dos níveis de poeiras e respetiva deposição nas proximidades dos locais em obras, por movimentações
de solos.
Este impacte tem uma magnitude baixa, carácter temporário, já que terminará com a conclusão da obra
e é passível de minimização, através da rega periódica, no período seco, das áreas afetas à obra com
solo nu. É por isso, classificado como pouco significativo.



Alteração das vistas anteriormente desfrutadas, por introdução dos módulos fotovoltaicos,
postos de transformação e inversores, construção de acessos e da subestação.
Este impacte tem início na fase de construção, prolongando-se para a fase de exploração, sendo, por
isso, permanente. Deste modo, a sua magnitude e significância aumentarão ao longo do período de
construção, com a progressiva instalação dos setores fotovoltaicos, sendo classificado como
significativo e muito significativo, no final desse período.

Conforme detalhado no ponto relativo à fase de exploração, os impactes assumirão uma significância distinta
em função da acessibilidade visual a partir de cada observador.
A implementação da medida de integração paisagística, que visa a criação de uma cortina arbórea em torno dos
limites noroeste, norte e nordeste da Quinta, embora não anule o impacte visual, contribui para a sua atenuação,
pelo que deverá ocorrer o mais cedo possível, na fase de construção.

7.4.12.4

Fase de exploração

Sendo os impactes paisagísticos, em parte, resultantes de alterações no carácter/ estrutura da paisagem, estes
têm previsivelmente maior magnitude e significado em zonas mais declivosas, em zonas com linhas de água e
zonas de festo e em zonas com maior presença de coberto vegetal eventualmente a desmatar.
Face ao acima referido, a avaliação de impactes sobre o carácter/estrutura da paisagem incidiu nas seguintes
zonas mais sensíveis:
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Na fase de exploração, os impactes visuais e paisagísticos não se podem anular, devido principalmente ao tipo
de projeto em causa – grande extensão ocupada pelos painéis – e às condições orográficas do terreno,
considerando-se, portanto, genericamente, como tendo um sentido negativo e efeito permanente (reversível
apenas com o desmantelamento das estruturas). Contudo, regra geral, com o passar do tempo, os observadores
criam uma certa habituação às novas estruturas construídas, mas o significado não se anula.



Zonas com maior presença de declives acentuados - situação que se verifica de forma mais acentuada
no setor oeste e sudoeste da Quinta Nova, na proximidade do rio Sado, onde não serão implantadas
quaisquer estruturas e infraestruturas associadas ao projeto.



Zonas de maior aproximação a linhas de água – situação que se verifica em toda a área da Quinta Nova,
embora seja no setor oeste e sudoeste desta que ocorre a linha de água de maior relevância – rio Sado,
e onde não serão implantadas quaisquer estruturas e infraestruturas associadas ao projeto.



Sobreposição com zonas de festo – situação que se verifica em toda a área da Quinta Nova, embora a
linha de festo de maior expressão se desenvolva no setor noroeste da área de implantação da central,
onde será implantada uma cortina arbórea, a qual terá continuidade para norte e para este da mesma.



Zonas com maior presença de vegetação – estas zonas ocorrem no setor sul, principalmente na
envolvente ao rio Sado, e no setor oeste da Quinta Nova, onde não serão implantadas quaisquer
estruturas e infraestruturas associadas ao projeto.

Daqui se conclui que, dado que para as zonas indicadas não são previstas intervenções, não serão gerados
impactes muito significativos no carácter/estrutura da paisagem. Efetivamente, nas restantes zonas onde haverá
intervenção, dada a sua maior amenidade fisiográfica, este tipo de alterações não será muito relevante,
conforme será analisado com maior pormenor seguidamente.
Tendo em conta o referido para a fase de construção, são elencados e detalhados de seguida os impactes que
irão continuar durante a fase de exploração, embora acrescentando considerações relativamente às
possibilidades de minimização e distinguindo, sempre que justificável, a subestação das restantes estruturas:


Alteração na estrutura/carácter da paisagem por introdução de elementos "estranhos" (módulos
fotovoltaicos, postos de transformação, inversores, acessos e subestação)

Este impacte é considerado como tendo magnitude e significado médios, não sendo passível de minimização,
dadas a dimensão e características técnicas do projeto, bem como as condições orográficas do terreno.


Impactes Visuais por alteração das vistas anteriormente desfrutadas

Estes impactes são considerados prováveis, permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas) e reversíveis.
Em relação à sua significância, são de assinalar as situações em que as estruturas a implantar serão visíveis a
partir das zonas de maior acessibilidade visual, estabelecidas com base no conhecimento do terreno e com o
apoio dos desenhos de bacias visuais e de capacidade de absorção visual. Neste caso, é feita a distinção entre
os painéis fotovoltaicos e a subestação, considerando que esta será construída numa fase anterior aos restantes
elementos da central.

Painéis fotovoltaicos



Habitações do Aglomerado de Panóias e de Cerca Grande, localizadas a norte da área de implantação,
a uma distância de cerca de 500m - Estruturas pouco visíveis, gerando um impacte de magnitude e
significado baixos.



Habitações de Macorados, localizadas a oeste da área de implantação, a uma distância de cerca de
620m - Estruturas pouco visíveis, gerando um impacte de magnitude e significado baixos.



Habitação do Monte do Coito, localizada a norte da área de implantação, a uma distância de cerca de
85m - Estruturas pouco visíveis, gerando um impacte de magnitude e significado baixos.



Habitação do Monte Novo dos Penilhos, localizada a nordeste da área de implantação, a uma distância
de cerca de 200m - Estruturas medianamente visíveis, gerando um impacte de magnitude e significado
médios.
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Em relação a observadores permanentes, assinalam-se as seguintes situações:



Habitações de Penilhos de Cima, localizadas a este da área de implantação, a cerca de 135 m (situação
mas desfavorável) - Estruturas medianamente visíveis, gerando um impacte de magnitude e significado
médios.



Habitações de Penilhos do Meio, localizadas a este da área de implantação, a cerca de 270 mEstruturas medianamente visíveis, gerando um impacte de magnitude e significado médios.

Em relação a observadores não permanentes, assinalam-se as seguintes situações:


Utentes da N 261-4 - Estruturas muito visíveis, em parte significativa do seu traçado, nomeadamente
no troço adjacente à barragem de Monte da Rocha, gerando um impacte de magnitude e significado
elevados.



Utentes da linha de caminho de ferro - Estruturas muito visíveis, em parte significativa do seu traçado,
gerando um impacte de magnitude e significado elevados,



Utentes do IC1 – Estruturas pouco visíveis, em grande parte do seu traçado, gerando um impacte de
magnitude e significado baixos.

Subestação


Habitações de Penilhos do Meio e Penilhos de Cima, localizadas a este da área de implantação, a
distâncias de 520m e 850m, respetivamente - Estrutura medianamente visível, gerando um impacte de
magnitude e significado médios.

Os impactes visuais de uma central fotovoltaica desta dimensão são de difícil minimização, dada a tipologia do
projeto e as condições orográficas do terreno. A implantação da cortina arbórea em redor do limite da Quinta
permitirá alguma atenuação destes impactes, em particular para os observadores localizados a nordeste e este
da área de implantação da central, em que os impactes gerados assumem maior significância (Monte Novo de
Penilhos, Penilhos de Cima e Penilhos do Meio).

7.4.13 Património Construído, Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
7.4.13.1

Aspetos gerais

Os trabalhos realizados permitiram inventariar um conjunto de 21 ocorrências patrimoniais, destas 19 são
inéditas (3 a 21) e duas correspondem à relocalização de ocorrências patrimoniais inventariadas na fase de
Pesquisa Documental.



Sentido/natureza;



Efeito/Incidência;



Inicio;



Duração;



Probabilidade;



Dimensão espacial;
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No Anexo G.2 apresentam-se as fichas individuais de sítio para cada ocorrência, onde se caracterizam os
impactes sobre as ocorrências patrimoniais, decorrentes da implantação do projeto e onde se especificam as
medidas de minimização preconizadas. A avaliação de impactes decorrentes da fase de construção do projeto
sobre cada ocorrência patrimonial identificada considera, relevantes, os seguintes fatores:
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7.4.13.2



Reversibilidade;



Magnitude.

Fase de construção

Considerando o levantamento patrimonial realizado, procedeu-se a uma avaliação de impactes do projeto
relativamente às ocorrências identificadas na prospeção arqueológica.

Nº

Nome

Tipo

Localização

Impactes
Os impactes serão indirectos, pouco
prováveis ou nulos

1

Quinta Nova 1

Dólmen

A cerca de 160m de
acesso a construir.

2

S. Sebastião

Cista

A cerca de 230m de
acesso a construir.

Os impactes serão indirectos, pouco
prováveis ou nulos

Monumento
Megalítico

A cerca de 30m de acesso
Na área de implantação
de painéis solares e 15m
de um transformador e
um inversor

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados e de magnitude
indeterminada

Forno (?)

A cerca de 30m de acesso
Na área de implantação
de painéis solares

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
mediana

Fonte

A cerca de 10m de acesso
e 15m da área de
implantação de painéis
solares

Os impactes serão directos e negativos
embora pouco prováveis, temporários
e reversíveis e de magnitude mediana

Muro

A cerca de 100m de
acesso, Na área de
implantação de painéis
solares

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
reduzida

Quinta com capela

A cerca de 50m de acesso
No limite exterior da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude mediana

Forno

A cerca de 125m de
acesso. A cerca de 40m
da área de implantação
de painéis solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Estrutura

A cerca de 120m de
acesso.
A cerca de 40m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Edifício

A cerca de 25m de
acesso.
A cerca de 35m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

3

4

5

6

7

8

9

10

Mosquitos

Penilhos de Baixo A

Penilhos de Baixo B

Quinta Nova A

Quinta Nova B

Monte Novo A

Monte Novo B

Casa do Guarda A
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Tabela 7.12 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em trabalho de campo
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nome

Tipo

Localização

Impactes

Charca

A cerca de 55m de
acesso.
A cerca de 15m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Estação de Caminhode-ferro

A cerca de 10m de
acesso.
A cerca de 15m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes serão directos e
negativos, prováveis, temporários e
reversíveis e de magnitude mediana

Forno

A cerca de 50m de
acesso.
Na área de implantação
de painéis solares

Os impactes serão directos e negativos
e provaveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
mediana

Passagem desnivelada

A cerca de 15m de
acesso,
A cerca de 25m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Poço

A cerca de 125m de
acesso,
Na área de implantação
de painéis solares

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
reduzida

Pedreira

Na área de implantação
de acesso.
A cerca de 10m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
reduzida

Indeterminada

A cerca de 15m de
acesso.
No limite exterior da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes serão directos e negativos
e prováveis, temporalmente
indeterminados de reversibilidade
indeterminada e de magnitude
indeterminada

Pedreira

A cerca de 95m de
acesso.
A cerca de 20m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Moinho de Vento

A cerca de 30m de
acesso.
A cerca de 35 m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude mediana

Muro

A cerca de 20m de
acesso.
A cerca de 25m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Muro

A cerca de 5m de acesso.
A cerca de 25m da área
de implantação de painéis
solares

Os impactes poderão ser directos,
negativos embora pouco prováveis,
temporários, reversíveis e de
magnitude reduzida

Casa do Guarda B

Estação de Panóias

Monte Novo C

Panóias A

Panóias B

Fonte da Piedade A

Fonte da Piedade B

Fonte da Piedade C

Panóias C

Panóias D

Panóias E
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De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho de campo serão
diretos, mas tendo em conta a sua natureza, estes configuram-se como pouco relevantes sobre uma grande
parte dos elementos patrimoniais identificados.

7.4.13.3

Fase de exploração

No decorrer da fase de exploração não se prevê a ocorrência de qualquer impacte sobre o descritor património.

7.4.13.4

Fase de desativação

Não se preveem impactes significativos sobre os elementos patrimoniais no decurso da fase de desativação do
projeto, desde que sejam seguidas as medidas de minimização específicas referenciadas para a fase de
construção preconizadas no Capítulo 9.

7.4.14 Clima
7.4.14.1

Fase de construção

Não se prevê a ocorrência de impactes pelo projeto durante a fase de construção.

7.4.14.2

Fase de exploração

Face aos estudos anteriormente desenvolvidos e em particular ao apresentado no EIA da central de Alcoutim,
considera-se não existirem impactes no clima nem em fatores microclimáticos durante a fase de exploração.
Efetivamente, não se preveem alterações significativas microclimáticas na temperatura do ar, uma vez que os
módulos fotovoltaicos não funcionarão através da tecnologia por acumulação, mas sim através da irradiância
recebida.
Conforme referido no EIA da Central de Alcoutim (Matos, Fonseca & Associados, 2015), “os estudos sobre as
alterações microclimáticas nos Parques Fotovoltaicos de dimensões elevadas são escassos, dado que os Parques
com estas dimensões são, além de raros, recentes. Fthenakis V. & Yu Y. (2013) analisa os potenciais impactes de
um Parque Fotovoltaico de elevadas dimensões no microclima. Conduziram-se simulações detalhadas em 3-D e
monitorizaram-se vários pontos com estações de medição meteorológicas. A temperatura média anual a 2,5 m
acima do solo subiu 1,9 ºC, relativamente à temperatura ambiente. Este efeito dissipa-se entre os 5 a 18 m acima
do solo, e num raio de 300 m na horizontal, o efeito da temperatura deixa de se fazer sentir. Durante a noite o
efeito do aumento da temperatura não se faz sentir, devido ao completo arrefecimento dos painéis. O estudo
conclui que o aumento da dimensão de um Parque Fotovoltaico não afeta a temperatura na envolvente.
O albedo varia de acordo com a composição da superfície terrestre. Define-se como parte da radiação solar que
chega à superfície terrestre e é refletida pelos elementos da envolvente (solo, vegetação, obstáculos, rochas,
entre outros).Quanto maior for o albedo, maior é a reflexão da luz solar e a radiação difusa.

De forma indireta, contudo assume-se um impacte positivo a nível nacional, considerando que o projeto, quando
em pleno funcionamento, assegurará a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) em cerca de 183,6
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Considera-se um valor de albedo igual a 0,25 para pastos, entre 0,18-0,23 para a relva, ou entre 0,80-0,90 para
a neve fresca (Manual Sobre Tecnologias, Projeto e Instalação – Energia Fotovoltaica (disponível no Portal da
Energia, Edição de 2004). Por outro lado, Donovan (2010), assume que o albedo dos painéis fotovoltaicos é similar
ao albedo de uma pradaria, sendo assim negligenciável a alteração do albedo”.

kt CO2 através do contributo direto associado à produção própria de eletricidade que, por ser de origem solar, é
na prática isenta de emissões de CO2, substituindo produção termoelétrica com base em combustíveis fósseis.

7.4.14.3

Fase de desativação

Não se prevê a ocorrência de impactes pelo projeto durante esta fase.

7.4.15 Qualidade do Ar
7.4.15.1

Aspetos gerais

As ações de Projeto, potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são as seguintes:






7.4.15.2

Fase de Construção
o

Circulação de maquinaria e veículos

o

Limpeza do terreno e construção de caminhos

o

Movimentação de terras

Fase de Exploração
o

Produção de energia elétrica através de fonte renovável

o

Atividades de manutenção

Fase de Desativação
o

Circulação de maquinaria e veículos

o

Desmantelamento da estrutura

Fase de construção

Durante a fase de construção da Central Fotovoltaica de Ourique ocorrerão impactes negativos na qualidade do
ar, quer devido ao processo construtivo e movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego
automóvel de veículos necessário ao transporte de materiais.

O aumento temporário de tráfego de veículos, no local de implantação do Projeto, durante esta fase, contribuirá
também para um aumento das emissões de poluentes, típicos deste tipo de fontes (NOx e CO principalmente),
para a atmosfera. A fase de construção terá uma duração aproximada de 36 meses (com instalação de 50KW
por semestre), sendo que ao longo da empreitada a circulação de veículos apresentará oscilações, prevendo-se
no entanto que os primeiros 2 meses de cada semestre, face ao transporte dos materiais para estaleiro,
coincidam com maior volume de tráfego associado à empreitada.
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Os impactes serão sentidos nas zonas envolventes ao estaleiro e frentes de obra e nas zonas envolventes aos
percursos para transporte dos materiais necessários à obra e das terras eventualmente sobrantes a destino final.
O processo de modelação do terreno será mínimo e cingir-se-á apenas aos acessos, subestação e cabines. Refirase que as mesas que suportam os módulos fotovoltaicos dispõem-se no terreno, suportadas por parafusos
dimensionados para suportar toda a estrutura, acompanhando a morfologia do terreno. A fase de decapagem
dos solos dará origem à emissão de partículas que, pela sua granulometria grosseira, se depositarão no solo, a
curtas distâncias do local, não se prevendo deste modo a ocorrência de impactes com significado relevante.
Refira-se que em projetos desta natureza, existe um cuidado acrescido durante a fase de construção, no sentido
de evitar a emissão de partículas, para que estas não se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos.

De salientar que a área de estudo se insere num contexto de espaço rural, onde os aglomerados urbanos mais
próximos são relativamente pequenos e concentrados no espaço. É exemplo disso a localidade de Panóias. O
acesso à frente de obra e estaleiro será através da N261-4, que atravessa Panóias, sendo junto a esta povoação
que se fará sentir, embora de uma forma residual, os impactes associados às emissões de gases de escape. Estes
impactes são, no entanto, passíveis de minimização.
Face às características da envolvente, tipicamente rural, os impactes negativos associados a esta fase são
considerados pouco significativos, localizados, de magnitude reduzida. É importante assinalar que estes
impactes, para além das suas reduzidas significância e magnitude, são temporários, ocorrendo apenas em alguns
períodos da fase de construção.

7.4.15.3

Fase de exploração

Não se verificam impactes negativos significativos associados à fase de exploração do Projeto.
Importa evidenciar os impactes positivos indiretos que o Projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar,
devido á quantitativa das emissões de CO2 evitadas ao longo da sua vida útil, comparativamente com outras
alternativas de produção de energia não renovável.
Fazendo uma estimativa de emissões, pode dizer-se que o Projeto em estudo contribuirá anualmente para a não
emissão de 183,6 kt de CO2 para a atmosfera, comparando com a produção de energia equivalente por métodos
“convencionais”, considerando o combustível mais “limpo” - gás natural.
Embora indiretos, os impactes resultantes do presente Projeto podem classificar-se como positivos, magnitude
moderada, mas pouco significativos à escala nacional.

7.4.15.4

Fase de desativação

Nesta fase, os impactes negativos na qualidade do ar são pouco significativos, considerando-se semelhantes aos
da fase de construção, embora com menor expressão.

7.4.16 Gestão de Resíduos
7.4.16.1

Fase de construção

Ao nível de obra deve-se considerar ainda os resíduos produzidos em todas as atividades complementares e
associadas, nomeadamente, estaleiros e oficinas, entre outros. Destas atividades podem resultar genericamente
vários tipos de resíduos como resíduos urbanos (resíduos biodegradáveis, plásticos), resíduos industriais não
perigosos e perigosos (pneus usados, sucata, filtros de óleos, trapos e vestuário contaminado, entre outros),
bem como fluxos específicos de resíduos (óleos usados, resíduos de embalagem, entre outros).
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Na fase de construção, as principais ações de Projeto geradoras de resíduos estão relacionadas com as atividades
de limpeza e preparação do terreno; remoção do coberto vegetal, escavação e com as atividades de construção.
As atividades de construção passam pela, melhoria e construção de acessos, terraplanagem, valas para cabos
elétricos, construção de subestação e edifício de comando e postos de transformação. Os resíduos produzidos
na fase de construção consistirão basicamente em resíduos de construção, resíduos metálicos, elétricos, cartão
e papel, plásticos, equivalentes a sólidos urbanos e óleos usados, entre outros. Refira-se no entanto que parte
destes resíduos são gerados principalmente na zona do estaleiro.

A gestão dos resíduos em fase de obra encontra-se contemplada nas medidas de minimização a implementar na
fase de obra da empreitada, no qual se prevê inclusive, a elaboração um plano para a gestão dos mesmos por
parte do Empreiteiro e a aprovar pelo Dono de Obra. Realça-se a importância que a gestão adequada de resíduos
na fase de obra deve ter, na prevenção da poluição do solo e dos recursos hídricos, uma vez que se tratam de
trabalhos de construção perto de várias linhas de água, onde se destaca o rio sado e a albufeira do Monte da
Rocha.
Tendo em conta os requisitos e as medidas contempladas ao nível da gestão ambiental em obra, bem como ao
facto de a disponibilidade de destinos finais na região ser boa, considera-se que os impactes gerados serão pouco
significativos e minimizáveis.
Nas fases iniciais de construção prevê-se a produção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), que se
consubstanciam sob a forma de misturas relativamente homogéneas de resíduos, resultantes das escavações e
movimentações de terras (solos, rochas, inertes) bem como resíduos, tais como betão, madeira, ferro e inertes.
Nos locais de intervenção não estão previstos trabalhos de demolição. Deste modo, os primeiros resíduos a
serem produzidos serão os que terão origem na limpeza e desmatação do terreno (resíduos verdes). Prevê-se
que estes gerem impactes negativos com significado, podendo contudo ser minimizados, desde que sejam
adotados os adequados procedimentos de deposição ou valorização como a respetiva venda para lenha, ou o
envio para centrais de compostagem ou biomassa. Caso estes sejam geridos de forma incorreta podem gerar
impactes negativos significativos e de magnitude moderada.
Os balanços de terras do Projeto apontam para a reutilização total dos materiais de escavação na própria obra.
O processo de modelação do terreno será mínimo e cingir-se-á apenas aos acessos, subestação e postos de
transformação. Refira-se que as mesas que suportam os módulos fotovoltaicos dispõem-se no terreno,
suportadas por parafusos dimensionados para suportar toda a estrutura, acompanhando a morfologia do
terreno. As terras de escavação das valas, serão utilizadas novamente para o seu recobrimento, e os restantes
volumes serão utilizados/distribuídos pelo terreno, permitindo o nivelar das depressões existentes (ações de
aterro), nomeadamente no local de implantação da subestação e edifício de comando.
Embora incertos, os impactes associados a estes resíduos consideram-se significativos e de magnitude
moderada, de âmbito local e permanentes, no caso de a sua deposição não ser efetuada de forma técnica e
ambientalmente adequada, e minimizáveis pela adoção de práticas corretas de gestão de resíduos.
Da construção e melhoramento de infraestruturas, surgirão entulhos diversos e outros resíduos de obra,
nomeadamente resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados, e resíduos não perigosos. Nesta obra
esperam-se, também, resíduos equiparados a RU, resultantes da presença dos trabalhadores.
Não será possível, nesta fase, a identificação exata da tipologia de resíduos de construção, bem como dos
quantitativos, a serem produzidos durante a mesma. A experiência em obras semelhantes aponta para uma
tipologia de resíduos potencialmente produzidos nesta fase, de acordo com o apresentado na tabela seguinte,
classificados de acordo com o Código LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março).

Descrição

Código LER

Óleos usados

13 00 00

Embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de
proteção não especificado utilizados na obra

15 00 00

Resíduos de construção e demolição

17 00 00

Madeiras, vidro e plástico

17 02 00

Metais (incluindo liga)

17 04 00

Cabos Não abrangidos em 17 04 10

17 04 11
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Descrição

Código LER

Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de
dragagem

17 05 00

Outros resíduos de construção e demolição

17 09 00

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03

17 09 04

Resíduos Urbanos e equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, Indústria e
Serviços, incluindo as frações recolhidas seletivamente

20 00 00

Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

20 01 00

Resíduos da desmatação

20 02 00

Outros resíduos urbanos e equiparados

20 03 00

Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos,
incluindo misturas de resíduos.

20 03 01

No caso dos óleos usados e solventes, resultantes de prováveis manutenções de equipamentos e veículos de
construção, ao constituírem resíduos perigosos, se descarregados inadequadamente, induzirão também
impactes negativos significativos e com moderada magnitude. Nas operações de manuseamento destes
resíduos, deve ter-se em conta a ocorrência de derrames e acidentes. Estes riscos de contaminação são
substancialmente reduzidos com a adoção de medidas adequadas. Refira-se no entanto que a manutenção de
viaturas e equipamentos será realizada preferencialmente em oficinas existentes na região, sendo que apenas
em casos de manifesta impossibilidade, é que será realizada no estaleiro (em local devidamente preparado para
o efeito).
No caso de se verificarem situações de derrame de óleos ou outros resíduos perigosos em locais não
impermeabilizados e ocorrer a contaminação dos solos, estes, caso necessitem de ser removidos, constituem
resíduos perigosos. Nestes casos, consideram-se os impactes negativos, significativos, de magnitude variável,
dependendo da importância do derrame, local e regional, permanente, mas passível de minimização. A adoção
de corretas técnicas de gestão, como o transporte e a deposição adequada destes resíduos, em consonância
com o seu nível de risco, reduz substancialmente estes impactes.
As operações de construção geram, por si só, variados tipos de resíduos. Está previsto nesta obra a construção
de um estaleiro, no entanto, caso seja possível deverão ser aproveitadas, edificações já construídas na área de
estudo que poderão servir de armazém de obra bem como espaço para instalação do estaleiro corretamente
dimensionado para este projeto.

O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou de demolições (RCD), compreendendo a
sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento,
valorização e eliminação, é regido pelo Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Os materiais que não sejam
passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e fragmentação de modo a permitir o seu
encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Esta
triagem poderá ser feita na própria obra ou por operador licenciado para esse efeito. A deposição de resíduos
em aterro é permitida apenas após a submissão a triagem.
Durante a fase de construção serão também gerados resíduos urbanos, e outros resíduos equiparados, oriundos
principalmente da frequência de trabalhadores na obra. Os impactes associados à produção destes resíduos são
17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

305

Mod. 503-A

Na implantação das mesas que suportam os módulos fotovoltaicos não está prevista a necessidade de proceder
a betonagens no local, podem, no entanto, surgir entulhos diversos e outros resíduos de obra, nomeadamente
resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados, e resíduos não perigosos. Estes resíduos devem ser
devidamente armazenados no estaleiro. Ainda assim, é necessário o recurso a betonagens nas áreas de
implantação dos postos de transformação e na área da subestação e posto de comando.

pouco significativos, de magnitude reduzida, de âmbito local, temporários e minimizáveis, tendo em conta que
estes serão depositados em contentores apropriados para o efeito e que serão recolhidos com periodicidade
adequada. Esta recolha será definida no início da obra e deverá ser acertada com o empreiteiro, com os
municípios envolvidos ou com operadores privados devidamente licenciados, o mesmo acontecendo para as
frações recolhidas seletivamente.
No caso dos resíduos provenientes das instalações sanitárias, caso os resíduos gerados, sejam pela utilização de
sanitários químicos portáteis, deverão ser geridos de acordo com o estipulado com a entidade fornecedora dos
mesmos, nas respetivas instalações, caso sejam por fossa sética, deverão ser devidamente encaminhados e
tratados por entidade devidamente licenciada para o efeito.
A definição e adoção de um Plano de Gestão de Resíduos (no caso, um PPGRCD) a adotar para a fase de obra e
a implementação de um Plano de Gestão Ambiental, onde sejam definidas e estabelecidas todas as práticas de
gestão de resíduos de um modo ambientalmente correto, evitará e diminuirá muitos dos impactes associados à
produção de resíduos nesta fase.

7.4.16.2

Fase de exploração

A fase de exploração de um Projeto desta natureza, não gera por si só, na sua atividade regular, qualquer
tipologia de resíduos.
Na fase de exploração da Central Fotovoltaica, é expectável a produção de resíduos, associados às variadas
atividades de manutenção das infraestruturas e equipamentos.
A adoção de práticas de gestão de resíduos adequadas e em conformidade com as medidas propostas com a
legislação em vigor, contribuirá para a diminuição da significância dos impactes associados. Assim, os impactes
identificados consideram-se pouco significativos e minimizáveis
Na Tabela 7.14 apresenta-se uma estimativa das diferentes categorias de resíduos que se prevê poderem vir a
ser produzidas com a exploração da Central Fotovoltaica. Estes resíduos, tal como os produzidos na fase de
construção, são classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos - Código LER como resíduos não
perigosos e perigosos, sendo que estes últimos deverão ter circuitos próprios de gestão.
A incorreta gestão destes resíduos, resultará em impactes negativos significativos, de magnitude elevada, de
âmbito local e permanentes.
A manutenção da Central Fotovoltaica irá ainda produzir alguns óleos usados, nomeadamente resultantes, do
edifício da subestação, edifício onde estarão localizados os maciços das fundações das estruturas de suporte dos
equipamentos, fossas dos transformadores e os respetivos depósitos de recolha de óleos providos de bacias de
retenção e os óleos usados resultantes da substituição dos Postos de Transformação (manutenção prevista de
quatro em quatro anos). Estes resíduos serão encaminhados para entidade devidamente licenciada para o
efeito.
Com a adoção das práticas corretas de gestão de resíduos estes, embora continuem negativos, terão a sua
significância e magnitude bastante reduzidas.
Na Tabela 7.14 apresenta-se a estimativa da tipologia de resíduos a ser produzidos com a exploração da Central
Fotovoltaica.

Descrição

Código LER

Embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
não especificado utilizados na obra

15 00 00
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Descrição

Código LER

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens recolhidos
separadamente)

15 01 00

Embalagens de papel e cartão

15 01 01

Embalagens de plástico

15 01 02

Embalagens de metal

15 01 04

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa
sólida perigosa

15 01 11 (*)

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção

15 02 00

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção contaminado

15 02 02 (*)

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico

16 02 00

Outros
Óleos minerais, de motores transmissões e lubrificação

13 02 05 (*)

Cobre, Bronze e Latão

17 04 01

Alumínio

17 04 02

Ferro e Aço

17 04 05

Resíduos Urbanos e equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, Indústria e Serviços,
incluindo as frações recolhidas seletivamente

20 00 00

Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

20 01 00

Outros resíduos urbanos e equiparados

20 03 00

Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo
misturas de resíduos.

20 03 01

(*) Resíduo contaminado

Em termos globais, considerando o cenário em que serão definidas e implementadas as práticas corretas de
gestão de resíduos, considera-se que os impactes são pouco significativos, e de magnitude reduzida, face aos
quantitativos expectáveis. Consideram-se de âmbito regional, uma vez que o seu destino final, em muitos casos,
se situa longe do local de produção e irreversíveis.
Os resíduos urbanos ou equiparados produzidos na fase de exploração serão gerados, nas ações de vigilância e
manutenção, sejam elas corretivas ou preventivas.
Os resíduos perigosos associados às atividades de manutenção, deverão ser tratados e encaminhados a destino
final devidamente licenciado, pelos responsáveis pela sua gestão.

Neste enquadramento, tendo como princípio a adoção de práticas corretas de gestão de resíduos, ou seja, que
os resíduos serão conduzidos a destino final adequado, e as frações enviadas para valorização, que o transporte
dos mesmos será efetuado por transportador autorizado, bem como os respetivos destinos finais estarão
licenciados para o efeito, os impactes associados são pouco significativos, de magnitude reduzida, de âmbito
local e minimizáveis se adotadas as medidas propostas em capítulo próprio.
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Assim, os resíduos da responsabilidade da entidade exploradora do Projeto, nomeadamente os resíduos
produzidos durante as atividades de manutenção do empreendimento, serão armazenados em recipientes e
locais tecnicamente adequados e entregues a empresas licenciadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, para
o transporte e gestão dos resíduos em causa.

Também neste caso, a adoção de um Plano de Gestão de Resíduos enquadrado no Sistema de Gestão Ambiental
para a fase de exploração, direcionado para as atividades de manutenção, na fase de exploração é fundamental
para o controlo e minimização dos impactes ambientais, associados à produção desta tipologia de resíduos.

7.4.16.3

Fase de desativação

Os impactes gerados pelas ações de desativação do Projeto são os identificados para a fase de construção. Após
a remoção das infraestruturas, os impactes serão nulos. No caso de não se proceder à remoção das
infraestruturas na fase de desativação do Projeto, os impactes associados aos resíduos gerados serão
significativos.

Impactes Cumulativos
Face ao local de implantação do projeto e perante a inexistência de projetos que possam concorrer com os
impactes da central fotovoltaica, não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos.
No que se refere ao projeto complementar da linha elétrica, considera-se que o mesmo, ao implantar-se no
corredor de uma linha existente, tem, à partida, condições de minimização dos principais impactes ambientais
ao nível da paisagem, considerando-se os restantes impactes, pela sua natureza específica, não cumulativos aos
da central solar.

8.

RISCOS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO, PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DA
CENTRAL
Considerações prévias
O Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro refere no
seu Anexo III – Conteúdo mínimo do EIA - a necessidade de se proceder à “...descrição das medidas e das técnicas
previstas para (...) prevenir acidentes...”. A Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, refere ainda na alínea f) do seu
Anexo II – Normas Técnicas para a Estrutura do EIA, a necessidade de contemplar a “... identificação dos riscos
ambientais associados ao projecto, incluindo os resultantes de acidentes, e descrição das medidas previstas pelo
proponente para a sua prevenção...”.
No cumprimento do definido pelos diplomas anteriores, apresenta-se, assim, uma identificação sumária dos
principais riscos associados à implantação da central em estudo, sistematizados separadamente para as fases de
construção e de exploração, dadas as atividades específicas que se desenvolvem em cada uma destas.

Riscos originados em fase de construção

Mod. 503-A

De um modo geral as atividades envolvidas na construção da central consistem essencialmente na organização
do estaleiro e na execução de fundações, estruturas e colocação de cabos. Cada uma destas atividades comporta
riscos associados, cuja prevenção e controlo deverão ser devidamente abordados no âmbito do Plano de
Segurança e Saúde (PSS) a elaborar no âmbito da construção da central.
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Riscos originados pela Presença e Funcionamento da central
Os riscos associados à presença e funcionamento da central, incluindo os que decorrem de circunstâncias
adversas e externas às próprias estruturas, podem considerar-se completamente abrangidos pelas situações que
a seguir se referem:


Incêndios;



Contactos acidentais com elementos em tensão;



Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado;



Efeito dos campos eletromagnéticos.

Incêndios
No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que as linhas estão na origem do
incêndio e, por outro lado, o caso em que as mesmas são afetadas por incêndios de outra origem.
A probabilidade do funcionamento da central estar na origem de incêndios é muito reduzida, uma vez que na
fase de construção serão garantidas distâncias de segurança aos obstáculos situados dentro de uma faixa de
proteção adequada.
Durante a exploração procede-se a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente o crescimento
exagerado de árvores que possam aproximar-se da central a distâncias inferiores aos valores de segurança.
O simples facto de passar a existir um Cordão Arbóreo de 15m de largura (com Azinheiras e outras espécies
resistentes ao fogo) na periferia da Central constituirá, só por si, uma proteção decisiva contra a propagação de
incêndios e, portanto, uma significativa redução do Risco de ocorrência de Incêndios. Por outro lado, uma maior
capacidade de retenção de água no subsolo, o plantio de um prado no interior da Central e, finalmente, a
recuperação e densificação do Montado na faixa a sul da Central constituirão também, por si só e
cumulativamente, fatores críticos de diminuição do risco de Incêndios.
A probabilidade da central ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada, com incidência na
qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção do transporte de energia). Associados a estas
situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos equipamentos, com eventual risco de
indução de outro tipo de acidentes.

Contactos acidentais com elementos em tensão
A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros equipamentos na
proximidade dos elementos em tensão na central.

Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado
Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações deste tipo que se tornem
aparentes em fase de construção ou de exploração serão resolvidas através de uma adequada ligação à terra,
conforme preconizada no número anterior.

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público em geral
aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz – 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001/8550/99
“Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro, e com Decreto-Lei n.º 11/2003, transpôs para a legislação portuguesa os limites de exposição para o
17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

309

Mod. 503-A

Efeito dos campos eletromagnéticos

território nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os níveis de referência, de acordo com a
tabela abaixo, para a exposição do público em geral e que são os seguintes:

Tabela 8.1 – Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz
Características de
Exposição

Campo Elétrico
[kV/m)] (RMS)

Densidade de Fluxo Magnético
[T] (RMS)

Público Permanente

5

100

Não se prevê a geração de campos elétricos ou magnéticos valores superiores aos referidos atrás, pelo que não
se considera existir qualquer risco a este respeito.

9.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Enquadramento
No presente capítulo apresentam-se as medidas consideradas adequadas para evitar, reduzir ou compensar os
impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto em estudo. As medidas de
minimização propostas traduzem-se em medidas de caráter genérico respeitantes, quer a um conjunto de boas
práticas ambientais, a ser tomado em devida consideração, aquando da construção (incluindo a preparação do
terreno, construção e acabamentos da obra), quer a ações de controlo, a serem implementadas pelo Dono de
Obra, durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica e da Subestação.
As medidas específicas que se apresentam estão estruturadas em função das fases do projeto (de construção e
de exploração) e dos descritores relativamente aos quais se identificou a necessidade de se preconizarem
medidas para cada uma dessas fases.
No Volume 5 apresenta-se o Plano de Acompanhamento Ambiental onde se organiza a forma de implementação
das medidas de minimização preconizadas para a obra de construção do projeto em análise.

Fase de construção
9.2.1 Medidas de minimização gerais
Salienta-se que serão seguidas todas as medidas de minimização patentes nas Especificações Técnicas da REN,
S.A, considerando que este projeto também prevê a implantação de uma subestação, pelo que se pretende uma
uniformização das medidas a implementar.

Numa fase prévia à obra recomenda-se a implementação das seguintes medidas:


M1 - Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) (apresentado no Volume 5), onde se
inclui o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização
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9.2.1.1 Fase prévia à obra

das medidas de minimização a implementar na fase da execução das mesmas, e respetiva
calendarização. O PAA deverá ser revisto em fase prévia à obra de forma a incluir as medidas de
minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental.


M2 – Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
(apresentados no Volume 6), onde se encontra definido o destino final mais adequado para os
diferentes tipos de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante a fase de construção (central
solar e da subestação);



M3 – Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no
decurso dos trabalhos. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os
seguintes temas:
Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem como
das áreas envolventes e respetivos usos;

o

Impactes ambientais associados as principais atividades a desenvolver na obra e respetivas
boas práticas ambientais a adotar;

o

Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra;

o

Comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em caso de acidente ambiental;

o

Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis.

M4 - Promover a divulgação do projeto pelos meios locais, por exemplo, nas Juntas de Freguesia /
Uniões de Freguesia e adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações,
sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início
da obra.
o

Comunicar o início da construção à Câmara Municipal de Ourique, Uniões das Freguesias
(União das Freguesias de Panóias e Conceição, União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia
e Junta de Freguesia de Ourique) atravessadas pelo projeto;

o

Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões quando
necessário;

o

Afixar o n.º de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra;

o

Disponibilizar livros de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto
nas juntas de freguesia/uniões de freguesia;

o

Contactar telefonicamente, com periodicidade mensal, as juntas de freguesia/uniões de
freguesia. Caso existam, proceder ao levantamento das reclamações/pedidos de informação
do mês presencialmente nas juntas de freguesia/uniões de freguesia;

o

Proceder ao encaminhamento de reclamações e pedidos de informação;

o

Após a reposição das condições iniciais, proceder à recolha dos livros de reclamações
existentes nas juntas de freguesia/uni~es de freguesia e proceder à entrega de cartões com o
contacto em fase de exploração;

o

Os resultados do acompanhamento serão inseridos no Relatório Final de Supervisão e
Acompanhamento Ambiental.
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o

9.2.1.2 Implantação e gestão do estaleiro
Apresenta-se seguidamente um resumo dos principais aspetos ambientais que deverão ser tidos em
consideração na localização/organização e exploração do estaleiro.
Exploração do estaleiro
A exploração do estaleiro, no que se refere ao transporte de materiais de/para o estaleiro e à gestão dos
produtos, efluentes e resíduos gerados, deverá respeitar as especificações técnicas a definir pelo Dono de Obra,
além das normas e regulamentação ambiental em vigor aplicáveis (no que se refere à subestação deverão ser
seguidas as orientações da REN, S.A.)
Transporte de materiais de/para o estaleiro
Em matéria de transporte de materiais/substâncias de/para o estaleiro, recomenda-se a adoção pelo
Empreiteiro das seguintes medidas:


M5 - Sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as acessibilidades da
população a terrenos e caminhos;



M6 - A saída de veículos das zonas do estaleiro e das frentes de obra para a via pública é realizada de
modo a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos;



M7 - Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados,
com a carga coberta.

No transporte de resíduos da obra deverão ser cumpridos os PPGRCD apresentados (Volume 6), referidos na
medida M2.
Gestão de produtos, efluentes e resíduos
No que se refere à correta gestão dos efluentes e resíduos, é dever do Adjudicatário da Obra:


M8 - Garantir que a lavagem de autobetoneiras será ser feita apenas na central de betonagem,
procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de
betonagem. Prever uma bacia de lavagem com geotêxtil e garantir o encaminhamento dos resíduos de
betão para destino final;



M9 - Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a
reciclagem;



M10 - Existem meios de contenção de derrames próximos dos locais de utilização das Substâncias e
Preparações Perigosas;



M11 - Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.

9.2.1.3 Desativação do estaleiro e das áreas afetas à obra



M12 - Proceder a desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais,
entre outros;
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Após a conclusão da obra, o Adjudicatário da Obra será responsável pela desativação do estaleiro, áreas de
circulação e das áreas de deposição temporária de materiais, devendo assegurar:



M13 - Proceder à reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham eventualmente sido afetadas no decurso
da obra;



M14 - Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos muros, vedações e outras divisórias que tenham
eventualmente sido afetados ou destruídos;



M15 - Os acessos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam
ter sido afetados deverão ser recuperados;



M16 - Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, ou no
caso de áreas agrícolas, para a sua reativação;



M17 – Dar cumprimento ao PIP do Projeto.

9.2.1.4 Medidas de gestão ambiental gerais para a fase de construção / exploração



M18 - A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente
balizada;



M19 - Não ocupar a via pública com máquinas ou equipamentos e, dentro do possível, não perturbar a
normal circulação rodoviária nas mesmas;



M20 - Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção;



M21 - Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível;



M22 - As terras provenientes da decapagem do solo devem ser separadas e posteriormente utilizadas
na recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implamentação do projeto;



M23 - Impedir o fogueamento durante o verão (especialmente no período critico de incêndios), uma
vez que, nesta época, o risco de incêndio é mais elevado;



M24 - O desbaste seletivo de vegetação, onde necessário, deverá atender, tanto quanto possível, à
salvaguarda das espécies autóctones;



M25 - A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização;



M26 - Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido;



M27 - Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino
final adequado;

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

313

Mod. 503-A

Para além das medidas relacionadas com o estaleiro e os acessos, outras há que deverão ser implementadas e
geridas (no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental), durante a fase de construção, tais como:



M28 - Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, deverão ser
implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal
preexistente e na estabilidade das margens. Nunca deverá ser interrompido o escoamento natural da
linha de água. Todas as intervenções em domínio hídrico que sejam necessárias no decurso da obra,
devem ser previamente licenciadas;



M29 - Evitar, tanto quanto possível, a inclinação dos taludes, de forma a minimizar os potenciais
impactes relacionados com a erosão e deslizamentos de terras;



M30 - Como medida geral, aplicável a toda a obra, deve-se garantir o acompanhamento arqueológico
de todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, decapagens,
escavações, etc. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número
de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas,
de forma a garantir um acompanhamento adequado, tendo sempre que, como mínimo, existir um
arqueólogo em permanência em cada frente de obra.
Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de obra,
estaleiro e caminhos de acesso ou dos locais de implantação dos apoios sobre as ocorrências
patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização que se
venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e que
visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial (incluido no
acompanhamento ambiental preconizado na medida M30);



M31 - Reprospetar, após a desmatação, as áreas que se apresentavam com uma densidade de coberto
vegetal que impediu uma correta observação do solo durante o EIA.

No que se refere às áreas florestais existentes na área de intervenção, preconiza-se o seguinte:


M32 - Na área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente
balizada;



M33 – deverá ser cumprido o Plano de Compensação Florestal a estabelecer conforme orientações
estabelecidas no Capítulo 10 do EIA.

Durante a fase de construção considera-se importante implementar medidas que permitam minimizar a emissão
de poeiras e outros poluentes atmosféricos na zona do estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, apesar de não
se prever a ocorrência significativa de recetores na sua proximidade. Desta forma, será necessário:


M34 - Proceder sempre que se justificar, a aspersão de água nos zonas de estaleiros, frentes de obra e
nos acessos utilizados pelos veículos durante os períodos secos;



M35 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas
relativas à emissão de ruído.

9.2.2 Medidas de minimização especificas por descritor

As escavações necessárias à construção da subestação são realizadas por meios mecânicos, e, não se prevê a
necessidade de recorrer à utilização de explosivos.
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9.2.2.1 Geomorfologia, geologia e sismicidade

No caso de vir a ser necessário recorrer à utilização de explosivos para a execução das escavações, devem
assegurar-se as seguintes medidas:


M36 - A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pelo Dono de Obra e respeita as
condições definidas nas cláusulas técnicas especiais da REN, S.A..

9.2.2.2 Ecologia


M37 - As intervenções em espécies protegidas (sobreiro e azinheira) deverão ser solicitadas aos
organismos competentes as autorizações necessárias;



M38 - A desmatação e o corte de árvores deverão ser limitados à área essencial para o bom
funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação;

9.2.2.3 Resíduos
Relativamente aos resíduos expectáveis de virem a ser produzidos durante a fase de construção (Central
Fotovoltaica e Subestação), há a referir os seguintes aspetos:


M2 - Implementar os PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na
obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER),
a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para
os diferentes fluxos de resíduos.

o

M60: Delimitação dos espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios
adequados;

o

M61: Disponibilização de contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a resíduos urbanos (RU), de acordo
com as suas características físicas e químicas (Papel e Cartão; Embalagens e “Outros
resíduos”);

o

M62: Garantia da deposição seletiva dos resíduos produzidos nos contentores
especificamente destinados para o efeito;

o

M63: Sinalização dos meios de contentorização por intermédio de fichas de identificação;

o

M64: Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou
derrames de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental;

o

M65: Substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames,
que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar
situações de emergência ambiental;

No que se refere às diferentes tipologias de resíduos a produzir, dever-se-á assegurar o destino final
mais adequado a cada tipo, nomeadamente (previsto no PPGRCD preconizado na medida M2):
o

M66: Os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais do estaleiro e equiparáveis a resíduos
sólidos urbanos deverão ser depositados em contentores especificamente destinados para o
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Cabe ao Adjudicatário garantir que a gestão de resíduos é feita de acordo com o preconizado nas
especificações técnicas da REN, S.A., no tocante ao manuseamento, armazenamento e transporte de
resíduos, nomeadamente no que diz respeito à (previstos nos Planos de Gestão de Resíduos
preconizados na medida M2):

efeito e a sua recolha deverá ser assegurada pelos serviços assegurados no Municipio de
Ourique. Deverá ser promovida a separação das frações recicláveis do fluxo geral dos RU,
nomeadamente no que se refere ao vidro, papel e cartão, embalagens, etc. e efetuada a sua
deposição em ecopontos;
o

M67: A manutenção das viaturas e maquinaria afeta à obra (gruas, escavadoras e betoneiras)
será efetuada em oficinas licenciadas, reduzindo a ocorrência de derrames de substâncias e
eventuais contaminações acidentais. Contudo, na eventualidade de se virem a produzir terras
contaminadas com óleos usados no estaleiro, o armazenamento temporário, transporte e
destino final destes resíduos deverá ser efetuado de acordo com as especificações do Dono
de Obra (na eventualidade da ausencia de especificações técnicas por parte da REN, S.A.,
aplicar-se-a a legislação em vigor), anteriormente referidas.

9.2.2.4 Património



M39: Para a ocorrência 1, dado que se encontra a mais de 100m das infraestruturas do projeto
(Acessos, Painéis Fotovoltaicos, Transformadores, Central), não se preconizam medidas de
minimização. No que se refere a outras infra-estruturas, recomenda-se o afastamento de todas as
infraestruturas com impacto no solo para uma distância não inferior a 100m.



M40: Para a ocorrência 2, dado que se encontra a mais de 100m das infraestruturas (Acessos, Painéis
Fotovoltaicos, Transformadores, Central), não se preconizam medidas de minimização. No que se
refere a outras infra-estruturas, recomenda-se o afastamento de todas as infraestruturas com impacto
no solo para uma distância não inferior a 100m.



M41: Para a ocorrência 3, esta encontra-se na área de implantação de painéis solares pelo que se
afigura a ocorrência de impactes directos, negativos sendo necessário a adopção de medias mitigadoras
específicas, que no caso será a limpeza do local para avaliação do sitio, nomeadamente para determinar
a sua natureza megalítica ou não. Caso após os trabalhos de limpeza não seja possível determinar com
rigor a natureza desta ocorrência, será necessário realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico
definindo-se após estas, as medidas mitigadoras consideradas adequadas.



M42: Para a ocorrência 4, esta encontra-se na área de implantação de paineis solares pelo que se
afigura certa a ocorrência de impactes directos e negativos sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras específicas, no caso a sua limpeza e registo gráfico e fotográfico, bem como uma breve
memória descritiva, previamente à sua destruição.



M43: A ocorrência 5, esta encontra-se a cerca de 10m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo que
se afigura como pouco provável a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de
medidas mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se
refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses
elementos de projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo para
preservação futura da sua memória.



M44: A ocorrência 6, esta encontra-se na área de implantação de painéis solares pelo que se afigura
como certa a ocorrência de impactes directos, pelo que se preconiza como medida mitigadora principal
a elaboração de um registo gráfico e fotográfico para preservação futura da sua memória.



M45: A ocorrência 7, esta encontra-se no limiar da infraestrutura mais próxima (painéis solares) pelo
que se afigura como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de
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Apresentam-se seguidamente as medidas de minimização específicas a implementar para minimizar eventuais
impactes sobre as ocorrências patrimoniais durante a fase de construção:



M46: A ocorrência 8, esta encontra-se a cerca de 40m da infraestrutura mais próxima (painéis solares)
pelo que se afigura como pouco provável a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a
adopção de medias mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização.
No que se refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com
algum desses elementos de projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se
o registo para preservação futura da sua memória.



M47: A ocorrência 9, esta encontra-se a cerca de 40m da infraestrutura mais próxima (paineis solares)
pelo que se afigura como pouco provável a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a
adopção de medidas mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização.
No que se refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com
algum desses elementos de projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se
o registo para preservação futura da sua memória.



M48: A ocorrência 10, esta encontra-se a cerca de 25m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo
que se afigura como pouco provável a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de
medidas mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se
refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida.



M49: A ocorrência 11, esta encontra-se a cerca de 15m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo
que se afigura como pouco provável a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de
medidas mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se
refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses
elementos de projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo para
preservação futura da sua memória.



M50: A ocorrência 12, esta encontra-se a 10m da infraestrutura mais próxima (acessos) pelo que se
afigura como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. Como medida
complementar recomenda-se o registo gráfico e levantamento fotográfico e elaboração de uma
memória descritiva da estação. No que se refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma
medida.



M51: Para a ocorrência 13, dado que esta encontra-se na área de implantação de painéis solares pelo
que se afigura certa a ocorrência de impactes directos e negativos sendo necessário a adopção de
medidas mitigadoras específicas, no caso a sua limpeza e registo gráfico e fotográfico, bem como uma
breve memória descritiva, previamente à sua destruição.



M52: A ocorrência 14, esta encontra-se a 15m da infraestrutura mais próxima (acessos) pelo que se
afigura como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se refere a
outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida.



M53: Para a ocorrência 15, dado que esta encontra-se na área de implantação de painéis solares pelo
que se afigura certa a ocorrência de impactes directos e negativos sendo necessário a adopção de
medidas mitigadoras específicas, no caso o seu registo gráfico e fotográfico, bem como uma breve
memória descritiva, previamente à sua destruição.
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medidas mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. Como medida
complementar recomenda-se o registo gráfico e levantamento fotográfico e elaboração de uma
memória descritiva da quinta. No que se refere a outras infraestruturas, recomenda-se a mesma
medida.



M54: Para a ocorrência 16, dado que esta encontra-se na área de implantação de acesso, pelo que se
afigura certa a ocorrência de impactes directos e negativos sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras específicas, no caso o seu registo gráfico e fotográfico, bem como uma breve memória
descritiva, previamente à sua destruição.



M55: Para a ocorrência 17, esta encontra-se no limite da área de implantação de painéis solares pelo
que se afigura a ocorrência de impactes directos, negativos sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras específicas, que no caso será a limpeza do local para avaliação do sitio, nomeadamente
para determinar a sua natureza arqueológica ou não. Caso após os trabalhos de limpeza, não seja
possível determinar com rigor a natureza desta ocorrência, será necessário realizar sondagens
arqueológicas de diagnóstico definindo-se após estas, as medidas mitigadoras consideradas adequadas.



M56: A ocorrência 18, esta encontra-se a 20m da infraestrutura mais próxima (painéis solares) pelo que
se afigura como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas
mitigadoras simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se refere a
outras infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses
elementos de projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo
gráfico e fotográfico e breve memória descritiva para preservação futura da sua memória.



M57: A ocorrência 19, encontra-se a 30m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo que se afigura
como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas mitigadoras
simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se refere a outras
infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses elementos de
projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo gráfico e
fotográfico e breve memória descritiva para preservação futura da sua memória.



M58: A ocorrência 20, encontra-se a 20m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo que se afigura
como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas mitigadoras
simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se refere a outras
infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses elementos de
projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo gráfico e
fotográfico e breve memória descritiva para preservação futura da sua memória.



M59: A ocorrência 21, encontra-se 5m da infraestrutura mais próxima (acesso) pelo que se afigura
como possível a ocorrência de impactes directos, sendo necessário a adopção de medidas mitigadoras
simples, no caso a sua conservação (pela salvaguarda) e sinalização. No que se refere a outras
infraestruturas, recomenda-se a mesma medida. Em caso de colisão com algum desses elementos de
projeto e que isso implique a sua destruição total ou parcial recomenda-se o registo gráfico e
fotográfico e breve memória descritiva para preservação futura da sua memória.

Fase de exploração

Mod. 503-A

Para as construções em apreço, durante a fase de exploração não são expectáveis impactes, desde que sejam
implementadas as medidas indicadas na fase de construção e noutros descritores (como o da paisagem).
Importa no entanto salientar que deverá ser implementado o preconizado no PIP (Anexo E.4) e projetos
complementares.

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

318

10.

PLANO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. O Despacho normativo n.º 2/2014 (publicado no Diário da
República n.º 20, Série II de 2014-01-29) procede à sexta alteração ao Despacho Normativo n.º 7/2005, de 1 de
fevereiro, que estabelece os requisitos mínimos para as boas condições agrícolas e ambientais.
Deste modo, o sobreiro (Quercus suber) apresenta proteção nacional, segundo os Decretos-Lei n.º 169/2001, de
25 de maio (retificado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), que estabelece proteção aos seus
povoamentos.
Segundo o Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto Lei n.º 155/2004, de 30 de junho,
que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, “em povoamentos de sobreiro ou azinheira
não são permitidas conversões” (n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 169/2001). Constituem exceção a esta “as
conversões que visem a realização de (…) empreendimentos de imprescindível utilidade pública” (alínea a) do n.º
2 do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 169/2001).
As “declarações de imprescindível utilidade pública e de relevante e sustentável interesse para a economia local
dos empreendimentos (…) competem ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao
ministro da tutela do empreendimento (…) e, no caso de não haver lugar a avaliação de impacte ambiental, ao
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território” (n.º 1 do artigo 6.º do DL n.º 169/2001).
Segundo o artigo 16.º do DL n.º 169/2001, “nos povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas”:
e)

Mobilizações de solo profundas que afetem o sistema radicular das árvores ou aquelas que provoquem
destruição de regeneração natural;

f)

Mobilizações mecânicas em declives superiores a 25%;

g)

Mobilizações não efetuadas segundo as curvas de nível, em declives compreendidos entre 10% e 25%;

h) Intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo.
Pelo efeito, e para dar resposta às exigências legais em matéria de corte de azinheiras, preconiza-se a
implementação de um projeto de compensação florestal, a submeter ao ICNF, após o licenciamento ambiental
da central.
De facto, os povoamentos destas espécies, nomeadamente os sistemas com aproveitamento agro-silvopastoril
conhecidos por montados, incluem alguns dos biótopos mais importantes presentes em Portugal continental
em termos de conservação da natureza, além de serem um recurso renovável de extrema importância
económica, a nível nacional e local. Neste sentido no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho introduz-se o recurso a medidas compensatórias
para o caso de cortes autorizados destas espécies florestais, de forma a garantir que a área de sobreiro e
azinheira não seja afetada.
Segundo o artigo 8º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com a redação que lhe foi dada pelo DecretoLei n.º 155/2004, de 30 de junho, e segundo o Despacho n.º 15048/2009, de 3 de julho, o Ministro da agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas condicionará a autorização de corte de sobreiros em povoamentos, à
aprovação e implementação do projeto de compensação e respetivo plano de gestão.

Assim, para o desenvolvimento do Plano de Compensação Florestal, será necessário desenvolver as seguintes
etapas:
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Segundo a legislação referida a constituição de novas áreas de sobreiros devem efetuar-se em prédios rústicos
com condições edafo-climáticas adequadas às espécies e abranger uma área nunca inferior à afetada pelo corte
ou arranque multiplicada de um fator de 1,25.

1 – Determinação do número de exemplares a abater
Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, povoamento de sobreiro, de azinheira
ou misto é “a formação vegetal com área superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas, com largura superior a 20
m, onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja
densidade satisfaz os seguintes valores mínimos:
1)

50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 30 cm de
perímetro à altura do peito;

2)

ii) 30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das espécies
em causa se situa entre 30 cm e 79 cm;

3)

iii) 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm;

4)

iv) 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa é superior a 130 cm.”

O Decreto-Lei n.º 155/2004 estabelece um aditamento ao Decreto-Lei n.º 169/2001 (Artigo 1.º-A) relativamente
à proteção de pequenos núcleos: “O disposto relativamente a povoamentos aplica-se igualmente às formações
vegetais com área igual ou inferior a 0,50 ha e, no caso de estruturas lineares, àquelas que tenham área superior
a 0,50 ha e largura igual ou inferior a 20 m, onde se verifique a presença de sobreiros ou azinheiras associados
ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaça os valores mínimos definidos na alínea q) do
artigo 1.º, desde que revelem valor ecológico elevado, avaliado de acordo com parâmetros aprovados pela
Direção-Geral dos Recursos Florestais”.
Segundo o mesmo diploma, por sobreiros e azinheiras isolados, entende-se formação vegetal de sobreiros e
azinheiros cuja densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos na definição de povoamento
de sobreiro, azinheira ou misto.
A entidade responsável pela autorização de corte ou arranque é o ICNF, sem prejuízo da apresentação das
declarações de imprescindível utilidade pública ou de relevante e sustentável interesse para a economia local,
quando a natureza das conversões as exija.
Nas situações não abrangidas pelo disposto na alínea q) do artigo 1.º ou no artigo 1.º-A (DL 169/2001), o corte
ou arranque de sobreiros e azinheiras carece apenas de autorização do ICNF.
O ICNF pode, desde que de forma devidamente fundamentada, alterar o critério e a intensidade dos cortes ou
arranques ou adiar a sua execução.
2 – Instrução do Pedido de autorização
Os pedidos de autorização previstos no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, são feitos
mediante requerimento, em formulários próprios, a apresentar ao ICNF.
Em qualquer circunstância de corte ou arranque é obrigatória a prévia cintagem das árvores a abater com tinta
indelével e de forma visível.

Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, a autorização de corte
ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos encontra-se condicionada à apresentação, como forma
compensatória, de medidas específicas para a constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação de
áreas existentes, devidamente geridas, expressas em área ou em número de árvores.
O n.º 2 do mesmo artigo refere que a constituição de novas áreas de sobreiros ou azinheiras ou a beneficiação
de áreas preexistentes devem efetuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade proponente, com
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3 – Elaboração do Plano de compensação

condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à afetada pelo corte ou
arranque multiplicada de um fator de 1,25.
O n.º 3 estabelece que para a elaboração da proposta a apresentar à tutela, a Direcção-Geral das Florestas (atual
ICNF) deve solicitar à entidade promotora do empreendimento a apresentação de um projeto de arborização e
respetivo plano de gestão e proceder à sua análise e aprovação.
O projeto de arborização a elaborar encontra-se definido no site do ICNF e terá a seguinte constituição:

1 – Elementos gerais
1.1 - Identificação do requerente
1.2 - Identificação e localização da área de intervenção (prédios)
2 – Objetivos gerais do projeto
3 – Caracterização geral da área a intervir
3.1- Caracterização fisiográfica e climatológica
3.2- Uso do solo
3.3- Ocupação florestal
3.4- Ocupação das áreas circundantes
3.5- Composição dos matos/pastagens espontâneas
3.6- Fatores de risco bióticos e abióticos
3.6.1 - Fatores de risco bióticos
3.6.2 - Fatores de risco abióticos (incêndios florestais)
4 – Enquadramento no sistema de planeamento
5 – Descrição técnica das ações propostas
5.1- Descrição das ações propostas por parcela
5.2 -Condicionantes legais específicas - Restrições de utilidade pública/servidões administrativas
5.3 - Cumprimento do disposto no Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios
5.4- Infraestruturas
6 – Plano previsional de gestão
7 – Peças gráficas (As peças gráficas que obrigatoriamente integram o Projeto constituem anexos do formulário)
Lista de Anexos:
Anexo 1: Termo de responsabilidade
Anexo 2: Mapa da localização da exploração e dos prédios em carta militar à escala 1:25000
Anexo 3: Mapa das condicionantes legais específicas
Anexo 4: Mapa das parcelas e das principais ações a executar
Anexo 5: Mapa das infraestruturas DFCI e da rede viária florestal
Anexo 6: Outros …

11.

LACUNAS DE CONHECIMENTO

Apenas no que se refere à componente patrimonial do estudo, as lacunas de conhecimento que se podem
indicar como mais significativas correspondem à dificuldade em atribuir um valor ou potencial patrimonial a
ocorrências de cariz arqueológico, uma vez que os vestígios à superfície são escassos ou inexistentes o que
impede uma correta avaliação do potencial que se encontra no subsolo. Outra lacuna decorre do facto de grande
parte da área do projeto apresentar um coberto vegetal o que impediu a realização de prospeção pormenorizada
da área, nomeadamente na deteção de eventuais artefactos e estruturas, sendo de colocar a possibilidade,
mesmo que remota, de virem a ocorrer vestígios patrimoniais, sobretudo de natureza arqueológica nessas
zonas.
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Não se considera que a presente análise efetuada para os descritores de caracterização biofísica e ecológica do
território, de qualidade do ambiente, ou de paisagem tenha sido de algum modo prejudicada pela existência de
eventuais lacunas de conhecimento, suscetíveis de pôr em causa a validade das suas conclusões.

12.

CONCLUSÕES
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre a Central Fotovoltaica de Ourique, com uma potência
instalada de 300MWp, a implantar na Quinta Nova, localizada na União de freguesias de Panóias e Conceição,
no Concelho de Ourique.
A implementação deste projeto tem como objetivo o exercício da atividade de produção de eletricidade através
de fonte renovável, ao abrigo do regime geral, em que a eletricidade produzida será vendida, nos termos
aplicáveis à produção em regime ordinário, em mercados organizados ou através da celebração de contratos
bilaterais com clientes finais ou com comercializadores de eletricidade, incluindo com o facilitador de mercado
ou um qualquer comercializador que agregue a produção. Com a sua concretização, a central fotovoltaica de
Ourique irá contribuir para se atingir a meta de produção de energia com origem em fontes renováveis,
promovendo, por esse meio, a redução da dependência energética nacional e a redução de emissões de gases
com efeito de estufa (GEE).
Para além dos objetivos diretos de produção de eletricidade a partir de fonte renovável, o Promotor do presente
projeto visa ainda, com esta iniciativa, contribuir para o cumprimento das metas nacionais e para o
desenvolvimento nacional e regional, da seguinte forma:
Objetivos nacionais


Demonstrar a viabilidade “utility-scale” de um projeto de produção de eletricidade, de 300 MW de
potência instalada, através do uso de recursos endógenos excecionais — como é o caso do Solar na
região — em regime remuneratório de Mercado;



Contribuir — sem quaisquer encargos para o orçamento público ou para os consumidores — para que
Portugal possa cumprir, até 2020 e, em seguida, até 2030, as suas metas nacionais em matéria de
renováveis, e igualmente contribuir para que a Transição Energética em curso em Portugal acelere de
forma significativa;



Contribuir para que o Mix Energético nacional em matéria de renováveis se equilibre e estabilize —
através de um reforço notável da componente Solar face as atuais componentes Hídrica e Eólica, dado
que a Estabilidade e Sustentabilidade da Rede Nacional irá em parte depender desse tão necessário
reequilíbrio;



Contribuir para tornar a Sub-região do Baixo Alentejo o "HUB" da Produção Solar em larga escala,
visando a Exportação de Eletricidade Solar (e das correspondentes "Transferências Estatísticas") — tal
como previsto na Diretiva renováveis de 2009, e assim contribuir para o reequilíbrio da nossa Balança
de Transações Correntes.



Contribuir para colocar Ourique no mapa mundial e Europeu do Desenvolvimento da Energia Solar, de
acordo com a verdadeiramente extraordinária radiação solar da Região — a maior radiação solar da
Europa;



Contribuir para a definição de um Novo Standard para garantia da Sustentabilidade hídrica do território
onde são instaladas Centrais Solares de média/grande dimensão em áreas crescentemente semiáridas
— como é o caso do Alentejo, e em particular do Baixo Alentejo — bem como para a salvação
(salvaguarda, recuperação e requalificação) do Montado Alentejano;



Contribuir para o processo de requalificação da Linha Funcheira (Ourique)/Beja — vital para um futuro
sustentável do Baixo Alentejo, e hoje absurdamente desativada. E essa requalificação terá de passar
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Objetivos regionais

necessariamente pela sua Eletrificação — isto é, pela Eletrificação desta Linha com Renováveis, com
Solar.
Objetivos locais


Estabelecer o projeto da central solar de Ourique como um pólo dinamizador de Estratégias de
Sustentabilidade para o Concelho de Ourique, colaborando na atração de Investigadores Doutorandos
em áreas relacionadas com a energia solar, para realização de trabalhos de campo e experimentais a
decorrer na Central — quer em fase de instalação, quer em fase já operacional;



Apoiar a Escola Técnico-Profissional local nas áreas da sua especialidade, garantido dessa forma uma
Formação Profissional de excelência. Com esta iniciativa pretende-se fixar jovens da Região no
Concelho de Ourique e formar pessoal especializado de Projeto, de Instalação e de Manutenção de
centrais Solares — decorrendo as aulas práticas na própria Central;



Dinamizar, em parceria com a Câmara Municipal de Ourique, a estratégia regional de reativação,
eletrificação e requalificação da Linha Funcheira (Ourique) – Beja, fundamental para o futuro da Região;



Viabilizar um projeto de recuperação de montado, o qual será desenvolvido em parceria com a LPN –
Liga para a Proteção da Natureza;



Proceder à instalação de 2000 ovelhas de raça campaniça (raça local em vias de extinção) dentro do
perímetro da central e de varas de porco preto alentejano, a alimentar com bolota doce, na zona de
montado localizada a sul da central e objeto da intervenção prevista no ponto anterior. Estas
intervenções darão lugar à criação de duas fileiras de atividade económica relevante, para as quais a
Câmara Municipal de Ourique já manifestou dar todo o apoio.

Atendendo aos antecedentes e particularidades da avaliação ambiental do projeto em estudo, a metodologia de
desenvolvimento do EIA assentou, numa 1ª Fase, na identificação e estudo de grandes condicionantes ambientais
ao projeto, no interior da área de estudo considerada, após o que foi definida uma área de implantação do
projeto no seu interior. O referido estudo permitiu ainda definir um corredor preferencial para a implantação
da linha de transporte de energia que permitirá o escoamento para a Rede Nacional de Transporte. A
metodologia desenvolvida naquela fase permitiu evitar, à partida, a ocorrência dos impactes do projeto que
previsivelmente assumiriam maior significado, resultantes da afetação de valores naturais e humanos
particularmente sensíveis presentes na área de estudo.
Com base em toda a informação reunida na fase 1 do EIA, foram definidos critérios de salvaguarda dos valores
naturais e humanos identificados, após o que foi possível implantar os elementos do projeto de modo a
minimizar as principais afetações na fase seguinte do estudo.
Seguiu-se uma 2ª Fase, correspondendo ao Estudo de Impacte Ambiental, incidente sobre as componentes do
projeto entretanto desenvolvidas:
Centro Eletroprodutor, composto por;
o

800.000 módulos ou painéis fotovoltaicos de silício policristalino, com a potência unitária de
375Wp, implantados no terreno sobre estruturas de fixação assentes em parafusos;

o

316 inversores (instalados em 79 cabines, com 4 inversores em cada);

o

79 postos de transformação (PT’s), cada um equipado com dois transformadores de potência
unitária de 1540 kVA, 0,415/0,415/30kV e com um transformador para os serviços auxiliares
de 10kVA, 30/0,4kVA;

o

40 km de rede de cabos de baixa tensão de corrente contínua, instalados em calhas fixas aos
painéis fotovoltaicos ou nas valas da rede de média tensão;

17.001 – Volume 1 – Relatório Síntese
Central Fotovoltaica de Ourique, de 300 MW

323

Mod. 503-A





o

20 km de rede de cabos subterrâneos a 30 kV para interligação entre PT’s e para interligação
entre estes e a subestação de serviço particular da central fotovoltaica, colocados em cerca
de 19,2 km de valas com 1m de profundidade;

o

18km de acessos novos e 10 km de acessos existentes.

Subestação de transformação, a 30/400 kV – que terá como objetivo ligar a central fotovoltaica à rede
nacional de transporte, sendo essa ligação realizada ao nível de tensão de 400 kV, através de uma linha
dedicada que será alvo de projeto de execução específico, nos termos indicados pela REN – Rede
Eléctrica Nacional.

Não obstante o processo de implantação dos elementos do projeto nos locais ambientalmente mais favoráveis,
não foi possível eliminar a totalidade dos impactes do projeto, pelo que se apresenta, seguidamente, uma síntese
dos aspetos negativos considerados mais significativos nas suas diferentes fases (construção, exploração e
desativação). É de destacar que, com o objetivo de atenuar ou mesmo eliminar a ocorrência desses impactes
negativos, foram apresentados no EIA um conjunto de medidas de minimização aplicáveis às diferentes fases do
projeto.
De uma forma geral, o Projeto será responsável, tanto na fase de construção como na de exploração, por
impactes positivos e negativos sobre a socio-economia, território e ambiente.
Os impactes positivos estão associados à fase de exploração da central, a partir do momento em que se inicia
produção de energia, potenciando a revitalização socio-económica da área onde se implanta. Na fase de
construção, os impactes sobre a socioeconomia serão também significativos, pelo aumento da empregabilidade
e pela revitalização associada das actividades económicas locais.
Os impactes negativos, por sua vez, serão produzidos tanto na fase de construção como na fase de exploração.
Durante a fase de construção, os impactes ocorrerão em diferentes locais, à medida que a obra vai progredindo,
assumindo um carácter temporário e reversível. Durante a fase de exploração, os impactes negativos
apresentam, na maioria dos casos, um carácter permanente e irreversível.



O aumento da capacidade de produção de eletricidade com base em recursos endógenos e renováveis.
A central permitirá uma produção de eletricidade com base em energias renováveis de 548 GWh/ano;



A melhoria da fiabilidade e segurança de funcionamento do sistema elétrico português, com implicações
nos níveis de garantia da segurança de abastecimento. A central de Ourique permitirá uma resposta
rápida a subidas e descidas de carga, adaptando-se, praticamente de forma instantânea, às diferentes
situações da rede e de consumo; constituirá uma reserva de energia com grande flexibilidade de
operação que permitirá o apoio em situações de pico de consumo ou de perda inesperada de produção;
e contribuirá para a atenuação do impacto da variabilidade da produção eólica, aumentando ou
diminuindo rapidamente a potência, contribuindo assim para compensar as variações de produção
eólica;



A redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) em cerca de 183,6 kt CO2 através do contributo
direto associado à produção própria de eletricidade que, por ser de origem solar, é na prática isenta de
emissões de CO2, substituindo produção termoelétrica com base em combustíveis fósseis.



A dinamização socioeconómica e ambiental da zona, fruto dos projetos associados e complementares,
protocolos com a Câmara Municipal de Ourique, Liga para a Proteção da Natureza, Fundação da Ciência
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL). Efetivamente, considera-se que o projeto será capaz de induzir, por si só, uma
importante dinamização no concelho de Ourique, criando uma capacidade de atração de uma
população mais jovem e dinâmica, capaz de promover um desenvolvimento sustentável da área.
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Os principais impactes positivos da Central fotovoltaica de Ourique prendem-se com:



Durante a sua fase de construção, e considerando o seu elevado potencial de empregabilidade, o
Projeto contribuirá para um aumento da atratividade do concelho de Ourique no que respeita à
instalação de novos pólos de atracção de emprego, o que permitirá a criação de condições de maior
competitividade para a economia local e regional.



Durante a construção da obra prevê-se a presença, em termos médios, de cerca de 200 trabalhadores
durante 4 anos, o que contribuirá para uma maior utilização dos estabelecimentos existentes,
contribuindo para o aumento temporário da procura de bens e serviços, sobretudo no domínio da
restauração, hotelaria, serviços pessoais e bens de consumo.

No que se refere aos principais impactes negativos da Central fotovoltaica de Ourique durante a fase de
construção, estes referem-se à ocupação direta do solo pelos acessos, pelas cabines de PT e inversores, pela
subestação e pelas estruturas de fixação de painéis fotovoltaicos, com a potencial afetação indireta de
ocorrências patrimoniais (uma vez que a afetação direta foi desde logo salvaguardada na definição), afetação de
habitats e biótopos, vegetação e avifauna, bem como a intrusão visual, degradação local da qualidade do ar e
aumento dos níveis de ruído.
Os impactes negativos identificados são, assim, em geral, de natureza localizada, temporários, reversíveis e
pouco significativos, dado que se cingirão às zonas de implantação das estruturas do projeto e áreas adjacentes
e à abertura de acessos e instalação de estaleiros. Os restantes impactes não assumem especial importância e
são, na generalidade dos casos eficazmente evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no EIA,
nomeadamente no que se refere à necessidade de, após a fase de construção, serem repostas todas as
condições do terreno anteriores à execução da obra.
Durante a fase de exploração da central há a considerar os impactes associados à própria presença, ou existência
física da mesma e os impactes associados ao seu funcionamento. Estes impactes dizem respeito:
1.

À ocupação permanente de solos nos locais de implantação das estruturas da central, não se
identificando, contudo, locais afetados com características agrológicas importantes. Salienta-se a
implementação de um projeto associado, que visa a criação de pastagens biodiversas nas zonas sob a
colocação de painéis e ;

2.

À degradação da qualidade visual da paisagem e alteração das vistas anteriormente desfrutadas na
zona de implantação do projeto, particularmente em presença de zonas habitadas com acessibilidade
visual, em resultado da introdução de elementos “estranhos” na paisagem;

3.

Aos efeitos socioeconómicos “intangíveis” percebidos pela população das zonas habitadas na
proximidade da central (em especial Panóias) relativamente ao seu funcionamento e interação com a
envolvente mais próxima;

4.

O funcionamento da central é ainda suscetível de gerar situações de produção de ruído, mas
considerando o afastamento relativamente à marioria dos recetores e os reduzidos valores de emissão
de ruído calculados, não se prevê a ocorrência de violações do disposto no Regulamento Geral do Ruído.

1)

Medidas genéricas, aplicáveis à fase prévia de obra, à implantação e gestão do estaleiro, à criação dos
acessos temporários à obra e medidas de gestão ambiental gerais para a fase de
construção/exploração;

2)

Medidas específicas para alguns descritores, como a ecologia e o património.

No âmbito do EIA é ainda definida a implementação de um plano de compensação florestal, destinado a dar
cumprimento aos requisitos legais decorrentes da necessidade de corte de azinheiras pelo projeto.
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Foram definidas medidas de minimização para os impactes identificados, consubstanciadas em:

Por fim, refira-se que na fase de desativação do projeto verificar-se-ão impactes positivos ao nível da ocupação
do solo, condicionantes, ordenamento do território, componente social e paisagem, sendo os impactes sobre os
restantes descritores negativos, bastante semelhantes aos que ocorrem para a fase de construção do projeto.
De uma forma global, considera-se que o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental decorreu com
normalidade e que foi possível apoiar o Promotor e o projetista na seleção de uma área de implantação de
projeto ambientalmente adequada e na definição de soluções técnicas de implantação das suas componentes
assegurando a minimização dos impactes ambientais.

13.
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Base de dados:
Base de Dados Endovélico - Direção Geral do Património Cultural, disponível em http://www.
patrimoniocultural.pt
Base de Dados Ulysses - Direção Geral do Património Cultural, disponível em http://www. patrimoniocultural.pt
Base de Dados do IHRU
http://www.monumentos.pt

–

Instituto

da

Habitação

e

Reabilitação

Urbana,

disponível

em

Base de Dados da Agência Portuguesa do Ambiente (Instituto do Ambiente); consulta do Atlas do Ambiente
Digital disponível em (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm)
Base de Dados da Câmara Municipal do concelho de Ourique
Base de Dados da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e mais
concretamente do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIT); consulta das cartas de Ordenamento e
Condicionantes dos PDM do concelho atravessado; disponível em (www.dgotdu.pt)
Base de Dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); consulta de: Sistema de
Informação do Património Natural (SIPNAT) – Áreas Classificadas; e do Plano Sectorial para a Rede Natura 2000;
disponíveis em (http://www.icnf.pt/portal/ap):


http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart



http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/aves/atlas-aves-nid-pt



http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/atlas-anfi-rept



http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/mam/morc
http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs

Base de Dados do portal iGeo (http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx)
Base de Dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.apambiente.pt/)
Base de Dados online sobre a Qualidade do Ar (http://qualar.apambiente.pt/)
Base de Dados da Passo a Passo - Percursos Pedestres
(https://sites.google.com/site/percurosportugal/os-percursos)

em

Portugal;

disponível

em

Base de Dados da “Scenic Solutions: Measuring and mapping scenic quality” (dirigida pelo Dr. Andrew Lothian);
consulta de estudos australianos e internacionais sobre qualidade da paisagem; disponível em
(www.scenicsolutions.com.au)
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www.google.com e http://earth.google.com
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