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Pedido de Apreciação Prévia de um Projeto Conjunto com o Luxemb rgo

Em resposta ao vosso Pedido de Apreciação Prévia (PAP) referenciado e assunto, comunico
que por despacho de 9 de fevereiro de 2015 do Senhor Secretário de Es ado da Energia, foi
aprovado o PAP condicionado a um reforço para a zona de rede em qu stão, a ponderar no
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de março.
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acordo com outro estado-Membro nos termos do n° 1 do artigo 8°·B do Decr to-Lei n° 14112010,
de 31 de dezembro, ou que tenha um pedido de apreciação prévia favorável,
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deverá ser notificada da realização do projeto em causa, conforme estabeleci o no artigo gO-D do
citado diploma.

Av.5 de Outubro,
1069·203 Lisboa

208 (Edificio Sta, Maria)

Tcl.:21 79227 OOIl!OO
Fax: 21 7939540
Linha Azul: 21 792 2R ~1

wII'w.dgeg.pl

02-03-2015

09:41

FROM:

217939540

MINISTÉRIO

TO: 0213822539

DO AMBIENTE.

PAGE:

003 OF O 3

ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Interessa ainda, fazer referência à legislação aplicável sobre a responsabili ade pela construção
dos elementos de ligação à rede Nacional de Transporte, transferências de p opriedade e encargos
dos mesmos bem como os relativos à antecipação dos reforços de rede nece sários para os efeitos
prosseguidos, nomeadamente o estabelecido no n° 5 do artigo 33°-F (anteci ação dos reforços) e
no n° 1 do artigo 33°-X (encargos de ligação) ambos do Decreto-Lei n° 17212006, de 23 de
agosto, na sua atual redação e, sem prejuízo destes, nomeadamente as n rmas do artigo 183
(propriedade das infraestruturas) e do n" 5 do artigo 224 (as condições p ra a construção dos
elementos de ligação às redes das instalações produtoras em regime especial) ambos do
Regulamento de Relações Comerciais (Regulamento n° 56112014).
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C.2 – Contributo técnico relativo ao impacte da Central sobre os solos do
Professor Eugénio Sequeira e Projetos Associados e Complementares
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Contribuição de
Eugénio Menezes de Sequeira
Para
Estudo de Impacto Ambiental da Central Solar de Ourique – Panoias. de 300MW,
Minimização deste Impacto
Aumento da eficiência
A- Preâmbulo e Enquadramento
Em toda a zona do Sul de Portugal, a evolução climática irá agravar a actual situação
como se pode verificar. Após o último relatório do Painel Internacional para as
Alterações Climáticas (IPCC) não restam dúvidas que vamos ter Aumento de
Temperatura, redução das Chuvas, alteração do regime de chuvas (IPCC, 2013), com
aumento de frequência e intensidade de eventos extraordinários (EEA, 2013) chuvadas muito intensas, com cheias e erosão grave, secas prolongadas com
degradação dos ecossistemas e da água.
Visto de forma gráfica teremos um aumento da aridez e um deslocamento para
Norte a para a Costa dos habitats – sobreiral e azinhal, pois o seu habita será
degradado (compare a situação climática media de 1960 a 1990, com a 1980 – 2010 e
a de 2000-2010

A coincidência da azinheira com a susceptibilidade à Desertificação medida com
dados até 1990, e o sobreiro com as zonas Sub - húmidas secas, indica que esta
planta irá ser empurrada para Norte do Tejo. Reparem que os sobreirais e os
montados de sobro coincidiam com a zona sub - húmida seca e sub - húmida húmida
e a azinheira com as zonas semi-áridas
O aumento da aridez vai agravar de forma drástica o desempenho destas espécies e
destes habitats, situação que já se verifica e que se agrava de ano para ano.
A deficiente recarga do solo e dos aquíferos resulta de dois factos:
1º - Solos de baixa espessura efectiva (erodidos)
A existência de solos muito delgados, degradados e com baixas capacidades de
armazenamento e portanto de água utilizável para as plantas e baixa capacidade de
recarga dos aquíferos.
2º a degradação da material orgânica e da vegetação que em conjunto com a
alteração do regime de chuvas agrava a cada vez menor recarga dos aquíferos
Tal situação conduz ao agravar do processo de Desertificação em curso a Sul do Tejo
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B- Caracterização da situação actual
Trata-se da Herdade de Quinta Nova, com cerca de 515 ha, cruzada de Oeste a Leste
pela linha férrea da Funcheira – Beja (na Linha Lisboa - Algarve), com um antigo
apeadeiro (de Panoias) mesmo no centro, e também por uma linha de alta tensão
NW/SE.
• Na carta de Condicionantes (Fig 1) são apontados:
1º- Teoricamente uma área de RAN de cerca de 27 ha (embora compatível com a
instalação de painéis solares - artº 22 e 27ª). No entanto a classificação como RAN
está baseada na carta de solos 1/50.000 com data de 1962, e de então para cá a
erosão e a degradação do solo destes solos deverá ter transformado os Luvissolos de
rañas e depósitos afins, a maioria já então pedregosa em Leptossolos Líticos,
conforme verificámos “in loco”.
Fig. 1- Carta das Grandes Condicionantes

Fig. 2 – Carta de Solos , SROA , 1/50.000 SROA, 1962
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Legenda
Leptossolos (Litossolos- Solos Esqueléticos) de xistou ou grauvaques --Luvissolo (Solos Mediterrânicos Vermelhos ou Amarelos de rañas ou afins)
Cambissolo (Solos Mediterrânicos Pardos de xistos ou grauvaques)
Fase Delgada......

; Fase Pedregosa

Fig 3- Imagem Google da Zona da Herdade da Quinta Nova

Repare-se na pouca área de montado. Portanto estes solos, a grande maioria
degradados, mais ainda passados mais de 60 anos da elaboração das cartas de solos
pelo SROA, exigem medidas de conservação urgentes, mas não incompatíveis com os
painéis solares.
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2º-Teóricamente uma minúscula área de REN de 8 ha, em zonas de elevados declives,
em solos de um complexo de Leptossolos, Cambissolos e Luvissolos, de elevada
erodibilidade que embora compatíveis mas de uso para painéis pouco provável,
exigem cuidados especiais de conservação do solo e da água
3º - Uma área teórica de cerca de 110ha de Montado de Azinho (Fig. 1) localizado
integralmente na metade sul da Herdade (abaixo da Linha férrea, portanto) — ou
melhor, caracterizada no PDM de Ourique como "Montado de Azinho" mas, na
realidade, tal constitui hoje uma pura ficção.
O PDM de Ourique é um PDM ainda de primeira geração, com dados recolhidos já há
anos, nos anos 70/80 e que a DG do Território produziu em 2007 uma base
cartográfica onde esta área de Montado de Azinho surge já reduzida sensivelmente a
metade, e um ortofotomapa da mesma DG do Território, datado de 2015, atesta essa
redução, complementando e corrigindo, a uma malha mais fina, os resultados
apurados de 2007.
Repare-se que com as alterações climáticas esta área ainda será mais reduzida até
desaparecer (fotos 1 e 2), dado que a degradação do solo, o processo de
Desertificação em curso desde a Campanha do Trigo, a modificação do regime de
chuva condenam ao desaparecimento deste uso se entretanto nada for feito.
Foto 1- Morte de azinheiras em massa na Herdade da Quinta Nova

Repare-se no número de árvores já mortas (Fig 3), em resultado da degradação do
solo, acompanhado da alteração do regime de chuvas que tornam inviável a
manutenção deste uso sem alteração das tecnologias e uso do solo.
Foto 2- Morte e enfraquecimento de azinheiras na Herdade da Quinta Nova, mesmo
nas zonas melhores
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Mesmo nas melhores zonas encontram-se ainda árvores em pleno declínio e se não
for alterada radicalmente a metodologia de condução deste montado nada restará
nos próximos anos.
4ª - Estarão completamente livres de qualquer condicionante teoricamente 353ha,
mas será bem possível alargar esta área para cerca de 400 ha, uma vez que para
efeitos de protecção de poeiras e isolamento será necessário constituir uma Cortina
arbórea de protecção de cerca de 11 Km, circundando o perímetro da propriedade,
com pelo menos 15 metros de largura.
• Condicionantes Climáticas
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 á superficie em mais de 10% da área.
Estas rochas são xistos argilosos, duros, com foliação fácil, mas muito impermeáveis.
A sua resistência à meteorização (Sequeira, 2002) é elevada (Quadro I), constituída
por plagioclases, por micas (clorite, etc.) e por quartzo.
Na área da futura Central, e mesmo na zona do montado de azinho os solos são
maioritariamente muito delgados, em especial nas zonas mais elevadas e declivosas,
mais de 70%, são Leptossolos Líticos e alguns afloramentos rochosos (≈30%), (em
especial nos afloramentos de grauvaques) sendo os restantes Cambissolos e
Luvissolos Dísticos (ácidos) e Gleicos (mal drenados) nas pequenas baixas mal
drenadas
Na área da Central os solos são maioritariamente muito delgados mais de 70%,
maioritariamente Leptossolos Líticos (≈40%) e Afloramentos rochosos (≈30%), sendo
os restantes 30% Cambissolos e Luvissolos Dístricos (ácidos) e Gleicos (mal
drenados), e Fluvissolos nas baixas.
Trata-se de solos com uma fraca capacidade de retenção de água, baixa água
utilizável, portanto são solos extremamente sensíveis a situações de seca,
praticamente pouco diferem de afloramentos rochosos.
Nas condições climáticas existentes até 1990.
No entanto, numa região de maior risco de Desertificação de Portugal já se verificam
condições de elevada susceptibilidade Climática, em especial em solos delgados. Vejase os dados apresentados para Castro Verde (Muito próximo deste local) para solos
Cambissolos e Luvissolos de Xisto com cerca de 1 metro de profundidade e para um
Leptossolo com cerca de 0, 25 metros e pedregoso nas condições climáticas
existentes até 1990 ( Mendes & Bettencourt 1980) Quadro I e II, Fig. I e II.
Com a campanha do trigo, com a degradação dos solos, com a erosão , resultante os
solos perderam capacidade de retenção de água, fertilidade , reduzindo a taxa de
infiltração , reduzindo cada vez mais a capacidade de suporte, quer de pastagem quer
de montado, e a capacidade de recarga de aquíferos fissurais e de suporte de
vegetação arbórea
Mas a situação agrava-se cada vez mais com a alteração climática em Curso, devido
não só à subida da temperatura e à redução da precipitação anual, mas
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especialmente a duas alterações muito graves que são a redução das chuva nos
meses de Inverno e Primavera (Janeiro, Fevereiro e em especial Março) e ao aumento
dos eventos extraordinários.
Quadro I e Fig. I – Balaço Climatológico da água no solo (Método de Thornthwaite), para Castro verde num solo com
200 mm de capacidade água utilizável (cerca de 1 m de profundidade) Clima até 1990
datas
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

Temperat.
oC
8,8
9,6
12
14,2
17,1
21,3
23,3
23,1
21,1
17,2
12,9
9,9
15,9

Precipitação
mm
61
51
82
47
28
12
4
1
17
38
65
84
490

Evapot.
Pot. mm
19,0
22,0
38,0
54,0
81,0
117,0
137,0
126,0
97,0
64,0
35,0
22,0
812,0

Água
no
solo mm
166,1
196,1
200
193,1
148,2
87,6
45,1
24,1
16,2
14,2
44,2
106,2
-

Evapot.Real
mm
19
22
38
53,9
73,0
72,5
46,6
21,9
25,0
40,0
35
21
467,8

Défice
mm
0,0
0
0
0,1
8,0
44,5
90,4
104,1
72,0
24,0
0,0
1,0
344,2

Superavite mm
0
0
40,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,1

Quadro II e Fig II– Balaço Climatológico da água no solo (Método de Thornthwaite), para Castro verde num solo com
20 mm de capacidade água utilizável (cerca de O,25 m de profundidade, muito pedregoso) Clima até 1990
datas
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

Temperat.
oC
8,8
9,6
12
14,2
17,1
21,3
23,3
23,1
21,1
17,2
12,9
9,9
15,9

Precipitação
mm
61
51
82
47
28
12
4
1
17
38
65
84
490

Evapot.
Pot. mm
19,0
22,0
38,0
54,0
81,0
117,0
137,0
126,0
97,0
64,0
35,0
22,0
812,0

Água no
solo mm
20
20
20
14,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
20
-

Evapot.Real
mm
19,0
22,0
38,0
52,9
41,1
13,0
4,0
1,0
17,0
38,0
35,0
22,0
303,0

Défice
mm
0,0
0
0
1,1
39,9
104,0
133,0
125,0
80,0
26
0
0
509,0

Superavite mm
42
29
44
0
0
0
0
0
0
0
10
62
187
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A Ficha Climática do Alentejo do Instituto de Meteorologia mostra aumento de
Temperatura constante desde os anos 60, simultaneamente redução da chuva.
Fig III – Ficha climática do Alentejo

E mais importante a alteração da chuva de Primavera com perda de mais de 50 mm
no mês de Março mesmo em zona com menos de 500 de precipitação anual

Nestas condições, os balanços Climatológicos anteriores (Quadro I e Fig I e Quadro II
Fig II passam a ser os seguintes:

7

Quadro IV e Fig IV– Balaço Climatológico da água no solo (Método de Thornthwaite), para Castro verde num solo
com 200 mm de capacidade água utilizável (cerca de O,25 m de profundidade, muito pedregoso) Clima até 1990
datas
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

Temperat.
oC
10
11
13
16
18
22
24
25
23
19
14
11
17,12

Precipitação
mm
46
25
30
49
33
10
3
2
16
42
60
94
410

Evapot.
Pot. mm
20
24
39
60
83
120
142
143
109
71
36
23
869

Água no
mm
166,1
167,6
191,4
181,1
141,0
81,4
40,6
20,1
12,6
10,9
34,9
105,9
-

solo

Evapot.Real
mm
20
23,5
6,2
59,3
73,0
69,7
43,8
22,5
23,5
43,7
36
21
442,2

Défice
mm
0,0
0,0
32,6
0,8
10,0
50,3
98,2
120,5
85,5
27,3
0,0
2,0
427,2

Superavite
mm
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quadro IV e Fig IV– Balaço Climatológico da água no solo (Método de Thornthwaite), para Castro verde num solo
com 200 mm de capacidade água utilizável (cerca de O,25 m de profundidade, muito pedregoso) Clima até 1990
datas
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

Temperat.
oC
10
11
13
16
18
22
24
25
23
19
14
11
17,12

Precipitação
mm
46
25
30
49
33
10
3
2
16
42
60
94
410

Evapot.
Pot. mm
20
24
39
60
83
120
142
143
109
71
36
23
869

Água no
solo mm
20
20
12,9
7,4
0,6
0,0
0
0
0
0
20
20
20

Evapot.Real
mm
20
23,5
37,1
54,5
39,8
10,6
3,0
2,0
16,0
42,0
36
21
305,5

Défice
mm
0
0
1,7
5,6
43,2
109,4
139
141
93
29
0
2
564

Superavite
mm
26
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
4
71
102,5
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Mas ainda mais grave são as consequências porque.cada vez há maior frequência da
ocorrência de eventos extremos, chuvadas intensas, a ocorrência de Intensidades de
Precipitação que ultrapassem a taxa de infiltração destes solos irá tornar-se cada vez
mais frequente.
Foi o que se verificou no dia 29 de Novembro de 2004, entre as 20 horas e 30
minutos e a 20 h e 55 minutos, em Castro Verde.
Fig. V- Intensidade da precipitação em relação à taxa de infiltração, e escoamento mesmo com o solo não saturado

Taxa de infiltração no solo (Cambissolo de xisto) era de 14,8 mm h-1, Precipitação em
mm medidos a intervalos de 5 minutos, e intensidade de precipitação calculada para
cada 5 minutos em mm h-1.
Assim, em cerca de 20 minutos a intensidade de precipitação excedeu em cerca de
40mm h-1, a taxa de infiltração, representando uma perda por escoamento de cerca
de 13 mm numa chuvada de 19,2 mm- >65% escoam ao longo da encosta.
Então as alterações climáticas têm como consequência:
1º - Aumentar o défice:
nos solos delgados de 509 mm para 569 mm
nos solos profundos de 344 mm para 427 mm
2º- Reduzir o Excesso (superavide) de água
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nos solos delgados de de 187 mm para 102 mm
nos solos profundos de 40 mm para 0 mm
3º- A redução da recarga das camadas profundos e dos aquíferos será ainda maior
dada a ocorrência de precipitação violenta em eventos extraordinários, o que fará
perder ainda mais a água tão escassa, aumentando o escoamento superficial e
reduzindo ainda mais a recarga das camadas profundas
Mesmo conhecendo as estratégias de adaptação da componente arbórea dos
montados a condições edafo-climáticas adversas com a capacidade do acesso do
sistema radicular destas espécies a aquíferos mesmo que a profundidades de mais de
10 metros (David, T. Soares e tal. 2002), é necessário que o sub-solo tenha água
disponível (Fig. Esquemática VI)
Fig VI. Esquema do sistema radical de sobreiros e azinheiras , com as raizes pastadeiras
e micorrizas superficiais e raizes profundas com aerênquima para captação de água

De facto o controlo estomático parece “evitar que a transpiração exceda a capacidade
de bombagem de água pelas raízes, a partir do solo / sub-solo, impondo um limiar
máximo de transpiração e impedindo que o potencial foliar desça abaixo de -3,2 MPa,
provável limiar critico de cavitação do xilema” (David, T. Soares et al. 2002)
Mas para que a árvore passa ter acesso à água profunda é necessário que ela lá
esteja, e para isso tem que lá chegar.
No entanto como as taxas de infiltração nestes solos – Leptossolos Líticos pedregosos,
Luvissolos e Cambissolos de xisto são relativamente baixas variando de menos de
1mm h-1 até mais de 80 mm h-1 , com média de cerca de 30 mm h-1 nos solos
profundos, até menos de 8 mm h-1 em solos degradados (Martins 1989) a que
correspondem a taxas de infiltração básica baixas a médias (Richard & Cossens 1966).
Barreiros encontrou taxas de infiltração, (pelo método do duplo anel) variando de 7,7
mm h-1 a 10,2 mm h-1, o que se podem considerar-se de taxas de infiltração baixas
(Gomes 1983) ou lentas ( Richards & Cossens 1966
Haverá portanto dificuldade em condições tradicionais de ter água disponível para o
gado e m especial para a lavagem (limpeza dos painéis solares
C. Soluções para uma maior Eficiência e Sustentabilidade, causando o mínimo impacto
As condições para o desenvolvimento naquele local da Central Solar de Ourique –
Panoias. de 300MW, com a maior eficiência e o menor impacto exigia , que o
perímetro envolvente da Central (a Leste, Norte e Oeste) tivesse um cordão
arbóreo para proteção das poeiras e retenção de água (nas áreas de maior quota), e
além disso que o solo tivesse uma cobertura protectora que evitasse as poeiras
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Proposta 1- Cordão arbóreo
Seria constituído por uma corredor de pelo menos 15 metros de largura constituído
por:
Azinheiras (Quercus ilex) formas doces para aumentar a capacidade de suporte
Medronho (Arbutus unedo); Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); Folhado (Viburnum
tinus), e outras espécies mediterrânica que consigam constituir um obstáculo á
entrada de poeiras.
Algumas imagens de cordão arbóreo de azinheiras
Foto-A- Azinheiras doces semeadas em 2000, imagens em 2002 e fotos tiradas depois em 2015

O cordão teria que ter componentes diferentes para filtrar as poeiras como
medronho, alfarroba, folhado etc.. como fotos B
Foto B- aspectos de medronheiro, como sub-bosque, Alfarrobeira, de folhagem densa, Etc.,
completando 2 filas de azinho e o intervalo cheio com as espécies próprias da quercetalia ilicis

Estas cortinas deveriam ainda ser constituidas pela vegetação xérofita
(Noirfalise, 1987, Alves et al., 1998) própria desta zona ( Quercetalia ilicis), constituida
por azinheira (Quercus rotundifolia) e zambujeiros (Olea sylvestris), acompanhados de
alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), com sub-bosque de medronheiro (Arbutus unedo),
loureiro (Laurus nobilis), folhado (Viburnum tinus), aderno bastardo (Rhamnus
alaternus), etc.
A àrea portanto de matagal mediterrânico do cordão seria mais 15 ha,
Proposta 2 - Formas de retenção de água pelo método de Aumento da Profundidade do
solo, aumento da matéria orgânica do solo, e das taxas de infiltração
Para além da sementeira da pastagem biodiversa, também proposta para o cordão
como para a recuperação do montado seria útil a utilização de um subsolador e um
injector de lama (Foto 3) de ETAR que irá aumentar a fertilidade a resiliência às
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alterações climáticas e a recarga. Esta tecnologia existe e foi utilizada com sucesso
quer para o reforço no estabelecimento de pastagens, quer para a implantação de
azinhais .

Foto 3- Injector de lama no campo e pormenor do funcionamento

A subsolagem feita ao longo das curvas de nível, parte o xisto, abre caminho para a
água, para as raízes Foto 4, alternadamente, deixando espaços impermeáveis e
retendo a água nas zonas mobilizadas (Fig. VII)
Foto 4 fotografia do xisto partido e Fig VII esquema das zonas alternadas

A adição de Matéria orgânica, em conjunto com a acumulação de água, criaram
condições de redução, permitiram a formação de compostos complexantes e
elementos de transição que permitem a migração do ferro, e aumentaram a hidrólise
dos minerais primários com condições de neo-géneses argilosas do tipo 2/1. A
fertilidade aumentou, pelo maior teor em nutrientes, maior capacidade de retenção
de água, maior resistência à seca, dado que reduziu o escoamento e aumentou a
retenção de água.
Parece portanto ser um processo de recuperação de solos degradados
Proposta 3 – Aumentar a retenção de água e infiltração pelo método de vala e cômoro.
Não existindo coberto vegetal que retenha as águas e os sedimentos, existindo baixo
teor em matéria orgânica no solo à superfície, sendo elevada a erodibilidade do solo,
e sendo reduzida a taxa de infiltração, só a retenção das águas e sedimentos no local,
que permita a manutenção da água e sedimentação dos materiais arrastados, será
possível por infiltração evitar a perda de água do sistema.
A mobilização do solo, após redução drástica da matéria orgânica agravará ainda mais
este problema, pelo que, a retenção da água no local com o mínimo de perturbação e
movimentação de máquinas, isto é sem mobilização ou com mobilização mínima,
apenas poderá ser efectuada pelo método da vala e cômoro de nível.
De facto, a água é retida aí, com tempo suficiente e carga para aumentar a infiltração
e reter os nutrientes, ao mesmo tempo que é reduzido o comprimento do talude e
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portanto os volumes escoados, a energia do escoamento e, portanto, a perda de solo
por erosão.
Como medida de segurança, que evite o galgamento do cômoro e a abertura de uma
ravina, a vala e cômoro deverão ter um declive lateral entre 1 e 2‰ de forma a
conduzir lentamente a água excedente para uma linha de água secundária, onde
deverão ser efectuados pequenos açudes de retenção de forma a retardar e reter
quanto possível a água, em zonas de provável fissuração da rocha, retendo os
sedimentos e nutrientes residuais, e aumentando a infiltração.
No entanto a vala e cômoro devem ser efectuadas em número mínimo, de forma a
obter o efeito desejado, a reduzir o risco de rompimento do sistema, mas que ao
mesmo tempo reduza os custos e a perturbação de todo o sistema.
Para efectuar os cálculos do número de valas por hectare há que ter em conta os
seguintes pressupostos:
1º- A retenção ou não pelo coberto vegetal
2º- - as taxas de infiltração para o cálculo do escoamento nas entrelinhas
3º- as taxas de infiltração no fundo da vala são idênticos aos de amostras perturbadas
de solos idênticos,
4º- O sistema de vala e cômoro deve poder conter os excedentes da chuva máxima
diária para um período de retorno de pelo menos 50 anos (curvas de Intensidade,
Duracção, Frequência, para vários períodos de retorno -método de Gumbel), com um
factor de segurança para alem da deriva prevista pelo declive lateral,
5º - Considera-se a vala e cômoro obtido com a passagem de uma charrua com
reviramento de leiva de 2 ferros, a trabalhar a 25/30 cm de profundidade, fazendo
assim um talude com 50 cm de altura (retendo 40 cm da altura de água desde o
fundo da vala à altura máxima de retenção, sem risco de galgamento pois que o
excesso correrá lateralmente para a linha de água (Esquema da Fig VII).
Fig VIII- Esquema de vala e cômoro para retenção de água.

A capacidade de retenção do sistema, por metro linear de vala, depende do declive
do terreno:
i) com um declive de 2,5% um tal sistema retém cerca de1350 litros por metro linear
de vala.
ii) com um declive de 5% um tal sistema retém cerca de 725 litros.
iii) com um declive de 10% um tal sistema retém cerca de 412 litros.
iv) com um declive de 15% um tal sistema retém cerca de 308 litros.
v) com um declive de 20% um tal sistema retém cerca de 256 litros.
vi) com um declive de 25% um tal sistema retém cerca de 225 litros.
A água em excesso das chuvadas, ou se infiltra no horizonte C (menos de 2 mm h-1,
ou no caso de excesso, corre lentamente para as charcas de infiltração, onde se irá
infiltrar e recarregar os aquíferos fissurais (aumento de carga pela altura de água na
charca e aumento de tempo de retenção).
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Uso da Precipitação Previsível
Para calcular os escoamentos previsíveis e portanto o afastamento das valas de
acordo com o declive, é necessário conhecer qual a precipitação previsível para a
zona em causa.
Não se tratando nem de máximos absolutos para obras hidráulicas de grande
duração, nem de chuvadas máximas anuais, mas das chuvas a ocorrer nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro, considerou-se que a utilização da chuva máxima
diária para um período de retorno de 100 anos (calculada por adaptação da função de
distribuição de probabilidades de extremos tipo I – lei de Gumbel- Brandão, C.;
Rodrigues, R & Pinto da Costa, J., 2001), será suficiente para garantir a segurança
necessária (tanto mais que existe um escoamento de segurança).
Assim, no Baixo Alentejo (Castro Verde, Ourique, Panoias, etc.)) e nas condições
actuais) serão previsíveis chuvadas máximas diárias de cerca de 130 mm, pelo que o
sistema deverá ser capaz de conter este tipo de chuva. De facto, num solo com 15
mm h-1 de taxa de infiltração, durante um dia (24 horas) a infiltração será de 360mm,
isto é, se um solo tiver mais de 100 cm de profundidade tem capacidade tem
capacidade para absorver este excesso de água, havendo drenagem lateral lenta e
recarga do aquífero.
Apenas será necessário reter a água que excede a capacidade máxima para a água em
solos delgados, isto é, que exceda os cerca de 30 mm da água de drenagem, ou a
água que exceda a taxa de infiltração na duração da chuvada mais intensa de 1 hora
ou de 30 minutos, isto é, capaz de reter entre 35 mm em meia hora ou 50 mm numa
hora (Brandão, C.; Rodrigues, R & Pinto da Costa, J., 2001).
Deve ter-se em conta que o horizonte C tem uma taxa de infiltração de cerca de 2
mm h-1, a que corresponde uma infiltração diária de cerca de 40 mm, e que o
escoamento lateral é mais lento nas zonas mais planas, pelo que o afluxo às valas será
mais lento.
Nestas condições o sistema terá que reter cerca de 40 mm (excesso sobre a
infiltração e sobre a capacidade de campo nos solos delgados), e o afastamento
deverá ser de:
• Cerca de 34 metros para 2,5% de declive — 0,85 metros de diferença de nível
• Cerca de 18 metros para 5% de declive — 0,9 metros de diferença de nível
• Cerca de 10 metros para 10% de declive — 1 metro de diferença de nível
• Cerca de 6,5 metros para 20% de declive – 1,3 m de diferença de nível

Assim, no caso de Ourique/Panoias efectuar as valas a cerca de 1 metro de desnível
(entre 35 m nas zonas mais aplanadas, até 7 metros nas zonas mais declivosas) será
perfeitamente seguro.
Para além desse aspecto, e para garantir a retenção da água e dos sedimentos, não
sendo as valas de nível mas a 2‰, o excesso deverá ser desviado para a linha de água
adjacente onde será retido, ou retardado pela construção de açudes.
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Fig. IX- Esquema das valas a 2‰, para retenção de água e transporte do excesso para charcas de infiltração em
talvegues secundários

Foto V- Valas a 2‰ para retenção de água feitas em 2002, para implantação de um
montado de azinheira doce em Castro Verde

A quantidade de água a escoar num evento mais chuvoso equivale a cerca de 500 m3
(escoamento entre duas valas afastadas em média de 25 metros, com um
comprimento de 500 m entre vales secundários para um escoamento superficial de
cerca de 40% da precipitação (para um período de retorno de 100 anos) água esta
que deverá ser parcialmente retida na charca para o que bastará uma parede de
cerca de 1 metro na parte mais funda.
Fig. X-Esquema de charcas de infiltração – Manual de Conservação do solo dos USA de
1954. Foto VI e VII Aspectos de charcas de infiltração a funcionar em Castro Verde

Seria imprescindível quantificar a água armazenada nas áreas fissurais dos xistos e a
capacidade de travar os efeitos das alterações climáticas, no que respeita às
alterações do regime de chuvas (redução da Chuva de Primavera (Espírito Santo, F.
1997), ao aumento da intensidade da chuva, e ao escoamento superficial (Santos, e
tal., 2002 e 2006).
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Proposta 4 - Requalificação, recuperação e densificação do Montado efectivamente
consolidado
Vários autores consideram que a utilização agro-silvo-pastoril (os montados) é a
forma de utilização mais aconselhável para as zonas mediterrânicas de maior risco, e
verificou-se na Extremadura em Espanha que as explorações mais diversificadas com
floresta, montados, sequeiro, pequenas áreas de regadio intensivo, com pelo menos
dois tipos de gado eram as que apresentavam maiores rendimentos, maior
estabilidade de emprego e resiliência às flutuações de mercado e às variações
climática.
Em especial o sistema de exploração que conserva o matagal, em mosaico, com os
bosques mediterrânicos nas zonas declivosas, em corredores verdes, como os
propostos para o cordão , que conserva a água, o solo, a biodiversidade, e permite o
refúgio das espécies cinegéticas e o turismo de Natureza quer na Cortina de
protecção dos paíneis quer na restante zona de montado danificado
4.1 -Recuperação do Montado e protecção do solo pela pastagem biodiversa
O montado actual deveria ser recuperado, substituindo as árvores decrépitas,
fazendo antes a melhoria do solo através da sementeira de uma pastagem com o
acompanhamento da empresa FERTIPRADO, empresa de larga experiência e de sólida
base de conhecimento científico, usando a mistura EXTENSIVO AC 400, recomendada
para esta situação
AC 400
Trifolium subterraneum ssp. subterraneum
Trifolium subterraneum ssp. yanninicum
Trifolium balansae
Trifolium resupinatum
Trifolium incarnatum
Ornithopus sativus

Lolium multiflorum
O valor por cada dose desta mistura é de 160€ por hectare. Cada dose compreende
25kg de semente, sendo que as leguminosas estão já inoculadas com a sua estirpe de
Rhizobium especifico.
Esta mistura deveria ser semeada em toda a área da Herdade, quer na zona dos
painéis fotovoltaicos, quer na Cortina de protecção dos painéis quer na zona de
montado existente com forma de reduzir os escoamentos, aumentar a Resistência à
erosão e aumentar a fertilidade e a infiltração
Contudo, a existência desse cordão arbóreo iria exigir ainda com maior premência a
libertação de uma parcela já livre (mas ainda classificada no PDM como Montado de
Azinho), de forma a garantir a instalação dos referidos 300MW.
Mas caso o montado em evolução rápida de degradação. fruto da erosão e das
consequências da alteração climática fosse recuperado tal permitiria aumentar a
área efectiva do Montado em boas condições sem comprometer a área total da
Herdade de Quinta Nova.
Para isso é necessário para além da sementeira de pastagem biodiversa, aumentas a
capacidade de suporte, reduzir os escoamentos superficiais, aumentar a infiltração De
facto, se na Herdade de Quinta Nova, com cerca de 515 ha, o superavite de chuva for
perdido em mais de 50% (e perde-se certamente mais de 60%) serão mais de
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150.000m3 perdidos por escoamento superficial
Vários autores consideram que a utilização agro-silvo-pastoril (os montados) é a
forma de utilização mais aconselhável para as zonas mediterrânicas de maior risco, e
verificou-se na Extremadura em Espanha que as explorações mais diversificadas com
floresta, montados, sequeiro, pequenas áreas de regadio intensivo, com pelo menos
dois tipos de gado eram as que apresentavam maiores rendimentos, maior
estabilidade de emprego e resiliência às flutuações de mercado e às variações
climática.
Em especial o sistema de exploração que conserva o matagal, em mosaico, com os
bosques mediterrânicos nas zonas declivosas, em corredores verdes, como os , o que
conserva a água, o solo, a biodiversidade, e permite o refúgio das espécies
cinegéticas e o turismo de Natureza quer na Cortina de protecção dos paíneis quer na
zona de montado existente e recuperado
A existência de coberto arbóreo, pelo seu sombreamento (Foto VIII ), que se verifica
pelo acarramento do gado, o aumento da matéria orgânica do solo, a intercepção
pela copa das gotas da chuva, o aumento da capacidade de retenção de água no solo
são tudo factores que conduzem ao aumento da fertilidade ao aumento da produção
de pasto (FotoIX) a uma redução dos riscos de erosão e portanto a uma forma de
combate à desertificação e a um aumento da sustentabilidade, conseguindo-se assim
um maneio do gado que salvaguarde os painéis, proteja o solo, permita a cobertura
do solo equilibrada, reduza o risco de poeiras, aumentando portanto a
sustentabilidade do sistema
De facto o Montado é um sistema fundamental para o combate à Desertificação, para a
sustentabilidade do Mundo Rural nas “Terras Secas é a forma de utilização mais
aconselhável.
Para a sua sustentabilidade face às alterações climáticas, a densidade, a escolha das
espécies e a tecnologia de conservação terá que resultar de formas urgentes de
adaptação, apenas possíveis após com o estudo hidrológico e de gestão cada vez mais
aprofundados.
Foto VIII Acarramento do gado, o aumento da matéria orgânica do solo
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Foto IX- aumento da fertilidade ao aumento da produção de pasto

Este efeito é bem visível nos dados (Gomez-Rey e tal., sd) da fig XI , onde se verifica
que à medida que nos afastamos do tronco , o teor em C decresce sensivelmente, em
especial no caso da pastagem biodiversa. O mesmo se passa para N total do solo, com
um decréscimo, como seria natural, muito acentuado no caso da pastagem
biodiversa.
Fig. XI Variação do C orgânico e do N total (kg m-2) com a distância ao tronco da árvore (m) nas camadas
do solo de 0-10 cm e 10-20 cm , em montado com pasto natural (UN) e com 26 anos de pasto
melhorado (M26). Regressão (r) e significância (p) (C teor em C orgânico, N teor em N total, d distância
ao tronco). (Retirado de Gomez- Rey e tal., sd.). Há igualmente uma redução de outros nutrientes (B, Cu,
Zn, etc, com o afastamento da árvore

Sabe-se que a existência do coberto do montado causa a regularização dos
escoamentos com redução do risco de cheias, do aumento da Quantidade e melhoria
da Qualidade da água., do Sumidouro de carbono com redução do efeito de estufa,
da conservação da biodiversidade, e em especial o efeito na protecção do solo.
Mas as razões desses factos e a sua quantificação ainda são obscuras.
No entanto, sabe-se que há um aumento de retorno dos nutrientes até à camada
mais superficial do solo, quer pela água que atravessa a copa, quer pelo folhado que
todos os anos enriquece a camada superficial (Salgueiro, 1973; Miller, 1986, Ibvannez
e tal.,1987; Teixeira e tal., 1980; Sequeira, 1989), que com o acarramento do gado há
deposição de dejectos, que há uma diminuição da temperatura do solo pelo
ensombramento da copa, que há uma redução da evapotranspiração pelo
ensombramento e pela redução do vento, etc. .
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Limpeza e lavagem dos painéis fotovoltaicos.
Apesar do cordão de vegetação, apesar da tentativa de cobertura do solo com pasto,
bastante baixo, pois seria pastado até a vegetação ficar com menos de 5 cm (o gado
depois é recolhido no montado) Fotos VII e IX e X, pode verificar-se a necessidade de
lavagem dos painéis.
A água de superfície recolhida tem poeiras arrastadas, a subterrânea dos furos tem
menos sais dissolvidos, mas só em últimas instâncias deverá ser utilizada para
lavagem. No entanto a água da chuva (com excepção das primeiras gotas, isto é até
aos 5mm de chuva que devem ser deixado por baixo dos painéis) poderá recolhida e
ser armazenado em sisternas (localizadas por baixo dos transformadores) com
condutas fechadas acompanhando os tubos elétricos, que acompanhariam as valas
do sistema de drenagem.
Nas zonas humedecidas e sombreadas pelos painéis seria ainda possível que o
coberto vegetal exista de forma permanente, (ou quase), e se minimize a produção
de pó, para o que se fariam regas suplementares, em especial nos meses de Abril,
Maio, Junho, Julho e mesmo Agosto, com água de lavagem dos painéis e um reforço
de água de furos.
Descontando os caminhos e infraestruturas, será necessário efectuar a rega
em cerca de 40 ha, o que para regar com 300 mm (15 regas anuais de 20 mm, ou 30
regas de 10 mm ≈3.000 m3 ha-1), dará um total de 120.000 m3, mesmo usando
vegetação xerofítica.
Como esta rega deverá ser efectuada por microaspersão, com água isenta de
sais (as gotas de água com sais irão causar diminuição do rendimento das células, mas
uma água pura dará para limpar as células), será então de prever o armazenamento
da água de drenagem em depósitos nas várias linhas de painéis solares.
Esta rega será suficiente dada a condição de sombra da maioria do terreno, a
redução do arejamento e a vegetação xerofítica, que poderia ser constituída por:
No estracto arbustivo (Coutinho, 1939):
Rosmaninhos (Lavandula stoechas L., L viridis, L. pedunculata)
Tomilho cabeçudo (Thymus cephalotus L.)
Poejo (Mentha pulégium L.)

D. Conclusões —
A recuperação das áreas de montado agora em degradação e com uma área efectiva
de menos de 60 ha, com a construção do cordão arbóreo de protecção de > 15 ha, e a
reposição de 60 ha, replantados em zonas afectadas, com o sistema de recarga de
aquíferos fissurais e reposição da fertilidade do solo, será possível aumentar a área de
produção fotovoltaica, mas com o sistema proposto reduz as interferências na zona de
produção, mas reduz drasticamente os impactos Ambientais:
1- Tanto mais que toda a área poderá produzir pastagem e outras espécies de interesse
económico.
2- Para além disso fica garantida a protecção contra poeiras e a existência de água e
fertilidade que recuperem o montado degradado e o processo de Desertificação
3- Aumenta os postos de trabalho
4- Combate o processo de Desertificação, conservando o solo, a água e a biodiversidade
5- Aumenta a resiliência do sistema face quer a precipitações acima do normal, mas
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especialmente face a secas prolongada
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Estudo do potencial fotovoltaico de uma central solar
na região do Alentejo, em

Panóias, Ourique
As conclusões mais relevantes quanto ao recurso solar e quanto ao desempenho do Sistema
fotovoltaico são as estimativas das Horas Equivalentes de Sol e a produção de energia elétrica,
definidas e calculadas nos Anexos 1 a 3, com uma metodologia detalhadamente justificada.
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 terrestre, 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 de energia elétrica por unidade de
capacidade instalada e a total para o máximo previsto de capacidade nominal a instalar (300MW)
são as seguintes:

Central Fotovoltaica em

Mínimo

Melhor estimativa

Máximo

2030

2080

2153

Energia elétrica produzida por ano por
unidade de potência instalada (kWhjkW)

1500

1540

1620

Energia total por ano, central de 300MW
nominais (GWh)

450

462

486

Panóias
Energia solar incidente por ano
(kWhjm2, ou horas de sol equivalentes)
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Não se esperam surpresas desagradáveis, em primeiro lugar porque adotámos uma opção
conservadora para a estimativa apresentada, e em segundo lugar porque a região não tem
grandes variações microclimáticas.
A incerteza global estimada é ~5%. As estimativas assimétricas para os valores considerados
mínimos e máximos sublinham o facto de existirem dados (dados SAF) que prevêem níveis de
radiação substancialmente mais elevados. A nossa melhor estimativa pode por isso ser
conservadora, mas justificadamente. Note-se também que o intervalo entre as estimativas
máxima e mínima é menor que 10%; isto resulta de estarmos suficientemente confiantes com a
coerência dos dados para produzirmos estes valores, em vez de simplesmente adotarmos um
desvio possível de 5%.
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Estudo do potencial fotovoltaico de uma central solar
na região do Alentejo, em

Panóias, Ourique
Local: Panóias, Ourique, 37.760556 N, 8.288333 W

(coordenadas do local usadas neste estudo)

ANEXO I: O recurso solar
l. Introdução
A região do Alentejo tem um dos recursos solares mais elevados da Europa continentat apenas igualado no sul da Espanha e da Itália. 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, temos de nos basear em estimativas obtidas pela extensão dos dados
existentes em sítios tão próximos quanto possível.
A fonte mais comummente usada para a estimativa do recurso solar é o PVGIS (Photovoltaic Geographicallnformation 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
outra, mais recente, baseia-se na observação por satélites meteorológicos, e será aqui designada pela sigla "SAF". Estas duas bases de dados
diferentes dão-nos diferentes estimativas do recurso solar local. Na região em estudo, as estimativas obtidas por satélite (SAF) são
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consistentemente mais elevadas que as "Clássicas". Isto não significa que devamos menorizar os dados SAF; pelo contrário, os dois métodos,
baseados em fontes e análises muito diferentes, servem para aumentar a confiança das nossas estimativas.
De facto, as medições radiométricas terrestres são suscetíveis a erros, devidos sobretudo a problemas de calibração e/ou manutenção: por
exemplo, limpeza insuficiente, sendo bem reconhecido que o pó e outras sujidades são uma cause demasiado frequente de medições
radiométricas abaixo da realidade. Estes fatores resultam em valores do recurso solar mais baixos do que deviam ser, com um erro máximo
normalmente esperado da ordem de 5%. Outro facto a considerar é que as series temporais frequentemente se limitam a apenas um ou poucos
anos, somando-se assim a incerteza da variabilidade meteorológica anual natural, também ela da ordem de 5%.
Em Portugal, estes problemas não são dramáticos, resultando em dados com incertezas típicas da ordem de 5% para dados recentes de boa
qualidade, e incertezas máximas de 10%. Infelizmente, a densidade da rede com medições de qualidade e séries temporais relevantes não é
elevada, e por isso o nível de confiança é variável. Esta situação tenderá a melhorar progressivamente no futuro, mas pode já dizer-se que, em
Portugal, a base de dados já existente é suficiente para estimativas razoáveis do recurso solar, com incertezas típicas de 5% nas regiões em que
não se verificam fortes variações microclimáticas. (A situação em Portugal compara-se favoravelmente com muitas largas regiões do globo, e
isto aplica-se em particular à região em estudo dentro de Portugal.)

2. Metodologia
Para aumentarmos a confiança nos valores a obter, não nos limitámos a confiar nos dados do recurso solar disponibilizados pelo PVGIS para o
local; selecionámos também uma rede de sítios para os quais existem series temporais radiométricas terrestres recentes de boa qualidade na
vizinhança do local em estudo. Estes dados cobrem os anos de 2013 a 2015 (ver a Tabela I em baixo).
O PVGIS foi então usado para estimar o recurso solar e a produção fotovoltaica tanto no local em estudo como nos sítios da rede escolhida, e
usando no PVGIS tanto a versão "Clássica" (baseada em medições terrestres) como a "SAF" (baseada em medições por satélite). Todos estes
dados foram comparados com os dados radiométricos nos sítios da rede escolhida, contribuindo esta comparação para a estimativa final do
recurso e produção FV no local de interesse em estudo, e, muito relevantemente, para o grau de confiança dos resultados.
As estimativas finais do recurso solar para o local em estudo resultam, portanto, de um estudo prudente e bem ponderado.
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3. Sítios selecionados e séries de dados
Na Tabela I, apresentamos os dados geográficos da localização da futura central FVe dos quatro sítios vizinhos selecionados com dados
radiométricos terrestres recentes, e também a fonte e o intervalo temporal das séries de dados existentes.

o Mapa I em baixo mostra as localizações do sítio da central FV em Panóias e dos quatro sítios selecionados para os quais existem dados
radiométricos recentes (Alvalade, Neves Corvo, Ferreira do Alentejo e Beja).

TABELA ,
Localização da futura central FV em Panóias e dos quatro pontos vizinhos selecionados para os quais existem dados de radiometria solar
recentes. Indica-se também a fonte dos dados e o intervalo de tempo coberto pelas séries existentes.

Sítio

Latitude

Longitude

Série de dados radiométricos
usada
Fonte

Anos

Distância à
central FV
(km)

Central FV (Panóias)

37,760556

-8,288333

-

-

O

Alvalade

37,946806

-8,394386

IPMA*

2013 - 2015

23

Neves Corvo

37,576500

-7,972231

IPMA*

2013 - 2015

35

Ferreira do Alentejo

38,055278

-8,126667

REN**

2014

35

Beja

38,025728

-7,867319

IPMA*

2013 - 2015

47

!

* IPMA: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
** REN: Redes Energéticas Nacionais
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MAPA I
O alfinete verde representa a localização aproximada da futura central FV em Panóias;
Os alfinetes vermelhos representam os quatro sítios selecionados com dados solares radiométricos recentes (Alvalade, Neves Corvo,
Ferreira do Alentejo e Beja),

-

C!I:'itq..~~~.l
Central PV em panóias e estaçõe

i ..
~

{w'"

..

1~

,

f

;::]

m

.;}

Atlínlir: o>

[ffi
•

Add layer ..;:.+ Share

0

Prevlew

AICf'lCjO

l!::lJ

VIla ","ova

\

1\1 mo
Vllnde rr.JdC!i
ViolgucrrJ

Grandolo

Odl~cla$

Cu"

~,1 C':!dl'C

./ 2015 MBC PV Alente)o

0011n05

lU(J(IJsd/!

'j!l lnoIVlduJ! styles

,

38 025727777778,-7,86731

,

37946805555 555, ·839438,

,

375765, -79722305555556

,

3S'3't 9"N 8"7"3 5" W

,

37 7505556, ·8 288333

IE:J

rm

SonloAno'C
e $Dnchu

r-

,

S.)nti3qo

Ul:III

Sines

../ Camada sem titulo

rOfO.,>ha::.

SloJooodc

m

CO!O!l

Rlb(Uô,1
do ScL"N.:I1

y"ledeYargo

llmI

IW
MlnJda
JutlOf'lO

,

Monte

dos Poço~

S<!rp"

5.1'vaca

A, coP'I\\O

Cob~3Gord,)

Arochl;'

Vila Verde
cerlc'lI"lo

S'C"" Pe!;Jdn
,.,RIMr"rle/

'""
!

ASt.'rrncJ, }f

(I MJ~tlO

lo<'

SantaO.:lrbaril
de C.:Isa

ma
@II
paymogo

C1J

O:.mqtlc

Odemira
Alllelados

r ernandcs

Slo Mycos

PnfQlle Nntufol

dôlAtOlbocrra

,

MOf\lcsde

do VDfe do

S..,n DeMo

Gvodi(mJ
Mé'rtoiol

VllolO.JC~'.l

dcl;:J::.Cru~(':;

P"cb!;:Jdc
GUZrl".J1l

[@2J
P:Hlronl

Ande.

RL;biô,1s
Ca:l\foVerde

G'J

[ \ Cw

Cobe;'J!j

m

em Panóias

Th3r~,s

Alc.::.no

lllI
A,!modO"';:lr

5 Teoto!'lIo

Vll';JnJ{'~ad('

to~ C;:J!"II'CIC~

P,JrtIUt. Notuml

do Sudoeste

Me:::tr3!:

AcosGr.J'lce:::
000

AlenleJano
~

Pt,,:::

MJ\lro~

SloLl.lS

Pti!10dolS
Oar\:olS

Santo Aleixo
CORcstilLllaç50

Ollocnes

Aljus trel

Central FV

Vllôl/ljO",.,

Sol!,)ra

dclou'cdo

[r"lde

Ncgll'ho&

Torre V;' MC5sejatHI

Cel Côl:

Basemap

,

0,,,1,

V"'MOUliI

Bep

Corolpc1.l1

Add places to th is layer by drawing or
importing data. Learn more

r"

53"1t.,C;,)(0

[9

Impor!

de Millontes

l!:lJ

· 0:'"
"~~"_~

i!:

i

IW

Crmidas
doSado

do Cacem

rm

IradO

;.r~\efo

doS3d:io

AJ'Iillodc

r,

T 'lgach('~

das !lorros c
São Ma'1lcdc

Amole1ejo

c:,~

S3o MaM:>

liOl

A.Zlnhelra

AIQUCVol

Sc;rrcc.

l!lI)

'"

m O

Amiclfa

daOOfOl\IQ

CDS!;)

G~es

Alccúllm
S Dar:oIolTlC'
de 1.1

M "~11111oo:;c.

ro~re

1J1I1.J1C0!1

l1D

Sa'1 S,lyes!fe
<lcoG:.Jlmon

V3qUCj,os

T"'IQiJC)O

I

RQIjj"

Aljezur

Mal

~

From lhe
•~ i·,

António Vallêra

2016.05.12

impo~

menu, ehoose some pletures and we'lI magieally put them on lhe map'

T

§

Instantly map your photo albums,
GOT IT

LEARN MORE

V";"b:ancôl

m

Em
!:mi

' ..ap d.t. e20 17GooqI •. "~ ~

Pág"4

?
"'M:IOI' aI

IIEI
T~ •

Estudo do potencial fotovoltaico num local do Alentejo, perto de Panóias, Ourique

TABELA 1\
Dados radiométricos terrestres nos quarto sítios selecionados, integrados ao mês e ao ano.
Os números da Tabela estão em unidades de kilowatt. hora por metro quadrado horizontal por mês (kWh/m2/mês)
As células a amarelo denotam meses que decidimos eliminar da análise, por falta de confiança (dados em falta devida a falhas
eletrónicas dos sistemas de coleção de dados).

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

2013
70
96
118
183
216
230
234
220
161
111
81

Ne-..es
2014
63
80
147
160
232
226
238
226
149
110

COM)

2015
79
93
150
164
226
225
247
200
163

64

Alvalade
Média
2013
2014
2015
71
67
78
90
96
91
138
116
151
169
184
164
227
230
233
225
227
230
222
221
240
230
235
215
222
227
191
158
157
144
158
110
112
110
73
61
71
70
1.786 kWh/m2/ano (plano horizontal):
- - - - - --

kWh/m2/ano (plano horizontal):

António Vallêra
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-

Beja
2013
2014
Média
2015
73
76
96
93
101
112
133
115
171
175
191
171
179
174
248
244
230
226
224
235
238
249
232
249
257
274
214
232
249
226
153
163
165
182
111
119
128
61
91
77
70
88
1.768 kWh/m2/ano (plano horizontal):

Ferreira do Alentejo (Subestação REN)
Média
2015
2013
2014
Média
71
71
86
85
85
107
163
163
154
172
172
180
254
254
239
243
243
241
257
257
260
251
251
235
164
164
170
126
126
124
71
71
84
78
78
88 .
1.967 kWh/m2lano (plano horizontal): 1.937
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Figura 1

Representação dos dados da Tabela III.
Nota: a variação anual será fortemente atenuada num plano inclinado,

TABELA III
Energia média da radiação solar incidente por dia num plano
horizontal com 1m 2 , em kWh/m 2 horizontal.
Fonte: dados radiométricos recentes citados acima.

Month
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
'-------------

Neves
COM
2,28
2,99
4,46
5,63
7,25
7,32
7,99
6,95
5,25
3,55
2,60
2,29
- - - - - -- - - - - -

António Vallêra

Alvalade
2,35
3,11
4,29
5,81
7,42
7,23
7,75
6,89
5,10
3,58
2,17
2,25
--

- - - - -- --- - - -- - -

Beja
2,77
3,55
4,96
6,01
7,71
7,76
8,65
7,59
5,67
3,99
2,99
2,82
- - - ---- - -

2016.05.12

como será usado numa central FV (e como será mostrado no ANEXO II).

Radiação solar: dados terrestres em 4 estações
meteo da área
Média diária (kWhjm2 horizontal)

Ferreira
2,30
2,84
5,27
5,73
8,20
7,83
8,56
8,10
5,48
4,08
2,55
2,5?_
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4. Comparação das previsões do PVGIS Clássico e SAF com os dados radiométricos recentes
Para produzirmos uma estimativa confiável do recurso solar na localização da central FV em Panóias, comparámos em detalhe os dados
radiométricos terrestres recentes nos quatro sítios selecionados com as previsões do PVGIS, tanto do Clássico (baseado na interpolação de
dados terrestres) como do SAF (baseado em radiometria por satélite).
Na Tabela IV junta representamos uma condensação dos resultados.

TABELA IV
Energia anual incidente por metro quadrado horizontal: dados radiométricos terrestres e previsões do PVGIS, Clássico e SAF

kWhl m2 horizontal I ano

Alvalade

Central FV
em Panóias

Neves
COM

Ferreira do
Alentejo

Beja

(Subest REN)

Dados terrestres (radiorretria solar rredida no local)

1768

-

1786

1937

1967

PVGIS Clássico (Interpolação de dados terrestres)

1759

1781

1792

1752

1785

PVGIS SAF (dados radiométricos por satélite)

1880

1891

1891

1862

1869

Desvio PVGIS Clássico / Dados terrestres no sítio

-1%

-

0%

-10%

-9%

Desvio PVGIS SAF / Dados terrestres no sítio

6%

-

6%

-4%

-5%
-

Notas sobre os resultados :

1. Tal como antes mencionado, o PVGIS SAF (dados de satélite) produz sistematicamente previsões mais elevadas que o PVGIS Clássico
(baseado na interpolação de dados radiométricos terrestres históricos). Nesta região, as previsões SAF são em média 6% superiores às do
PVGIS Clássico, com um desvio máximo de 7% e um desvio mínimo de 5%.
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2. As previsões do PVGIS comparam-se globalmente bem com os dados terrestres recentes nos quatro sítios selecionados, mas com desvios
muito interessantes: em Alvalade e Neves Corvo os dados recentes coincidem quase exatamente com as previsões do PVGIS Clássico
(possivelmente porque estes ou dados similares nestes sítios foram já usados na base de dados do PVGIS Clássico?), ao passo que as
previsões do PVGIS SAF estão "'6% acima. Pelo contrário, em Ferreira e Beja, os dados terrestres recentes estão substancialmente acima
das previsões do PVGIS: as do PVGIS Clássico são "'9% mais baixas, ao passo que as do PVGIS SAF (satélite) estão mais próximas dos
dados recentes, mas ainda cerca de 4% abaixo.

3. A confiança global é boa, mas estes resultados colocam o problema de como extrapolar estas previsões e dados para o local da central
FV em Panóias.

O problema pode ser colocado da seguinte maneira: os dados terrestres variam em qualidade, e erram frequentemente por defeito, p.ex.
devido a problemas de falta de limpeza dos radiómetros. Por outro lado, os dados de satélite produzem previsões coerentes e razoáveis, mas
ainda não estão suficientemente validadas. Em Alvalade e Neves Corvo as previsões SAF podem parecer um pouco elevadas, pois não
esperamos normalmente erros sistemáticos por defeito, nas medições terrestres, de 6%. No entanto, os dados reais terrestres obtidos em
Ferreira e Beja estão muito acima das previsões do PVGIS Clássico, e até superam as do PVGIS SAF em 4%!
Ao estimarmos a melhor previsão para as Horas de Sol no local da Central FV em Panóias, se simplesmente minimizássemos os desvios
estatísticos globais, obteríamos um valor de 2147 horas para o sítio da central. No entanto, dada a maior proximidade das estações de Alvalade
e de Neves Corvo, decidimos conservadoramente dar uma importância muito baixa aos dados de Ferreira e de Beja, e também desvalorizámos
os dados de satélite. Esta estimativa final, conservadora, bem ponderada, das Horas de Sol para o sítio da Central em Panóias, é apresentada na
Tabela V junta.

TABELA V: Horas de Sol Equivalentes calculadas por 3 vias diferentes (PVGIS Clássico, SAF, medições terrestres recentes) nos 5 locais relevantes.
Horas de Sol Equivalentes

Central FV
em Panóias

Neves
Corvo

Ferreira do
Alentejo

Beja

(Subest REN)

Dados terrestres (radiometria solar medida no local)

2022

2039

2044

2183

2253

PVGIS Clássico (Interpolação de dados terrestres)

2000

2026

2040

1993

2033

PVGIS SAF (dados radiométricos por satélite)

2161

2175

2175

2143

2154

L - - . -_
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o valor na célula colorida para o local da Central FV em Panóias foi obtido por ponderação conservadora dos resultados globais, dando muito
pouco peso relativo aos dados de Ferreira e Beja, e globalmente aos dados de satélite SAF. Se lhes tivéssemos dado um peso algo maior, a
previsão das Horas de Sol na Central FV elevar-se-ia significativamente, como acima justificado, mas prudentemente decidimos não o fazer.
Por outras palavras, a incerteza nos resultados finais sobre o recurso solar no local da Central FV em Panóias é assimétrica: a incerteza global
citada é 5%, mas no limite inferior a incerteza é decididamente muito menor do que no limite superior. Ficaríamos surpreendidos se as Horas de
Sol reais medidas no futuro em Panóias estivessem 5% abaixo do valor final citado, mas não ficaríamos de todo surpreendidos se os valores reais
se elevasse 5% acima do valor citado.
Nota: as Horas de Sol Equivalentes são definidas como o 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. A inclinação considerada é normalmente a que otimiza a exposição à
radiação solar no local; no caso presente, a inclinação seria de 33°, mas este valor não é crítico: a energia recebida varia muito suavemente com
a inclinação em torno do ponto ótimo.

5. Desempenho de uma central fotovoltaica localizada em Panóias

o recurso solar é, evidentemente, o parâmetro mais importante na determinação do desempenho de uma central solar FV. 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 kWhfyear/W. (Aqui o W significa a unidade de capacidade instalado, um watt instalado.)
Com esta definição de desempenho, este não depende, p.ex., 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
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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. Felizmente, há já uma ampla
experiência destes fatores para as tecnologias comuns (excluindo a do silício amorfo), de modo que uma boa estimativa da produção de energia

é possível usando simplesmente uma banda de valores usuais, validados pela experiência.
A discussão destas questões e a previsão de produção de energia solar fotovoltaica numa central situada em Panóias é apresentada no Anexo II.
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Estudo do potencial fotovoltaico de uma central solar
na região do Alentejo, em

Panóias, Ourique
Local: Panóias, Ourique, 37.760556 N, 8.288333 W

(coordenadas do local usadas neste estudo)

ANEXO II: Desempenho Fotovoltaico da central
6. Introdução
No Anexo I descrevemos os dados e a metodologia usados para obtermos uma estimativa informada do recurso solar no local em estudo,
recurso que foi quantificado cem termos de horas de sol equivalentes.
O objetivo deste Anexo II é usar esses dados, mais outros específicos do sítio geográfico (como a temperatura ambiente) e dados das
características da produção de sistemas fotovoltaicos típicos nessas condições, para obtermos estimativas informadas do desempenho de uma
central fotovoltaica localizada em Panóias.

É evidente que quanta mais informação obtivermos melhores serão as previsões da produção de energia elétrica. Por exemplo, medições das
condições meteorológicas e dos indicadores principais em painéis de teste colocados na vizinhança do local da futura central em séries
temporais significativas elevariam muito o grau de confiança. Quanto mais longas as series temporais, mais seguras seriam as previsões; mas
não há necessidade de períodos de tempo muito longos, como os necessários para uma caraterização meteorológica local. De facto, propomos
uma técnica de avaliação que se baseia na obtenção de dados meteorológicos em estações vizinhas, e na sua correlação com observações reais
simultâneas num local próximo da futura central (algo semelhante ao usado na avaliação do recurso solar no Anexo I, mas evidentemente
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dirigido às variáveis relevantes e maior detalhe). Estimamos que a coleção de dados durante um período de apenas 2 meses resultaria já numa
muito mais sólida base de conhecimento sobre o potencial solar fotovoltaico e desempenho, aumentando o grau de confiança.
A precisão e a confiança nas previsões da produção da central FV podem portanto ser elevadas acima das do estudo atual, que
confessadamente é limitado pelos dados existentes a um grau de confiança da ordem de 5%. No entanto, este grau de incerteza é
frequentemente mais que suficiente para a tomada de decisão quanto ao interesse potencial de um dado projeto.

O objetivo deste estudo é portanto apoiar a decisão quanto ao potencial interesse de localizar uma central fotovoltaica para geração de energia
elétrica num local em Panóias, produzindo estimativas informadas do desempenho da futura central fotovoltaica.

7. Metodologia
Como afirmámos acima, usaremos os dados do Anexo I e dados adicionais sobre a temperatura e desempenhos típicos de centrais com
tecnologia comum nessas circunstâncias. O estudo usa o PVGIS para dados básicos, mas vai mais longe nos seus resultados finais e conclusões.
Limitamos o estudo a um nível puramente técnico. Seria possível ir além deste nível, até um estudo económico acoplado a soluções técnicas de
forma, p.ex., a otimizar indicadores financeiros acoplados a soluções técnicas: em vez de simplesmente otimizar-se a produção de energia, uma
questão técnica, poder-se-ia alargar o estudo para otimizar o retorno ou minimizar o investimento por unidade de capacidade instalada. Isto, no
entanto, só pode ser feito numa fase mais avançada do projeto, quando outras variáveis do problema forem conhecidas, e as soluções técnicas
já delimitadas, incluindo detalhes tais como a constituição e relevo do terreno, as condições de remuneração da energia produzida, etc.
Em resumo, o objetivo deste Anexo II, a obtenção de estimativas de desempenho de uma central fotovoltaica situada em Panóias, será o
resultado de um estudo informado, bem ponderado, utilizando os dados atualmente disponíveis.

8. Desempenho de uma central FV em Panóias
A previsão do desempenho de uma central FV em Panóias é feita dentro de assunções razoáveis para centrais fotovoltaicas típicas utilizando a
tecnologia mais comum, baseada em silício cristalino, e no software PVGIS. Estas assunções são, nomeadamente:
Tecnologia:
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a) Painéis fotovoltaicos planos, fixos, com azimute próximo de sul, com inclinação (considerada próxima da ótima) de 33Q.
b) Painéis usando tecnologia de silício cristalino.
Radiação Solar:

a) Usámos os dados tal como descrito no Anexo I.
Perdas:
b) Devidas à temperatura: estimadas usando dados meteorológicos da temperatura ambiente e da radiação incidente nos painéis, e o
coeficiente de temperatura da tecnologia c-Si mais comum.
c)

Perdas de sistema: estas dependem do projeto e da manutenção, das eficiências de inversores e transforadores, cablagem, limpeza da
superfície dos painéis (perdas óticas por sujidade). As perdas totais de sistema foram fixadas num valor de 14%, típico de sistemas deste
tipo.

As tabelas e gráficos seguintes apresentam os resultados dos cálculos para a central em estudo, localizada em Panóias.

Conclusões:
a) Produção global: a produção anual global, por unidade de 1 kW de capacidade instalada, da central FV em Panóias,
foi conservadoramente estimada em 1504 kWh/year/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, apresentada no Anexo I. De facto, prevê-se que os
meses de inverno possam ter uma produção da 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
painéis com a eficiência mais elevada nos meses frios de inverno.
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Central FVem Panóias
Energia

Energia

elétrica

solar

por dia por incidente
por dia

(kWh)

(kWhjm2)

Jan

3,09

3,95

Fev

3,56
4,43

4,62
5,92
5,94
6,44
6,65
7,06
7,00
6,29
5,49
4,04

Mar

Dez

4,40
4,71
4,78
5,01
4,96
4,52
4,06
3,10
2,77

<Ano>

Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

Total no
ano
António Vallêra

kW

2016.05.12

Perdas

%
22%
23%
25%

3,55

26%
27%
28%
29%
29%
28%
26%
23%
22%

4,12

5,59

26%

1504

2039

26%
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Central FV em Panóias
Energia elétrica por dia por kW instalado (kWh)
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Estudo do potencial fotovoltaico de uma central solar
na região do Alentejol em

Panóias, Ourique
Local: Panóias, Ourique, 37.760556 N, 8.288333 W (coordenadas do local usadas neste estudo)

ANEXO III: Estimativas Finais
Nos Anexos I e II descrevemos os dados e a metodologia usados para obtermos uma estimativa informada do recurso solar
e do desempenho de uma central fotovoltaica a instalar no local de interesse em Panóias.
Este estudo foi confessadamente conservador; os números obtidos serão provavelmente ultrapassados em medições reais
no local. O facto de se apresentarem números considerados conservadores é também apoiado pela informação privada que
temos sobre o desempenho de sistemas fotovoltaicos instalados na região.
Para uma previsão mais realista da produção, pensamos que uma estimativa um pouco mais elevada que a anteriormente
obtida devia ser avançada, o que é explicitamente apresentado na Tabela seguinte. Notar que estas "reavaliações" estão
bem dentro da precisão final citada de 5%.
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Dados obtidos por
cálculo conservador
a partir de dados

Central Fotovoltaica em
Panóias

António Vallêra

públicos existentes

Energia solar incidente por ano (kWhjm2)

2039

Energia produzida por ano (kWhjkW)

1504

~-

---

----- - ----- - ------ - - - - - - - - - - - - - -

--

--

-

2016.05.12

-

-

---- -

Estimativa Final

.. .

2080
1540
..

_.-

-- ---

-
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Pág. 17

C.6 – Carta REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Ourique
Volume 3 – Anexos Técnicos

REN

Planeamento e Engenhana

Exmo. Senhor
Dr. Gonçato Reis
ISDC, Lda.
Rua do Instituto Industrial n018 - 20 Esq.
1200-225 Lisboa
Portugal

Sua referenda

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

Clique aqui pari

21/10/2016

REN- 9739/2016
ELPE 875/2016

12-12-2016

inirodui.ir text-0.

Assunto:

Parecer sobre existênda de capacidade de receção e condiçoes de ligação a rede para uma Central
Fotovoltaica da empresa ISDC Lda, corn 300 MW de potência de ligação, a estabelecer no concelho de Ourique

Exmo. Senhor,

A ISDC Lda, através da carta datada de 21/10/2016, yam solicitar

a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. ("REN"),

concessionária e operador da Rede Nacional de Transporte de energia elétrica ("RNr), no âmbito da AlInea c) do n.° 3
do Artigo 33.0-J do Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 215-13/2012, de 8 de
Outubro, informação sobre a existência de capacidade de receção e as condiçöes de Iigaçao a rede para uma central
fotovoltaica de 300 MW, a instalar de forma faseada (50 MW em 2018, 100 MW em 2019 e 150 MW em 2020), em
PanOias, no conceiho de Ourique.

0 presente parecer é ernitido considerando:

a) As observaçöes sobre capacidade de receção, as quais tern por base o Anexo N "Estimativa da capacidade
disponIvel para a receção de nova geração na RNT" e respetivas "Notas lntrodutórias" referenciadas no
documento püblico "Caracterizaçâo da Rede Nacional de Transporte para efeitos de acesso a Rede 131 de
Dezembro de 2015", disponIvel em:
hffp://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/ActServ/AcessoRedes/CaractRNT/Paqjnas/default.aspx,

In

Nwal

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Av. Estados Unidos da America, 55
1749-061LISBOA
Tetefone:(+351) 210 013 500 Fax-(+351) 210 013 310

tj Apartado 50316 - 1708-001 LISBOA

Capital Social: 586.758.993 euros
NIPC: 507 866 673
Info. portatren.pt
www.ren.pt

REN

REN - 973912016
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b) A explicitaçao das condiçöes de ligaçao a rede, onde a legislaçao aplicável sobre a responsabilidade pela
construção dos elementos de ligação a RNT, transferências de propriedade e encargos dos mesmos bern corno
os relativos a antecipaçao dos reforços de rede necessários para os efeitos prosseguidos, nomeadamente o
estabelecido no n.° 5 do Artigo 33.0-F (antecipação dos reforços) e no n.° 1 do Artigo 33.°-X (encargos de
ligacao) ambos do Decreto-Lei n.° 17212006, de 23 de Agosto, na sua atual redaçao a, scm prejuIzo destes,
as normas do Artigo 183.0 (propriedade das infraestruturas) e do n.° 5 do Artigo 224.0 (as conthçöes para a
construção dos elementos de ligação as redes das instalaçöes produtoras em regime especial) ambos do
Regulamento de Relaçoes Comerciais, de Dezembro de 2014.
Sob o ponto de vista de capacidade de receção, considerando a totalidade dos 300 MW solicitados pela ISDC, a RNT
nao dispOe atualmente da necessária capacidade de receção. Não obstante, em sede de planeamento da RNT e, entre
outras obrigaçoes, no ãmbito das medidas de polItica energética, o Piano de Desenvolvimento e Investirnento da Rede
de Transporte para o perIodo 2016-2025 ("PDIRT 2016-2025") considera urn conjunto de infraestruturas qua. para além
de outros benefIcios, permitem dotar a RNT de capacidade de receção compatIvel corn os montantes apresentados
pela ISDC para a zona afecta a subestaçao de Ourique. 0 horizonte temporal previsto para a constituição das
infraestruturas que viabilizariam a referida capacidade de receção é 2024-25, cf. PDIRT 2016-2025. Dc resto, a ligação
deste projeto a RNT teria que ser efetuada no nIvel de tensão de 400 kV, através de uma linha dedicada para ligação
da central ao posto de corte da RNT a estabelecer no mesmo local da atual subestaçao de Ourique, concomitantemente
corn a implementação de urn cixo interno da RNT a 400 kV entre as subestaçöes de F. Alentejo e Tavira (corn abertura
para o referido posto de corte). Estas infraestruturas foram estudadas corn base na evolução da rede de transporte em
sede de planeamento da RNT para a elaboração do PDIRT 2016-2025 e pressupöe que as condiçöes de partida se
concretizem na seq uéncia prevista - refira-se a esse propósito que o PDIRT 2016-2025 aludido se encontra na fase
final do respetivo procedimento de elaboração e foi submetido para aprovaçao pelo membro do Governo responsável
pela area da Energia.
Adicionalmente, para além das referidas infraestruturas e demais condiçöes subjacentes inscritas no PDIRT 20162025, o estabelecimento da capacidade de receçao em causa na zona de Ourique necessita também que ocorra a
libertaçao da reserva de capacidade existente na zona de Sines para uma nova central de ciclo combinado a gas
natural.
Acresce que o prazo para a eventual concretização das ref eridas infraestruturas é de cerca de 3 a 4 anos, apOs decisão
para a seu projeto e sequente construção.
Para a realizaçäo das infraestruturas aludidas, caso não seja decidida no âmbito das medidas de poiltica energética
para fomento da produção renovávet solar em mercado e sem outra meihor indicaçao, poderá vir a aplicar-se o
estabelecido no n.° 5 do Artigo 33.0-F do Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de Agosto, na sua atual redaçao e ainda,
eventualmente, a partilha de custos de reforço de rede qua venha ser definida pela ERSE no âmbito da implementação
do n.° 6 do Artigo 2240 e do Artigo 2250 do Regulamento de Relaçoes Comercials, de Dezembro de 2014.
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Assim, após decisão do Concedente, a REN poderá elaborar uma proposta que considere, se e no aplicável, as
condiçães de ligaçao e os respetivos custos a incorrer pelo Promotor.
Acresce que a presente resposta não prejudica e fica condicionada aos estudos complementares decorrentes de
eventual decisão de atribuiçao de nova potência de ligaçao, cf. Notas lntrodutórias" constantes do Anexo N da
Caracterizaçao da RNT, e ainda de decisão pelo Concedente sobre a libertaçao da reserva de capacidade existente
de 800 MW em Sines para uma nova central de ciclo combinado a gas natural.
Para além das infraestruturas internas da RNT já ref eridas, étambOm necessário 9ötr1u

dbsëguintes elementos

de ligaçao:
•

Construçao de uma linha simples de 400 kV desde a central fotovoltaica ate ao ponto de receção no barramento
de 400 kV no Posto de Corte de Ourique, projetada e construlda de acordo corn as especificaçoes técnicas e
corn supervisão da REN, e cujo encargo é imputável ao Promotor cf. n.° 1 do Artigo 33.°-X do Decreto-Lei n.°
172/2006, de 23 de Agosto, na sua atual redação;

•

Construção de urn painel de linha de 400 kV no Posto de Corte de Ourique, a desenvolver pela HEN, mas cujo
encargo é imputável ao Promotor, cf. o mesmo artigo do Decreto-Lei n.° 17212006.

A presente resposta da HEN náo considera, na sua anátise, outras eventuais solicitaçoes que tenham sido
apresentadas ou venham entretanto a ser submetidas e para as quais a entidade licenciadora (DGEG), ainda não tenha
proferido decisão ou projeto de decisão sobre a atribuiçao de licença de produçao.
Caso existam ou venham a existir outros pedidos de ligacao concorrenciais, será, nos termos legais, a DGEG a decidir
a que centrals serão atribuIdas as respetivas licenças de produçao.
Esta informação não prejudica outros elementos que serão necessários trocar entre o Promotor e o Operador da RNT,
em fase posterior do processo, de forma a serem conhecidas as condiçöes técnicas particulares de ligaçäo

a RNT,

conforme previsto no CapItulo 3 da Portaria n.° 596/2010, de 30 de Julho - Regulamento da Rede de Transporte e
demais legislaçao aplicável, nomeadamente regulamentos Europeus, sobre as quais se considera externporânea a sua
apresentação nesta fase do processo.
De acordo corn a AlInea f) do Artigo 33.°-J do Decreto-Lei nY 215-13/201 2, alerta-se o Promotor para a necessidade de
obter também o parecer do Operador da RNT sobre eventuais interferências corn os seus domInios ou atividades
relativamente

a

implantaçao do parque fotovoltaico, sem prejuIzo da posterior necessária articulação corn a REN

quanto a localizaçao da subestaçao do parque e do traçado da linha de ligação.
A REN manifesta a sua disponibilidade para prestar eventuais esclarecimentos adicionais sobre este assunto, caso o
Promotor considere necessário.
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Sem outro assunto de mornento, informamos que será enviada cOpia desta carta a DGEG, para conhecimento desde
ja, sem prejuIzo da entrega destes e de outros elementos que o Promotor deverá, não obstante, coligir e considerar
para instruçao do pedido de atribuiçäo de Iicença de produção junto da entidade licenciadora.

Corn os nossos methores cumprimentos,

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Planeamento de Redes

r UV
R

ot
(Diretor)
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Exmo. Sr. Prof. Mário Baptista Coelho

ISDC - Insternational Solar Development
Corporation Lda
Rua Instituto Industrial, N.º 18 - 2º Esq
1200-255 LISBOA
Referência

Data de emissão

Ofício n.º 2812 / 2017

21/06/2017

Processo

ASSUNTO: Carta de Interesse - Instalação de Central Solar em Ourique
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar da Sociedade ISDC - International
Solar Development Corporation, Lda., com uma capacidade de 300MW, sita em Panóias, Concelho
de Ourique, a Câmara Municipal de Ourique declara que, enquanto entidade promotora do
desenvolvimento do Concelho no respeito pelos seus valores sociais, culturais, ambientais e
patrimoniais é claramente favorável a investimentos no seu território, no domínio das Energias
Renováveis, sobretudo as que contribuam, de forma clara e sustentável para a riqueza do
Concelho e para a geração de emprego local.
A CM de Ourique, além de conhecedora do projeto, tem acompanhado a evolução dos trabalhos
desde 2012, com apoio na realização do Estudo Estratégico das Condicionantes Ambientais do
Concelho e do Estudo Prévio das Condicionantes Ambientais da zona a norte da Barragem do
Monte da Rocha (2016), de que resultou a escolha da sua localização final — a Quinta Nova, em
Panóias.
Para além disso, esta edilidade deposita sérias expectativas de que, com a concretização desta
Central Solar, possam vir a ser estabelecidas parcerias com instituições de ensino universitário
portuguesas (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com a Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa) visando contribuir para a criação no Concelho de
Ourique de uma Formação Profissional de excelência na área da Energia Solar para os jovens da
Região.
Neste contexto, a CM de Ourique 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.
O Presidente da Câmara
Digitally signed by MARCELO
DAVID COELHO GUERREIRO
Date: 2017.06.21 00:06:50
+01:00
Location: Portugal

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado
pelo selo branco da Câmara Municipal de Ourique.

C.9 – Carta de conforto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR)
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