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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projeto da Central 

Fotovoltaica Ouique II, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA) nomeada para o efeito, 

entendeu como necessário solicitar um conjunto de elementos adicionais relativos ao EIA, conforme 

ofício com a ref.ª S070421-202111-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00271.2021, de 11 de Janeiro de 2022. 

No presente documento, designado por Aditamento ao EIA, apresentam-se os  elementos adicionais 

solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de acordo com os pontos listados pela CA: 

1. Introdução e descrição do projeto 

2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

• 2.1 – Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

• 2.2 – Sistemas Ecológicos 

• 2.3 – Património Cultural 

• 2.4 – Uso do Solo 

• 2.5 – Ordenamento do Território  

• 2.6 – Socioeconomia 

• 2.7 – Paisagem 

• 2.8 – Alterações Climáticas  

• 2.9 – Saúde Humana 

3. Impactes cumulativos 

4. Reformulação do Resumo Não Técnico 

 

Este documento é complementados pelos seguintes anexos:  

• Anexo A – Ofício da CA 

• Anexo B – Requerimento dos proprietários 

• Anexo C – Shapes do projeto

• Anexo D – Desenhos 

• Anexo E – Estudo Geológico 

• Anexo F – Shapes ecologia 

• Anexo G – Shapes património 
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2. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

 Introdução e descrição do projeto 

1.1. Verificando-se que a área de implantação do projeto da «Central Fotovoltaica Ourique II» se 

sobrepõe parcialmente à área de implantação do projeto «Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 

Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana», cujo procedimento de AIA terminou a 30/11/2021, 

com a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, deve ser 

demonstrado de que forma o projeto da central solar em avaliação se compatibiliza com o mesmo. 

Esta demonstração deve ser acompanhada de acordo ou declaração escrita pelos proponentes de 

ambos os projetos. 

Em resposta ao solicitado, deverá ser esclarecido que não existe qualquer documento assinado entre 

os dois Promotores, nem os mesmos entenderam ser necessário proceder à respetiva formalização. 

Efetivamente, a emissão de uma DIA favorável ao projeto da EDIA não obriga aquele Proponente a 

concretizar o projeto na totalidade da área abrangida, nem é garante da sua exequibilidade. Tal como 

apresentado na resposta ao ponto 1.2, os proprietários dos terrenos em causa apresentaram pedido 

de exclusão da área beneficiada, o que por si só, é um garante da não execução do referido projeto 

nos terrenos em avaliação. Mais se confirma que a EDIA tem já em curso o desenvolvimento do seu 

projeto excluindo a área da Central de Ourique II, conforme indicado no EIA. 

1.2. Apresentar comprovativo dos pedidos de exclusão da área beneficiada do projeto do Bloco de 

Rega de Messejana junto da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, 

requeridos pelos proprietários dos terrenos nos quais se sobrepõem os dois projetos. 

No Anexo B do presente Aditamento apresenta-se o requerimento apresentado à EDIA pelos 

proprietários dos terrenos em que se sobrepõe o projeto em avaliação, solicitando a exclusão da área 

beneficiada do projeto do Bloco de Rega de Messejana. 

1.3. Apresentar ficheiros de Informação geográfica, idealmente em formato (ESRI), dos equipamentos 

e infraestruturas que compõem o projeto em avaliação, no sistema oficial de Portugal Continental 

PTTM06-ETRS89. 

No Anexo C apresenta-se as shapefiles que dão resposta ao solicitado. 

1.4. Apresentar Planta Geral do Projeto (desenho 1B), com todos os seus componentes (áreas a ocupar 

pelos painéis, subestação, linhas elétricas, acessos e outros componentes do projeto), cuja 

configuração (translúcida) permita a observação da ocupação do solo. 

No Desenho 1 (constante do Anexo D do Aditamento) apresenta-se a Reformulação do Desenho 1B 

do EIA, conforme solicitado. 

1.5. Apresentar o traçado das 7 ligações subterrâneas entre o projeto e a subestação da central de 

Ourique I referidas no RS. 

Na figura seguinte apresenta-se a representação simplificada das referidas ligações. 
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Figura 2.1 – Ligação subterrânea entre as centrais de Ourique I e Ourique II 

1.6. Indicar qual a dimensão da linha de ligação à subestação da Central de Ourique I, apresentando a 

respetiva cartografia, incluindo as duas centrais. 

A central de Ourique II não será ligada à subestação de Ourique I por uma linha aérea, mas sim por 7 

ligações subterrâneas. A respetiva cartografia foi já apresentada no âmbito da resposta aos pontos 

anteriores deste Aditamento. 

No que se refere à extensão destas ligações, as mesmas totalizam 1584 m de extensão total, das quais 

cerca de 2/3 já se encontram no interior da área de implantação da central de Ourique I. 
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 Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

2.2.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

2.1.1. Identificar, na área de implantação do projeto, as litologias referidas na Geologia Regional. 

Tendo por base a implantação do projeto em extrato da Folha 7 da Carta Geológica de Portugal à 

escala original 1/200 000 (figura 5.4 do EIA, capítulo 5.3.3.1), verifica-se que o projeto atravessa as 

seguintes unidades litoestratigráficas: 

• Bacia do Sado e Litoral Ocidental 

Cenozóico 

o PQ – areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo e do Vale do Sado 

• Zona Sul Portuguesa – Faixa Piritosa 

Paleozóico 

o HMt – Formação de Mértola (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) – turbiditos 

(grauvaques, conglomerados (*) pelitos) ; 

o Complexo vulcano-silicioso: 

▪ Xv – xistos siliciosos e tufitos, xistos negros, xistos borra de vinho 

▪ V – Espilitos e diabases indiferenciados, aglomerados vulcânicos (a) 

▪ V – Tufos ácidos riolíticos e quartzo-queratofíricos e felsitos 

2.1.2. Apresentar, em complemento à alínea 2.1.1, informações sobre: as características litológicas das 

rochas aflorantes, grau de alteração das rochas; condições de afloramento; fracturação e falhas - 

apresentar informação resultante de trabalho de campo, com registo fotográfico de suporte. 

No Anexo E apresenta-se o estudo geológico que dá resposta ao solicitado. 

2.1.3. Verificar/confirmar a informação geológica na área de implantação do projeto, tendo em conta 

que a carta geológica apresentada e que suporta este descritor, foi realizada à escala 1/200.000. 

Tendo por base o estudo desenvolvido no âmbito do ponto anterior, é possível confirmar que a 

cartografia elaborada e apresentada no âmbito do ponto anterior confirma e valida as unidades 

geológicas da Carta 1/200000, permitindo apenas introduzir um maior detalhe, tendo sido 

introduzidas algumas estruturas e uniformizadas manchas de afloramentos que não são visíveis como 

tal no terreno. 

2.1.4. Representar mapas hipsométricos e de declives somente com o limite das áreas dos painéis 

fotovoltaicos, sem justaposição da cor azul correspondente aos mesmos, de modo a poder observar-

se devidamente a informação contida nesses mapas. 

Nos Desenhos 2 e 3 do presente Aditamento (Anexo D) apresenta-se a cartografia solicitada: 

• Desenho 2 – Reformulação do Desenho 2 do EIA; 

• Desenho 3 – Reformulação do Desenho 3 do EIA. 
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2.2.2 Sistemas Ecológicos 

2.2.1. Apresentar em formato ESRISHAPEFILE - sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, os vários 

componentes da situação de referência para o descritor Sistemas Ecológicos. 

No Anexo F apresenta-se as shapefiles que dão resposta ao solicitado. 

2.2.2. Apresentar, para a área de implantação da central, as unidades de vegetação afetadas em área 

e percentagem. 

Na tabela abaixo são apresentadas as áreas e % das unidades de vegetação ocorrentes na área de 

implantação do projeto. Refira-se que a área de olival identificada, apesar de ocorrente no interior da 

área de implantação, não é afetada por qualquer elemento do projeto. 

Tabela 2.1 – Distribuição de unidades de vegetação no interior da área de implantação do projeto 

Unidades de vegetação 
Área 

(ha) 
% 

Áreas agrícolas (culturas anuais de sequeiro) 239,45 96,4 

Olivais 0,87 0,4 

Áreas artificializadas 7,91 3,2 

Total 248,23 100 

 

2.2.3. Apresentar, para área de implantação da central, os habitats afetados em área e percentagem. 

Tal como referido no EIA, no âmbito do presente projeto não existe afetação de habitats, ou seja, não 

existem habitats na área de implantação do projeto. 

2.2.4. Esclarecer a informação relativa às superfícies florestais, uma vez que em (5.6.4.3) é referido que 

na área de implantação do projeto existem superfícies agroflorestais de sobreiro, não sendo 

quantificada esta área, sendo posteriormente afirmado que não existem na área de implantação da 

Central, superfícies com esta classificação. 

Ao contrário do referido, no capítulo 5.6.4.3 é indicada a presença de superfícies agrofloestais de 

sobreiro na área de estudo, mas a sua inexistência na área de implantação do projeto, conforme extrato 

a seguir apresentado: 

(…) 

5.6.4.3 Outras áreas 

Superfícies agroflorestais (SAF) 

As superfícies agroflorestais consistem em consociações de culturas temporárias e/ou pastagens 

(melhoradas ou espontâneas pobres) e/ou culturas permanentes com espécies florestais com um 

grau de coberto superior ou igual a 10%. Na área de implantação do projeto verifica-se a 

presença das seguintes SAF: 

• Superfícies agroflorestais de sobreiro (Quercus suber). 

Área de estudo 
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No que se refere à área de estudo, as superfícies agroflorestais ocupam 5,85 hectares (ha) da 

área total, correspondendo a cerca de 0,36% do total da área em estudo. 

No interior da área de estudo estão presentes 2 áreas de superfícies agroflorestais de sobreiro, 

uma nos limites da povoação de Panóias e outra a Norte de Panoias, junto ao IC1. 

Zona de ampliação da Central 

No interior dos terrenos de implantação da Central não ocorre qualquer área de 

superfícies agroflorestais. 

(…) 

Efetivamente e tal como referido nos diferentes descritores do EIA, não existe qualquer afetação de 

quercíneas pelo projeto, seja isoladas seja em biótopo ou unidade de vegetação. 

2.2.5. Apresentar o levantamento cartográfico (formato digital vetorial shapefile) de todas as 

quercíneas a afetar (jovens ou adultas, isoladas, com ou sem vigor vegetativo), de acordo com o 

indicado no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na redação do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 

de junho. 

Conforme descrito no EIA, o projeto em avaliação não afeta qualquer exemplar de quercíneas, 

implicando apenas o abate de 5 exemplares de eucalipto. 

2.2.6. Apresentar a informação recolhida (espécie, localização, n.º absoluto, etc.) referente às espécies 

da Flora e da Fauna, com estatuto elevado de conservação, observadas na área de estudo, em formato 

digital vetorial (shapefile). 

No Anexo F apresenta-se as shapefiles que dão resposta ao solicitado. 

2.2.7. Demonstrar a salvaguarda da distância de proteção às linhas de água existentes e à eventual 

presença de espécies ripícolas. 

No decorrer do trabalho de campo do EIA não foram identificadas, na área de implantação do projeto, 

linhas de água com expressão ecológica ou a presença de vegetação ripícola, como tal, não existirá 

afetação de espécies ripícolas. 

No Desenho 4 (Anexo D) apresenta-se um desenho à escala de projeto que permite verificar a 

salvaguarda das distâncias de proteção a linhas de água. 

Para este desenho utilizou-se a delimitação de linhas de água apresentada na totalidade dos desenhos 

do EIA. 

2.2.8. Efetuar a correta avaliação dos impactes negativos, na fase de desativação, decorrentes da 

movimentação de máquinas. 

A avaliação de impacte em fase de desativação será semelhante à apresentada para a fase de 

construção, tanto para a fauna como para a flora, assumindo, contudo, uma natureza menos relevante, 

atendendo a que, nessa fase, já não se promoverá a realização de movimentações de terras no terreno, 

procedendo-se unicamente à demsontagem de equipamentos e extração de estacas e fundações de 

PT do solo, pelo que a duração dos trabalhos será significativamente inferior. 
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Face à inexistência de espécies de flora RELAPE, considera-se que o impacte de destruição de 

espécimenes de flora será negativo, permanente, direto, provável, local e reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

No que se refere à fauna, a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a desativação da 

central fotovoltaica, levará à perturbação, nomeadamente devido ao ruído e vibrações, resultando num 

efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este 

efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte 

considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida 

e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 

Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

2.2.9. Efetuar a correta avaliação dos impactes negativos, na fase de desativação, decorrentes da 

movimentação de máquinas. 

O presente ponto corresponde à repetição do ponto 2.2.8, pelo que não foi respondido. 

2.2.10. Desenvolver, de forma mais aprofundada, o critério de gestão de combustíveis no âmbito das 

redes secundárias de gestão de combustíveis para os equipamentos e infraestruturas a instalar, de 

acordo com o instituído no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

O presente projeto não se encontra integrado na rede secundária de gestão de combustíveis. 

2.2.11. Avaliar os impactes expectáveis gerados pela vedação a instalar no perímetro da central. (A 

vedação constitui uma barreira à circulação de mamíferos de maior porte e durante a sua instalação 

poderá aprisionar animais no seu interior. Alguns autores, nomeadamente Barron-Gafford e Minor 

(2016), observaram que na proximidade de centrais fotovoltaicas as temperaturas eram cerca de 3 a 4 

C superiores ao espaço envolvente. Este efeito de “ilha-decalor” pode afetar o comportamento dos 

animais podendo atrai-los, especialmente em noites frias). 

Em resposta ao solicitado, importa referir que os terrenos onde o projeto se irá implantar já se 

encontram, na sua grande maioria, vedados ao dia de hoje, assegurando eficazmente o não acesso de 

animais (e pessoas) aos terrenos.  

A implantação da central ocorrerá no interior dos terrenos, prevendo-se vedação específica em redor 

da central fotovoltaica. Essa vedação corresponde a uma  rede de malha 50x50mm com arame 14/11 

plasticizado à cor verde escuro RAL 6005, com 2m de altura e fixada a postes de 2400x48x1.2mm 

pintados à mesma cor, com um afastamento entre si de cerca de 3-4m.   

 

Fotografia 2.1 – Tipo de vedação prevista no projeto 
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No decorrer da fase de construção, as frentes de trabalhos serão vedadas, assegurando-se a não 

entrada de animais nas zonas em obra. É de sublinhar que numa obra de uma central fotovoltaica 

existem diversos materiais (por exemplo cabos elétricos) e equipamentos que podem ser fortemente 

danificados pela presença de animais, pelo que este aspeto já é, habitualmente, alvo de grande 

cuidado em empreitadas de construção similares. 

Por outro lado, no final da obra, ocorre uma atividade de comissionamento e verificação final, inclusive 

pela equipa de acompanhamento ambiental, onde será possível confirmar a inexistência de mamíferos 

de médio ou grande porte no interior da área da central, sendo essa verificação também feita no 

melhor interesse do Promotor, de forma a assegurar que os seus equipamentos, instalações, cabos, 

etc. não sofrem qualquer dano por via da presença e ação dos referidos animais. 

Pelo efeito, não se prevê qualquer possibilidade de impacte associado ao aprisionamento de animais 

selvagens de grande porte no interior da central. 

2.2.12. Definir medidas de minimização eficazes relativamente ao descrito no ponto anterior, como a 

criação de corredores, ao longo das linhas de água mais importantes. Colocando-se também 

passagens para a fauna. 

Tal como descrito em sede de EIA, não existem linhas de água com relevância ecológica no interior da 

área de implantação do projeto. Mesmo assim, foi assegurada a preservação pelo projeto da totalidade 

das linhas de água identificadas em carta militar e no terreno, seja pelo devido afastamento, seja pela 

adoção de soluções de passagens hidráulicas. 

Da mesma forma, não se regista o atravessamento ou afetação de galerias ripícolas. É de referir que a 

criação de corredores no meio da área da central rodeados por vedação criará um efeito armadilha 

para os animais, sobretudo dada a ausência de vegetação que camufle a presença da vedação, sendo 

por isso desaconselhada. Tal como acima referido por questões de segurança não poderá existir fauna 

no interior da central, como tal não poderão ser instaladas passagens para a fauna que permitam a 

sua entrada. 

2.2.13. Considerar na avaliação de impactes a existência de uma área de invulgar dimensão, criada 

pelos painéis fotovoltaicos a instalar, e por nas imediações do projeto existirem vastas áreas de 

território ocupadas ou em estudo para a mesma tipologia de projetos, o que poderá resultar no 

chamado “efeito de lago”, que vários autores afirmam poder induzir as aves em erro, tomando a 

superfície dos painéis por um corpo de água de grandes dimensões. Esse engano pode fazê-las descer 

das suas rotas migratórias ou dispersivas levando a perda de energia uma vez que, constatado o erro 

as aves têm que retomar o seu voo ou, pior ainda, poderão tentar pousar na superfície o que pode 

resultar em impactos nas estruturas da central e provocar a sua morte, embora este efeito seja ainda 

objeto de discussão e investigação. Existem estudos científicos que estimam uma média de 2,49 aves 

mortas/ha/ano. Neste caso em concreto, considerando uma área de intervenção aproximada de 250 

ha, esta central originará, em média, cerca de 623 aves mortas, por ano. 

As razões para a atração das aves por painéis solares não se encontram ainda claramente 

documentadas, assim como o grau de mortalidade que pode decorrer destas estruturas, existindo, 

contudo, hipóteses para estes fenómenos. A escassez de dados sobre este tipo de fenómenos de 

mortalidade é uma das variáveis que dificulta a clarificação das razões para a atração e mortalidade de 

aves em centrais solares.  
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Os painéis fotovoltaicos refletem luz polarizada que é atrativa para os insetos aquáticos, que podem 

então confundir os painéis com água e tentar colocar ovos à superfície dos mesmos. Aves insectívoras, 

tais como a alvéola-branca (Motacilla alba), pega-rabuda (Pica pica), pardal-comum (Passer 

domesticus) ou chapim-real (Parus major), foram observadas a alimentar-se de insetos aquáticas 

atraídos por luz polarizada em janelas de vidro, superfícies de plástico preto e alcatrão (Harrison et al., 

2016), sendo uma hipótese que algo semelhante acontece nos painéis solares. 

Em parques solares nos EUA foi detetada mortalidade de espécies aves aquáticas ou que recorrem 

frequentemente a ambientes aquáticos, facto que consubstanciou a hipótese do efeito lago, em que 

as aves podem ser enganadas pela presença de painéis assumindo-os como uma superfície de água 

(Kosciuch et al., 2020).  

Com base em dados recolhidos em 10 centrais fotovoltaicas nos EUA, na sua maioria de concentração 

solar – tipologia bastante diferente da central de Ourique II (Califórnia e Nevada), Kosciuch et al. (2020) 

estimou a mortalidade de 2,49 aves/MW/ano. As famílias avifaunísticas mais afetadas foram 

Passeriformes e Columbiformes, sendo que as famílias Falconiformes e Accipitriformes foram pouco 

afetadas (Kosciuch et al., 2020). As mortalidades estimadas, descritas em bibliografia, variam 

grandemente entre 0,5 e 10,24 aves/MW/ano, sendo fatores relacionados esta variação a tecnologia 

de cada central solar, a localização da central e o habitat presente em redor da central (Walston et al., 

2016). Sendo ainda de referir que nestes estudos são considerados dados de centrais fotovoltaicas 

com painéis e centrais de concentração que usam espelhos, sendo que nestas últimas a mortalidade 

mais elevada, e ocorrendo não só por colisão, mas também por helióstatos (queimadura pelo calor 

refletido pelos espelhos) (Sánchez-Zapata et al., 2016).  

Na redação do presente ponto 2.2.13 é referido que “Neste caso em concreto, considerando uma área 

de intervenção aproximada de 250 ha, esta central originará, em média, cerca de 623 aves mortas por 

ano”, contudo, tendo em consideração a inexistência de dados de mortalidade de aves em centrais 

solares e a escassez dos mesmos a nível europeu, verifica-se que não seria correto extrapolar valores 

de mortalidade para a área do projeto, pelo que não existe uma base científica que suporte essa 

avaliação. 

Bibliografia consultada: 

Harrison C., Lloyd H., Field C. (2016). Evidence review of the impact of solar farms on birds, bats and 

general ecology (NEER012). Natural England. 

Kosciuch, K., Riser-Espinoza, D. Gerringer, M., Erickson, W. 2020. A summary of bird mortality at 

photovoltaic utility scale solar facilities in the Southwestern U.S. PLoS ONE 15(4): e0232034. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232034 

Sánchez-Zapata J., Clavero M., Carrete M., DeVault T., Hermoso V. (2016). Effects of Renewable Energy 

Prodution and Infrastructure on Wildlife. US Department of Agriculture: Animal and Plant Health 

Inspection Service. University of Nebraska.   

Walston, L. J., Rollins, K. E., LaGory, K. E., Smith, K. P. 2016. A preliminary assessment of avian mortality 

at utility-scale solar energy facilities in the United States. Renewable Energy 92: 405-414. 

 



   
 

T20.094 – Aditamento ao EIA  

 
10 

2.2.14. Apresentar uma avaliação dos impactes cumulativos do projeto, sobre as populações da 

avifauna, nomeadamente as espécies estepárias, tendo em conta a área de estudo e a sua significância 

sobre as populações existentes e respetivos habitats disponíveis, no contexto do Baixo Alentejo. Neste 

contexto é importante salientar a proximidade a outros projetos com procedimento de AIA a decorrer 

- Procedimento de AIA n.º 3454: “Central Solar Fotovoltaica de Bartolomeu Dias”, que se encontra em 

fase de apreciação e - Procedimento de AIA n.º 3415 “Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 

Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana”, cartografia em anexo. 

Tendo em consideração o referido no capítulo 6.5 EIA, considera-se que a avaliação de impactes 

cumulativos aí efetuada, que já incluía da Central de Bartolomeu Dias, permanece válida e completa 

perante a inclusão do Bloco de rega da Messejana. 

2.2.15. Apresentar um conjunto de medidas de mitigação, com o objetivo de fazer face aos impactes 

sobre os valores identificados, nomeadamente sobre as aves estepárias, tendo em conta os impactes 

identificados, sobre as mesmas e respetivos habitats (por exemplo, a gestão de uma área, na 

envolvente da área de intervenção do projeto ou junto à ZPE de Castro Verde, em área equivalente à 

que será afetada pela Central e por período idêntico ao da respetiva exploração, que mantenha as 

características de pseudo-estepe, e que minimize o potencial incremento dos impactes cumulativos 

decorrentes da ocupação dessa área por outras infraestruturas equivalentes). 

No âmbito do presente ponto, depreende-se que o que é solicitado é a apresentação de medidas de 

compensação e não de minimização, uma vez que estas já se encontram descritas no EIA. Ou seja, a  

compensação e não apenas minimização relativamente ao impacte de perda de habitat para aves 

estepárias, nomeadamente pela ocupação de áreas de culturas anuais de sequeiro. Neste sentido, o 

Proponente compromete-se a apresentar, no prazo de um mês após a emissão da DIA, um protocolo 

de compensação e monitorização da eficácia das medidas compensatórias, momento em que já serão 

conhecidas as restantes condicionantes ao projeto e permitindo ao Promotor, desta forma, ter tempo 

para definir uma estratégia para o efeito, sempre em cumprimento com o solicitado pela CA/ICNF. 

Para a compensação da perda de habitat estepário, o Proponente compromete-se ainda à compra de 

terreno na envolvente do projeto ou próximo da ZPE de Castro Verde, sendo esta a primeira ação a 

prever no protocolo de compensação, em área semelhante à afetada pelo projeto, para aí gerir essa 

área com o objetivo de esta manter as suas características de pseudo-estepe.  

Propõe-se, assim, que o referido protocolo de compensação apresente a seguinte estrutura:  

• Introdução e enquadramento 

o Âmbito 

o Objetivos 

o Identificação do proponente 

o Estrutura do documento 

o Equipa técnica 

• Descrição do protocolo metodológico 

o Confirmação dos terrenos onde as medidas serão implementadas 

o Identificação das medidas a implementar 

o Diretrizes gerais de implementação do protocolo 

o Cronograma 

• Descrição de cada uma das medidas previstas 

o Introdução 
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o Plano de atividades 

o Descrição das etapas e ações previstas, nomeadamente das etapas referentes à 

monitorização do sucesso das medidas 

• Produção de relatórios 

• Revisão dos planos 

• Bibliografia. 

Este protocolo de compensação deverá ser submetido para a aprovação do ICNF e a sua aprovação 

será uma condicionante ao arranque das obras. 

2.2.3 Património Cultural 

2.3.1. Apresentar ficheiros em formato “ESRI shapefiles”, com a implantação do projeto e das 

ocorrências patrimoniais identificadas. 

No Anexo G apresentam-se as shapefiles relativas à implantação das ocorrências patrimoniais. 

A implantação do projeto consta das shapes do Anexo C. 

2.3.2. Esclarecer se efetivamente o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos foi remetido à tutela, 

apresentando o respetivo comprovativo dos correios. 

Ao contrário do PATA, que é submetido no Portal do Arqueólogo, a entrega do Relatório Patrimonial 

não segue o mesmo procedimento, tendo o mesmo sido enviado, como habitual, por correio para a 

tutela, pelo que não se dispõe do respetivo comprovativo. A sua submissão poderá ser verificada por 

consulta dos serviços da tutela. 

2.3.3. Esclarecer se foi efetuada a prospeção arqueológica sistemática da linha de ligação à subestação 

da Central Ourique I; caso não tenha sido executada, efetuá-la ainda nesta fase, apresentando o estudo 

efetuado. 

Tal como descrito anteriormente, a ligação entre a central de Ourique II e a subestação de Ourique I é 

feita mediante 7 ligações subterrâneas de cabos, cujo traçado não se encontra ainda estabilizado. 

Apenas após emissão da DIA estará o Proponente em condições de apresentar o estudo do traçado 

destas ligações, para apreciação prévia do IP – Infraestruturas de Portugal, atendendo a que as mesmas 

virão, previsivelmente, a cruzar a EN261-4. 

Mais se confirma que a totalidade dos trabalhos de construção será alvo de pedido de autorização de 

trabalhos arqueológicos, podendo nesta fase ser solicitado um trabalho prévio de prospeção dirigido 

especificamente às referidas ligações. 

2.3.4. Delinear e apresentar um plano de acessos à obra, nomeadamente à linha elétrica de ligação. 

Conforme referido anteriormente, o projeto não inclui qualquer linha aérea de ligação, pelo que não 

se aplica o solicitado. 
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2.2.4 Uso do Solo 

2.4.1. Apresentar em quadro a quantificação em hectares e percentagem, das classes de usos do solo 

ocorrentes na área de implantação da Central Fotovoltaica. 

Conforme solicitado, apresenta-se seguidamente a desagregação das classes de uso do solo 

ocorrentes na área de implantação do projeto, sendo de registar que a área de olival identificada, 

apesar de ocorrente no interior da área de implantação, não ser afetada por qualquer elemento do 

projeto. 

Tabela 2.2 – Classes de uso do solo existentes na área de implantação do projeto 

Ocupação do Solo Hectares % 

Culturas Temporárias de Sequeiro e Regadio 239,45 96,4 

Instalações Agrícolas 1,59 0,6 

Olivais 0,87 0,4 

Rede Viária e Espaços Associadas 6,32 2,6 

Área de Implantação do Projeto 248,23 100 

2.4.2. Identificar as medidas de minimização que justifiquem que o impacte junto das habitações que 

distam 30 e 180 m do projeto seja classificado como “negativo e pouco significativo”, apresentando 

as medidas previstas que atenuem o impacte visual direto, ou os decorrentes de alterações de 

temperatura, durante a fase de exploração, contribuindo para a harmonia e qualidade do local, afetado 

pela imposição de elementos estranhos à paisagem. 

Conforme indicado no EIA, encontra-se prevista a construção de uma cortina arbórea em toda a 

envolvente do projeto, sendo que na proximidade das habitações a respetiva tipologia corresponde a 

uma sebe predominantemente arbórea densa. Na figura seguinte apresenta-se um extrato da tipologia 

de sebe prevista para estes locais, conforme representação da Planta de implantação da cortina 

arbórea preconizada, disponível no Anexo D1 do EIA. 

 

Figura 2.2 – Tipologia de sebe arbórea densa 

Efetivamente e conforme descrito no PIP (Anexo D1 do EIA), dependendo da configuração topográfica 

e relação geométrica com o observador, a eficiência da cortina arbórea pode ser maior com o recurso 

quase exclusivo a vegetação arbórea. Nestas situações, o efeito de barreira estabelece-se, 
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maioritariamente, entre os 2/4 e os 10/15 metros de altura aproximadamente, relativamente ao solo, 

correspondentes à mancha média das copas das espécies indicadas.  

A ausência de ramagens e folhagens nos primeiros metros pode ser gerida em fase de manutenção, 

uma vez que a maior parte das espécies escolhidas apresenta rebentos a partir do colo da planta.  

Com esta possibilidade, a taxa de permeabilidade visual nos primeiro 2 a 4 metros do solo pode ser 

gerida, aumentando a permeabilidade visual ao nível do solo, o que poderá ter interesse por questões 

de vigilância contra a intrusão, e na gestão de combustíveis/ biomassa nos primeiros metros do solo.  

Recorrendo ao maior ou menor espaçamento entre árvores será possível estabelecer uma sebe mais 

ou menos densa, permitindo diversificar o leque de situações onde esta se pode aplicar, cumprindo a 

função de proteção visual.  

Esta tipologia é a que mais se enquadra no padrão de paisagem das zonas de cota mais alta da área 

em estudo, sendo por isso a que, maioritariamente, é escolhida para estas zonas. Apresenta como 

vantagem o facto de permitir mais facilmente a mecanização de ações de manutenção na fase de 

instalação, e em determinadas situações ser compatível com o pastoreio.  

Como desvantagem, aponta-se o potencial efeito de ensombramento da vegetação aos painéis, o que 

se poderá traduzir numa redução da eficiência de funcionamento dos mesmos. 3  

Para assegurar uma proteção visual mais eficiente ao longo de todas as estações deverá ser dada 

prioridade a vegetação de folha persistente, característica que predomina no elenco florístico 

apresentado. A principal desvantagem desta opção prende-se com o facto de, tendencialmente, as 

espécies de folha persistente terem taxas de crescimento mais lentas, quando comparadas com a 

vegetação de folha caduca. 

2.4.3. Estudar os impactes cumulativos no âmbito do uso do solo, tomando como área de análise o 

concelho e a freguesia afetada por este projeto, tendo em conta a existência de projetos da mesma 

tipologia e outras (implementados ou previstos), apresentando um quadro com a quantificação das 

áreas. 

Conforme descrito no EIA, no âmbito do seu capítulo 6.5 – Impactes cumulativos, durante a fase de 

construção, nas zonas onde ocorra sobreposição de obras, poderá haver uma maior afetação dos solos, 

pela implantação de vários estaleiros, utilização de mais caminhos e criação de mais acessos e por uma 

maior afetação do solo inerente à criação de novas zonas construídas/edificadas. 

Relativamente à fase de exploração, o desenvolvimento de vários projetos de infraestruturas poderá 

levar a um maior condicionamento da ocupação do solo na sua envolvente direta e à criação do 

concelho de Ourique como uma área “conhecida” e/ou associada à presença de centrais solares 

fotovoltaicas. 

Importa, contudo, salientar que a natureza dos impactes cumulativos se refere a novos projetos, que 

ainda não se encontrem construídos no local, uma vez que os existentes já se encontram caracterizados 

e integrados na “Situação de Referência” do projeto (como é o caso do Aproveitamento Hidroagrícola 

de Campilhas, Alto Sado, Fonte Serne, Monte Gato e Migueis (AHCAS)). Desta forma e segundo 

informação disponibilizada pela APA, prevê-se a construção dos seguintes projetos: 

• Ourique I – já licenciado – área de implantação 368 ha, na União de Freguesias de Panóias e 

Conceição, concelho de Ourique; 
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• Ourique II – o presente projeto – área de implantação 248 ha, na União de Freguesias de 

Panóias e Conceição, concelho de Ourique; 

• Bartolomeu Dias – central de outro Promotor, em licenciamento – área de implantação 457 

ha, União de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique; 

• Bloco de Rega Messejana – não se conhece a fase de licenciamento – área de implantação 

2701 ha em Ourique, dos quais 1961 ha na União de Freguesias de Panóias e Conceição 

2.2.5 Ordenamento do Território 

2.5.1. Corrigir a referência feita na pág. 7/383 do Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, que se refere à 

designação “Riodades” dada à Central Fotovoltaica, por não coincidir com a utilizada na generalidade 

dos seus documentos. 

Em resposta ao solicitado, o Relatório Síntese foi revisto em conformidade. 

2.5.2. Corrigir a referência feita na pág. 54/383 do Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, no que respeita 

à alusão aos pontos 6.7 e 6.8 do Capítulo 6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES, uma vez que 

o referido capítulo termina com o ponto 6.5 Impactes Cumulativos. 

Em resposta ao solicitado, o Relatório Síntese foi revisto em conformidade. 

2.5.3. Corrigir a referência feita na pág. 325/383 do Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, no que respeita 

à alusão ao ponto 4.7.2 do Capítulo 4., uma vez que o referido capítulo termina com o ponto 4.7.1.2 

Energia. 

Em resposta ao solicitado, o Relatório Síntese foi revisto em conformidade. 

2.2.6 Socioeconomia 

2.6.1. Atualizar a informação estatística representativa da análise socio demográfica, relativa à 

desagregação geográfica concelhia e supraconcelhia, em particular no respeita ao efetivo da 

população residente e aos principais indicadores demográficos como sejam o índice de 

envelhecimento e a taxa de fecundidade, com recurso aos dados fornecidos no site do INE, que já se 

encontram disponíveis para 2020. 

Em conformidade com o solicitado, procedeu-se à revisão do Relatório Síntese, tendo sido atualizados 

os dados relativos às seguintes temáticas: 

• Evolução da densidade populacional, com a introdução dos dados de 2020 e o cálculo da 

variação entre 2011/2020, no subcapítulo “5.6.3.1. Povoamento do território”; 

• Saldo natural e saldo migratório, com a introdução dos dados de 2020, no subcapítulo “5.6.3.1. 

Povoamento do território”; 

• Evolução da população residente, com a introdução dos dados dos Censos de 2021, no 

subcapítulo “5.6.3.2.1. População residente”; 

• Taxa de fecundidade e índice de envelhecimento, com a introdução dos dados de 2020, no 

“5.6.3.2.2. Estrutura etária”; 
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• População residente por Grupo Etário, com a introdução dos dados dos Censos de 2021, no 

subcapítulo “5.6.3.2.2. Estrutura etária”; 

Desta forma, foi atualizada a informação estatística representativa da análise socio demográfica, 

relativa à desagregação geográfica concelhia e supraconcelhia, em particular no respeita ao efetivo da 

população residente e aos principais indicadores demográficos como sejam o índice de 

envelhecimento e a taxa de fecundidade, com recurso aos dados fornecidos no site do INE, que já se 

encontram disponíveis para 2020, sendo que, complementarmente, se introduziram os dados mais 

atuais disponíveis para o ano de 2021, nomeadamente os Censos de 2021. 

2.6.2. Apresentar informação acerca da origem geográfica da mão-de-obra a contratar para a fase de 

construção, bem como da sua situação relativa à localização e caraterísticas do alojamento futuro 

destes trabalhadores. 

Em resposta ao solicitado, importa apresentar um enquadramento sobre o Promotor e sobre as suas 

políticas, códigos e conduta. 

Conforme referido no EIA, o Promotor do presente projeto, a ISDC, é uma empresa do Grupo Galp. A 

Galp desenvolve operações a nível global, em mercados diferenciados e de elevada competitividade, 

e adquire para toda a sua cadeia de valor, bens e serviços ao abrigo de relações comerciais e parcerias 

estabelecidas com fornecedores e outros stakeholders externos. Assim, na Galp, a seleção e 

contratação de fornecedores rege-se não apenas pelo cumprimento de condições comerciais e 

técnicas, mas também pela observância do disposto no Código de Ética e Conduta Galp e documentos 

normativos que o concretizem, bem como o cumprimento da legislação existente nos países em que 

opera tendo em vista a criação de valor partilhado, de forma sustentada. 

A Galp tem implementada uma Politica de Compras e o relacionamento da Galp com os seus 

fornecedores implica o cumprimento dos requisitos que concretizam cada um dos seguintes princípios:  

• Princípio 1 – Respeito pelos Direitos Humanos e Condições Laborais; 

• Princípio 2 – Atuar com transparência e integridade; 

• Princípio 3 – Assumir a qualidade como fator crítico de sucesso;  

• Princípio 4 – Proteção do ambiente, pessoas e ativos. 

A Galp assume o compromisso de apenas estabelecer ou manter relacionamento com os fornecedores 

que estejam comprometidos com os princípios estabelecidos na sua Política de Compras ao longo de 

toda a sua cadeia de valor, adotando as medidas consideradas adequadas nos casos em que a conduta 

ética e profissional dos fornecedores e seus subcontratados seja questionável em relação à sua Política.  

No que diz respeito, em concreto, à construção do projeto em avaliação, importa referir a mesma 

ocorrerá em regime de contrato chave na mão. Estando o projeto em fase de licenciamento, o 

Empreiteiro Geral não se encontra, ainda, por esse motivo, selecionado.  

É o Empreiteiro Geral quem é responsável pela contratação dos restantes subempreiteiros afetos à 

empreitada que, por sua vez, contratarão os trabalhadores necessários caso não os tenham já em seus 

quadros permanentes. 

Assim sendo, não é possível, nesta fase, indicar qual a origem geográfica do Empreiteiro, dos 

Subempreiteiros e, consequentemente, dos trabalhadores. 
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É comum os Empreiteiros e Subempreiteiros recorrerem a mão de obra local sempre que a mesma se 

encontre disponível, o que nem sempre acontece. 

De salientar que alguns dos trabalhos são muito especializados e requerem mão de obra especializada 

que pode, ou não, existir disponível na zona geográfica do projeto. 

Também é comum que o Empreiteiro Geral recorra a subempreiteiros locais desde que os exista.  

Em todo o caso, importa realçar que, tal como descrito no EIA, durante a fase de construção haverá 

sempre impactes positivos a nível local decorrentes da contratação de trabalhadores. Seja pela 

contratação de pessoal local seja pela contratação de serviços (de alojamento e alimentação) para 

trabalhadores que se encontrem deslocados.  

2.6.3. Atualizar e melhorar a análise no domínio da economia do capítulo 5.6.3.3 Estrutura económica, 

com informação recente relativa ao concelho e seu enquadramento regional, apresentando a estrutura 

de empresas, emprego e riqueza criada. 

Em resposta ao solicitado, procedeu-se à revisão do Relatório Síntese, onde foram introduzidos os 

dados relativos às seguintes temáticas, incidindo sobre o concelho atravessado pelo projeto: 

• Indicadores de empresas por município, 2018, no subcapítulo “5.6.3.4.3. Atividade empresarial 

no concelho, pelo INE”; 

• Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2018, no subcapítulo “5.6.3.4.3. 

Atividade empresarial no concelho, pelo INE”; 

• Empresas por município da sede, segundo o escalão de pessoal ao serviço, 2018, no 

subcapítulo “5.6.3.4.3. Atividade empresarial no concelho, pelo INE”; 

• Pessoal ao serviço nas empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2018, no 

subcapítulo “5.6.3.4.3. Atividade empresarial no concelho, pelo INE”; 

• Volume de negócios das empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2018, no 

subcapítulo “5.6.3.4.3. Atividade empresarial no concelho, pelo INE”; 

• Valor acrescentado bruto das empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2018, 

no subcapítulo “5.6.3.4.3. Atividade empresarial no concelho, pelo INE”; 

• Empresas na União das Freguesias de Panoias e Conceição – por atividade (CAE), no 

subcapítulo “5.6.3.4.4. Atividade empresarial na freguesia / união de freguesia, pelo portal 

INFOEMPRESAS”. 

Foi assim introduzida e melhorada a análise no domínio da economia do capítulo “5.6.3.3 Estrutura 

económica”, com informação recente relativa ao concelho e seu enquadramento regional, 

apresentando a estrutura de empresas, emprego e riqueza criada, não sendo possível apurar com rigor 

as empresas presentes na área de intervenção do projeto e a riqueza gerada pelas mesmas na mesma 

área, procurou-se fazer uma caracterização da atividade empresarial do concelho e na união de 

freguesias atravessados pelo projeto. 

2.6.4. Esclarecer sobre a possível implementação de medidas que promovam o recurso a emprego 

local, bem como a bens e serviços originários da zona de entorno do projeto. 

Considera-se que a resposta a este ponto já se encontra integrada na resposta apresentada no âmbito 

do ponto 2.6.4. 
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2.2.7 Paisagem 

2.2.7.1.1 Caracterização da Situação de Referência 

Carta de Qualidade Visual: 

2.7.1. Desenvolver e explicar cada um dos nove conceitos utilizados, recorrendo a quadros ou tabelas: 

“Ocupação do Solo”; “Relevo”; “Raridade/Originalidade”; “Valores Visuais”; “Escala/Enquadramento 

Visual”; “Dinamismo/Diversidade” “Harmonia” e “Elementos Transitórios”. Refere-se ainda que os 3 

parâmetros que surgem “aos pares”, como “Escala/Enquadramento Visual” por definição etimológica 

ou de conceito não traduzem o mesmo. 

Conforme referido nos parágrafos anteriores à referida tabela do relatório síntese do EIA: “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 albufeiras e as 

charcas; zonas florestais de relevância ecológica e paisagística como os montados de sobro e de azinho; 

as vilas; e zonas de conservação da natureza como a reserva da biosfera e ZPE de Castro Verde.  

Em grande conta entrou ainda a luminosidade, a harmonia (associada às culturas agrícolas e às zonas 

mais planas e homogéneas) e o enquadramento e escala (na ponderação da importância das amplas 

panorâmicas obtidas a partir de zonas mais elevadas). Como “elementos transitórios” consideraram-se 

as estradas, a ferrovia, e as linhas elétricas de MAT.  

Algumas manchas de fogos florestais ocorridos em anos anteriores poderiam constituir intrusões visuais, 

devido ao aspeto de destruição e degradação visual da paisagem que qualquer fogo provoca. Assim, 

dado o caráter temporário desse tipo de degradação, verificou-se pelo cruzamento entre as bases 

disponíveis e o reconhecimento do terreno, não haver uma correspondência clara, já que muitas das 

zonas cartografadas se encontram já em processo de regeneração espontânea, pelo que se optou por 

não incluir a sua representação.” 

Entende-se, assim, que nestes parágrafos já se encontra justificada a definição do que se entende pelos 

conceitos utilizados. 

Sem prejuízo da avaliação agora realizada, esta metodologia tem sido utilizada nos diversos EIAs 

elaborados pela presente empresa, sem que a mesma tenha sido alguma vez questionada como 

ambígua pelas várias comissões de avaliação. 

A associação dupla de termos pretende apenas sistematizar numa tabela conceitos que são próximos, 

e que se complementam, considerando-se mais fácil a apreensão dos mesmos quando estes são 

apresentados em conjunto, e não de uma forma exaustiva.   

2.7.2. Explicar a representação gráfica dos “Elementos de Intrusão Cénica” na Carta de Qualidade Visual, 

uma vez que os mesmos não têm, a consequente, tradução em termos de classe. 

Os “Elementos de Intrusão Cénica” estão representados graficamente no Desenho 13 do EIA – Carta 

de Qualidade Visual, tal como os “Elementos de Valor Cénico”, uma vez que se considera, que ambos 

conferem ao desenho uma leitura mais completa do que é a qualidade visual do local. 

Tanto os “Elementos de Intrusão Cénica” como os “Elementos de Valor Cénico” têm a consequente 

tradução em termos de classe, a qual é aferida caso a caso, consoante o conhecimento resultante do 
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trabalho de campo e do conhecimento do local. Desta forma, o mesmo elemento de intrusão cénica 

pode resultar em diferentes classes de qualidade visual, uma vez que as suas características variam ao 

longo da sua inserção na paisagem em estudo. 

2.7.3. Apresentar uma descrição/caracterização e análise crítica relativa à inserção das diversas 

componentes do projeto, por áreas, quanto à sua sobreposição física nas classes de Qualidade Visual, 

em termos idênticos ao que foi descrito para a Área de Estudo quanto a este parâmetro. 

A área de implantação do projeto, na qual está prevista a instalação de painéis fotovoltaicos, encontra-

se em áreas classificadas como “Baixa”, “Média”, e “Elevada” Qualidade Visual. Relativamente à área 

total da área de implantação do projeto, 3% (7,94ha) encontra-se na classe de Qualidade Visual “Baixa”; 

42 % (105,32ha) em “Média”; e 55% (134,98ha) em “Elevada”.   

Verifica-se assim, que a maioria da área afeta à colocação das estruturas de projeto, se localiza em 

áreas de “Elevada” Qualidade Visual, correspondente a zonas dominadas por culturas temporárias de 

sequeiro e regadio (muito características da paisagem em análise); seguida por áreas de Qualidade 

Visual “Média”, correspondentes a zonas dominadas por pastagens; tendo a área classificada como 

“Baixa” Qualidade Visual uma percentagem muito pequena, e à qual corresponde a rede viária e os 

espaços a ela associados. 

Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem: 

2.7.4. Considerando-se a metodologia utilizada como adequada assim como a sua exposição mais 

cuidada, sobretudo, ao nível do estabelecimento de hierarquias das vias e, consequente, métrica de 

espaçamento de pontos. Importa esclarecer vários aspetos: 

i. A expressão gráfica resultante e apresentada na carta não configura a expressão que, em regra, a 

mesma deve ter e que é passível de verificação em cartografia de outros estudos similares. Esclarecer 

a razão e se tal se deve ao software utilizado e que não é referido; 

ii. Apresentar em tabela ou quadro o peso/ponderação diferenciado entre povoações – Observadores 

Permanentes – e vias – Observadores Temporários; 

iii. Apresentar em tabela ou quadro o número de sobreposição das bacias visuais dos pontos de 

observação que definem as diferentes classes deste parâmetro é omisso. Sugere-se a sua apresentação 

em tabela/quadro; 

iv. Enquadrar os ângulos verticais e horizontais na metodologia utilizada. 

Esclarecem-se, seguidamente, cada uma das alíneas do ponto 2.7.4: 

• Alínea i – Não se entende a questão colocada, uma vez que a representação gráfica 

apresentada é a mesma que normalmente configura nas cartas análogas apresentadas pela 

FUTURE Proman em outros estudos semelhantes, tendo sido utilizado o mesmo software de 

SIG (ArcGis) e simbologia idêntica; 

• Alínea ii – A metodologia empregue na elaboração da CAV não é desenvolvida tendo em 

consideração diferentes “pesos/ponderações” entre observadores permanentes e 

temporários, tal como explicado na página 232 do RS do EIA. É sim, adotada uma hierarquia 

de espaçamentos para os pontos de observação potencial, permanentes e temporários: “Os 

pontos de observação potencial utilizados para classificação da CAV foram selecionados 

conforme a dimensão e concentração dos aglomerados populacionais, o grau de atração 
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exercido pelos elementos de valor recreativo e paisagístico, tendo-se adotado a seguinte 

hierarquia de espaçamentos nos vários elementos da rede viária e percursos pedonais, com 

afinações consoante o observado em trabalho de campo: Estradas nacionais – 150 metros; 

Estradas e caminhos municipais, e ruas alcatroadas de relevância – 250 metros; Outros caminhos 

de menor importância – 500 metros; Percursos pedestres – 200 metros. Os aglomerados 

populacionais têm pontos espaçados de 50 metros, localizados na sua periferia.”   

• Alínea iii – Entende-se que a questão é uma gralha, no âmbito do presente ponto referente à 

Capacidade de Absorção Visual, uma vez que no capítulo análogo presente no RS do EIA não 

está incluída a análise da bacia visual elaborada; 

• Alínea iv – Solicita-se ainda esclarecimento e enquadramento no que se pretende, 

relativamente aos “ângulos verticais e horizontais” solicitados, dado não existir uma 

metodologia detalhada para a elaboração do presente descritor e especialmente na forma 

como a Capacidade de Absorção Visual pode ser produzida e que enquadre o referido pedido. 

2.7.5. Esclarecer, e corrigir, o expresso na página 242 do Relatório Síntese do EIA em que é referido 

que: “… a encosta nascente de Panóias, onde a capacidade de absorção é considerada média, existindo, 

por isso, visibilidade para a área de implantação do projeto.” Ainda que esteja correto, porque de facto 

há visibilidade da povoação de Panóias, sobretudo, da frente nascente – em posição de cumeada e de 

encosta – tal não se pode inferir e afirmar com base em qualquer leitura que se possa fazer com base 

nesta carta. Tal constatação, a ser referida, neste capítulo, deve remeter ou referir que é decorrente da 

leitura da bacia visual que foi gerada, a montante, para os pontos de observação utilizados para a 

povoação no âmbito da elaboração desta carta. 

A constatação referida no presente ponto encontra-se fora de contexto. Tal como referido na 

metodologia apresentada no capítulo 5.11.1 e na análise feita no capítulo 5.11.3 do EIA, no que se 

refere à Capacidade de Absorção da Paisagem, esta é elaborada “mediante a utilização de um Modelo 

Digital de Terreno (MDT) que apenas tem em conta o relevo existente (…) cruzou-se a informação obtida 

com a ponderação de implicações resultantes da ocupação do solo e concentração e distância de 

observadores potenciais, (…), recorrendo nesse caso ao conhecimento obtido do local” (pág. 232 do EIA). 

Assim, a interpretação do Desenho em causa, padece, não só, da correta utilização de dados e 

metodologia específicos elaborados em software próprio, mas também da sensibilidade dos técnicos 

em ler a paisagem, reflexo do conhecimento local que advém também do trabalho de campo 

desenvolvido. 

2.7.6. Apresentar uma descrição/caracterização mais detalhada e uma análise crítica quanto à inserção 

das diversas componentes do projeto, por áreas/sectores, quanto à sua sobreposição física nas classes 

de Capacidade de Absorção consideradas para o efeito. 

A área de implantação do projeto, na qual está prevista a instalação de painéis fotovoltaicos, distribui-

se por áreas onde ocorrem as 5 classes de Capacidade de Absorção Visual. Relativamente à área total 

da área de implantação do projeto, 72,63% encontra-se na classe de Capacidade de Absorção Visual 

“Muito Elevada”; 18,98% na classe “Elevada”; 8,04% na classe “Média”; 0,29% na classe “Baixa”; e 0,06% 

na classe “Muito Baixa”. 

Verifica-se assim que a grande maioria da área afeta à colocação das estruturas de projeto, se localiza 

em áreas de “Muito Elevada” Capacidade de Absorção Visual; seguida pelas áreas localizadas em 
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“Elevada” CAV; as áreas localizadas em “Média” CAV apresentam valores baixos; detendo as áreas 

caracterizadas por “Baixa” e “Muito Baixa” CAV valores residuais, quase nulos.. 

Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem: 

2.7.7. Esclarecer detalhadamente o critério adotado na escolha do parâmetro “Sensibilidade Visual da 

Paisagem”, dado que foi feita uma “adaptação” com a ponderação de um peso atribuído a “Áreas 

Sociais” e “Áreas florestais”. A aplicação deste recurso pode deturpar os resultados dado ser arbitrária. 

Para além disso, não foi um critério aplicado a toda a Área de Estudo. Solicita-se ainda a Carta de 

Sensibilidade não afetada por esta ponderação e uma Matriz de Sensibilidade Visual revista, uma vez 

que não se pode considerar, no presente caso, que a Área de Estudo apresente maioritáriamente 

Sensibilidade Visual “Baixa”. Acresce referir que o uso de uma classe de Sensibilidade Visual “Nula” não 

tem correspondência com a realidade e não observa as orientações gerais inscritas na Convenção 

Europeia da Paisagem, referida na página 227 do Relatório Síntese do EIA. A terminologia a utilizar 

deve passar pelo uso de “Baixa” ou “Muito Baixa”. 

Partindo do pressuposto que “Áreas Sociais” e “Áreas Florestais” se referem ao mencionado na página 

234 do RS do EIA como “áreas com ocupação florestal” e “áreas com maior número de observadores 

potenciais”, esclarece-se que a forma como a ponderação descrita foi aplicada resulta de uma análise 

rigorosa, baseada no conhecimento do local, que advém não só de trabalho teórico, mas também do 

trabalho de campo, e a partir da qual é possível diferenciar caso a caso as diferentes áreas que 

compõem a área de estudo da paisagem, não sendo por isso de todo arbitrária. 

Por esta razão não se considera necessária a apresentação de uma Matriz de Sensibilidade Visual 

revista. Acresce ainda o facto, sem prejuízo da avaliação agora realizada, de esta metodologia ter vindo 

a ser utilizada nos diversos EIAs elaborados pela presente empresa, sem que a mesma tenha sido 

alguma vez questionada como ambígua pelas várias comissões de avaliação. 

Esclarece-se ainda, que o facto de a área da paisagem em estudo apresentar maioritariamente 

Sensibilidade Visual “Baixa”, se prende sobretudo com a baixa densidade de observadores potenciais 

que é característica da região em conjunto com a também característica orografia do terreno.   

A terminologia “Muito Baixa” foi revista em conformidade e corrigida no RS do EIA. 

2.7.8. Solicita-se esclarecimento quanto à Matriz de Sensibilidade Visual “Tabela 5.49 – Tabela de dupla 

entrada a partir da qual são geradas as classes de sensibilidade visual” apresentada na página 233 do 

Relatório Síntese do EIA, dado ser considerado que uma área com Qualidade Visual Muito Elevada é 

uma área passível de ser considerada como tendo Baixa Sensibilidade. A abordagem não é adequada, 

dado ser desvalorizadora das referidas áreas e induz leituras erradas, a matriz deve ser sempre 

ajustada, como é regra, de forma a não comprometer as classes de valor cénico ou de qualidade visual 

mais elevado. 

Considera-se que a resposta à questão anterior (2.7.7) responde também à presente questão. 

2.7.9. Rever os valores da tabela “5.53 – Quantificação das áreas de sensibilidade visual por classe”, 

decorrente da alteração da Carta de Sensibilidade Visual. 

Considera-se que a resposta à questão 2.7.7 responde também à presente questão. 
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2.7.10. Apresentar uma descrição/caracterização detalhada e análise crítica quanto à inserção das 

diversas componentes do projeto, por áreas/sectores, quanto à sua sobreposição física nas classes de 

Sensibilidade Visual a considerar para o efeito assim como para toda a Área de Estudo. 

A quase totalidade da área de implantação do projeto, nomeadamente a zona afeta à inserção de 

painéis fotovoltaicos, localiza-se em zona classificada como de “Baixa” Sensibilidade Visual, 

encontrando-se duas áreas com expressão muito baixa em zonas classificada como de “Média” 

Sensibilidade Visual.  

2.2.7.1.2 Identificação, Caracterização e Avaliação de Impactes 

Identificação de Impactes Visuais: 

2.7.11. Apresentar as bacias visuais dos sectores das áreas de implantação das células fotovoltaicas: 

uma área a norte; uma área a nascente; uma área a sul; uma área a poente e uma área central. Devem 

ser apresentadas em cartas separadas à Escala 1:25.000 e tendo a Carta Militar como carta base. A sua 

apresentação deve fazer-se acompanhar de uma análise crítica e de uma avaliação de impactes para 

cada uma das áreas consideradas. Solicita-se a verificação técnica da forma de elaboração das bacias 

visuais dado que a sua expressão gráfica não traduz adequadamente a expressão habitual de uma 

bacia visual, dado que a mesma surge representada por áreas poligonais caracterizadas por 

alinhamentos retos que não têm, naturalmente, aderência à topografia. 

O projeto da central fotovoltaica em análise é um projeto único, que não funciona por sectores (ao 

contrário de outros projetos alvo de procedimento de AIA, elaborados pela FUTURE Proman). Desta 

forma, considera-se que apresentação de bacias visuais individuais por setores não se adequa ao 

contexto nem ao objetivo inerente à elaboração de uma bacial visual, pois o projeto será visualizado 

no seu todo e não em partes, como sugerido. 

Relativamente à elaboração da bacia visual, esta resulta do cruzamento dos dados apresentados na 

respetiva metodologia, tal como detalhado na pág. 341 do EIA: “Para identificar a visibilidade do projeto 

procedeu-se ao cálculo da bacia de visibilidade associada aos painéis fotovoltaicos sobre o MDT adotado 

como base para a análise“. A expressão gráfica da bacia visual tem de ter em linha de conta as 

limitações dos dados de base considerados para a sua elaboração, nomeadamente do Modelo Digital 

do Terreno disponível para a área em estudo.   

2.7.12. Solicita-se que na bacia visual das povoações de Panóias e de Conceição, apresentadas em 

cartas separadas, conste a representação das diferentes áreas de painéis assim como os restantes 

elementos do projeto. 

As bacias visuais referidas não foram apresentadas no EIA. Parte-se do pressuposto de que o que é 

solicitado no presente ponto são as bacias visuais individuais das povoações de Panóias e de 

Conceição, pelo que se apresentam ambas, em sede de aditamento.  

Os Desenhos 5.1 e 5.2, que correspondem respetivamente à Bacia Visual de Panóias e à Bacia Visual 

de Conceição, confirmam a análise cénica apresentada e validam a avaliação de impactes já 

apresentadas no RS do EIA. 

2.7.13. Solicita-se a apresentação de uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente 

induzidos pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território 

delimitado pela Área de Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura 
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como resultado da implementação do Projeto, assim como das repercussões que o mesmo pode 

representar sobre o desenvolvimento de outras atividades, sobretudo, ao nível do turismo e/ou fixação 

da população. Nessa projeção, deverão ser interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de 

perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de artificialização 

da Paisagem. Essa análise, deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes 

ou futuros, dos quais haja registo. 

Considera-se que a avaliação solicitada já se encontra apresentada no âmbito dos descritores uso e 

ocupação do solo, Socioeconomia e Ordenamento do território, onde são desenvolvidas as temáticas 

aqui suscitadas. Pela sua natureza setorial e específica, o EIA apresenta descritores de avaliação onde 

os diferentes aspetos do impacte de um projeto são detelhadamente descritos, não se entendendo 

relevante repetir informação, a bem da clareza da avaliação de impactes. 

2.2.7.1.3 Medidas de Minimização 

2.7.14. Solicita-se a apresentação das “Orientações para a Gestão” de Cancela d’Abreu para as unidades 

e subunidades em presença e atravessadas pelo Projeto e, sobretudo, para a área de implantação dos 

painéis. 

A área de implantação do projeto, e mais especificamente, a área afeta à introdução dos painéis 

fotovoltaicos, localiza-se na UP 114 “Campo Branco de Castro Verde” (definida na referida publicação: 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 

UÉvora/DGOTDU; 2004), estando ainda incluída, na sua totalidade, na subunidade de paisagem 

definida no presente estudo: SubUP 114A “Campos Abertos”. 

As “Orientações para a Gestão” indicadas na publicação já mencionada, para a UP em questão, são as 

seguintes, e centram-se na proteção da ZPE RN2000 de Castro Verde: 

o “Em termos de gestão da paisagem existem suficientes medidas definidas tanto no Plano Diretor 

Municipal de Castro Verde como no Plano Zonal (…) que asseguram a manutenção das áreas 

cerealíferas e de pastagem, condicionando fortemente as acções de arborização. Este foi um caso 

único no país em que a presença de espécies de fauna com elevado interesse conservacionista 

determinou com careza acções e instrumentos financeiros que suportam a protecção daquelas 

espécies.”   

2.7.15. Apresentar a sobreposição das áreas de implantação de painéis à carta de declives, mas gerados 

com base no levantamento topográfico realizado para o projeto. Deverão ser constituídas as classes 

habitualmente consideradas ou em função dos riscos de erosão tendo em consideração a 

natureza/características dos solos em presença. A escala a adotar deve aproximar-se da de projeto, ou 

seja, 1:1000 ou outra desde que se garanta a necessária qualidade de leitura para uma avaliação 

informada. 

No Desenho 6 – Sobreposição da área de implantação de painéis sobre a carta de declives (Anexo D) 

dá-se resposta ao solicitado 

2.7.16. Decorrente da nova informação e da revisão solicitada para as várias questões acima colocadas 

solicita-se uma revisão das medidas de minimização, se aplicável. 

Não se considera aplicável rever as medidas de minimização propostas no EIA. 
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2.2.8 Alterações Climáticas 

2.8.1. Completar o EIA com referências à Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2020), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho. 

Assim como os documentos estratégicos mais recentes relacionados com as vertentes de mitigação e 

adaptação às AC e que incluem: O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho e o Programa de Ação 

para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto. 

Em resposta ao solicitado, o Relatório Síntese foi revisto em conformidade. 

2.8.2. Calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto 

(construção, exploração e desativação), analisando-as numa perspetiva de mitigação das alterações 

climáticas. (Devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 

de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro). Para a determinação 

das emissões de GEE devem ser utilizadas, sempre que possível, os fatores de cálculo, como: fatores 

de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório 

Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report). 

Uma pegada de carbono é definida como o total de emissões causadas por um indivíduo, evento, 

organização, produto, transporte, fabrico, expresso em toneladas de CO2 ou CO2 equivalente por ano. 

Inclui emissões diretas, como as que resultam da combustão de combustíveis fósseis no processo de 

fabrico, aquecimento e transporte, bem como as emissões necessárias para produzir a eletricidade 

associada a bens e serviços consumidos. Além disso, o conceito de pegada de carbono também inclui 

muitas vezes as emissões de outros gases de efeito estufa (GEE), como metano, óxido nitroso ou 

clorofluorcarbonos. 

A pegada de carbono consiste, assim, numa metodologia que procede à avaliação quantitativa do 

impacte que diversas atividades têm no ambiente, ao nível das alterações climáticas, através da 

medição da emissão associada de todos os GEE, de forma direta e indireta.  

De acordo com a metodologia do GHG Protocol, as emissões de GEE geradas durante a fase de 

construção dos projetos em estudo podem ser divididas em emissões diretas e indiretas, em três 

âmbitos distintos de atuação, nomeadamente: 

• Âmbito 1 – Emissões diretas de GEE 

Trata-se das emissões de fontes que são propriedade ou que estão controladas pelo promotor 

e seus fornecedores (empreiteiros e fiscalização, p.ex). Incluem, pelo efeito, as emissões 

resultantes da combustão dos combustíveis consumidos pelos intervenientes em obra na 

utilização das diversas fontes móveis e estacionárias, assim como as que decorrem da eventual 

libertação de outros GEE, por exemplo, a partir de sistemas de ar condicionado ou refrigeração. 

• Âmbito 2 – Emissões Indiretas de GEE 

Estas emissões têm origem na atividade da organização, mas ocorrem na obra onde se gera a 

eletricidade. Incluem, portanto, as emissões relativas à produção de eletricidade comprada 

(consumo de energia elétrica) para suprir todas as necessidades em obra.  
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• Âmbito 3 – Emissões Indiretas de GEE 

Estas emissões são consequência das atividades da empresa, mas produzem-se em fontes que 

não são propriedade, nem estão controladas pela gestão de topo ou empreiteiros.  

Incluem-se neste âmbito as seguintes emissões:  

• Emissões associadas à produção e transporte de materiais consumidos. 

Consideraram-se, portanto, as emissões da fabricação e transporte para a obra de 

materiais como o cimento, betão, betuminoso, aço, vidro, emissões do transporte para 

a obra das terras e gravilha, entre outros.  

• Incluem-se também as emissões relativas à produção de resíduos sólidos em obra. 

No contexto do presente EIA não se entende existir cabimento para se proceder a um inventário de 

fontes e ao cálculo da pegada de carbono da fase de construção, salvo se os referidos dados fossem 

disponibilizados pelo Promotor, sendo ainda de se salientar que não se dispõe de: 

• Número de veículos, tipologias e distâncias percorridas em obra (sendo que haveria que alocar 

a respetiva responsabilidade aos diferentes intervenientes na obra, visto a ISDC/Galp não ser 

diretamente responsável por todas as emissões); 

• Número de entidades intervenientes nas obras, caracterização dos respetivos equipamentos 

e intensidade de utilização; 

• Estimativas de consumo de eletricidade em obra; 

• Emissões indiretas associadas a empreiteiros e outras entidades intervenientes da obra. 

Efetivamente, entende-se que na ausência dos elementos acima descritos, qualquer exercício de 

cálculo de pegada de carbono passível de ser feito em sede de um EIA corresponderia a um exercício 

meramente académico, sem interesse para a avaliação do presente estudo. 

Já no que se refere à fase de exploração e como atividades geradoras de GEE, apenas há a referir: 

• emissões resultantes da combustão dos combustíveis consumidos pelos intervenientes em 

obra na utilização das diversas fontes móveis e estacionárias necessárias às atividades de 

gestão e manutenção da faixa de combustível e no decorrer de eventuais atividades de 

manutenção das linhas e subestações; 

• eventuais perdas de gás SF6 nas celas de média tensão a 30 kV (36kV), para montagem interior 

e com equipamento de corte em SF6. 

No que se refere às emissões de GEE decorrentes de atividades de manutenção, gestão ou reparação 

durante a fase de exploração, aplica-se o anteriormente exposto quanto à falta de dados que permitam 

a sua quantificação. A situação da fase de desativação é semelhante à da fase de construção. 

Já no que se refere às emissões de SF6 e à semelhança do que ocorre em todas as centrais 

fotovoltaicas, uma vez que se trata de um gás artificial  utilizado em equipamentos elétricos de alta 

tensão, nomeadamente em comutadores elétricos. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do 

Regulamento EU 517/2014, "Os comutadores elétricos não estão obrigados a verificações para deteção 

de fugas desde que cumpram uma das seguintes condições: 
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• Tenham uma taxa de fuga comprovada inferior a 0,1 % ao ano, conforme indicado na 

especificação técnica do fabricante, e que estejam rotulados como tal; 

• Estejam equipados com um dispositivo de controlo de pressão; ou 

• Contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa. 

No entanto, no caso do presente projeto, apenas nos equipamentos de ar condicionado poderá haver 

aplicabilidade da obrigatoriedade de deteção de fugas. Note-se que nesta fase ainda não foram 

selecionados os equipamentos a instalar, não se sabendo a quantidade nem o tipo de gás refrigerador, 

mas assume-se que a probabilidade de aplicação a estes equipamentos é elevada. O regulamento será 

cumprido na sua plenitude, sempre que aplicável. 

Salienta-se que os comutadores elétricos utilizados cumprem as condições acima listadas e por isso 

não estão obrigados a verificação e fuga. 

Em termos das suas propriedades, o SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo considerado 

um gás aproximadamente inerte. É ainda caracterizado por ser um gás inodoro, incolor, não inflamável 

e não venenoso. Os equipamentos instalados na central de Ourique II utilizam o gás SF6 como meio 

isolante, sendo fabricados segundo as normas internacionais em vigor, e no que concerne a utilização 

deste tipo de gás, seguindo a norma IEC 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: 

Common specifications.  

Acresce que todas as intervenções de instalação, manutenção, substituição e destino final de 

disjuntores isolados a SF6, deverão ser efetuadas por técnicos certificados por organismo de 

certificação/avaliação, reconhecido pela APA. 

Segundo informação disponibilizada pelo Promotor, as quantidades de SF6 a instalar na central até à 

respetiva instalação final são de  226,8 kg SF6. 

Aplicando a taxa de fuga de 0,1%, obtém-se um valor máximo de 0,227 kg/ano de SF6 emitidos pelo 

projeto após a sua instalação final. 

Considerando agora o Potencial de Aquecimento Global ou GWP (Global Warming Potential) do SF6 

(fator que descreve o impacte da força de radiação de uma unidade com base na massa de um 

determinado GEE, em relação à unidade equivalente de CO2 em um determinado GEE), e segundo o 

IPCC Fifth Assessment Report (AR5), de 2014, que indica que o GWP do SF6 é 23500, obtém-se, assim 

uma emissão máxima de CO2eq de 5,33 ton/ano. 

 

2.8.3. Identificar os impactes negativos associados ao fator Alterações Climáticas nas fases de 

construção, exploração e desativação do projeto, nomeadamente ao nível das emissões de GEE, 

especificamente a circulação de máquinas e veículos e a “remoção de coberto vegetal para 

desmatação”, com repercussões na perda de sumidouro de carbono. 

Em resposta ao solicitado, importa salientar que o projeto em avaliação, tal como descrito no EIA se 

sobrepõe unicamente às seguintes tipologias de ocupação do solo: 

• Zonas de ocupação agrícola – culturas temporárias de sequeiro e regadio – que representa 

100% da afetação real do projeto; 
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• Zonas de eucaliptal e azinhal, num total de 163 exemplares arbóreos – sendo que o projeto 

foi concebido de modo a salvaguardar a totalidade das azinheiras presentes e afetando 

unicamente 5 exemplares arbóreos isolados de eucalipto; 

• Zonas artificializadas – correspondentes a ruínas e apoios agrícolas – que não serão afetados 

pelo projeto; 

• Zonas de olival – que são, contudo, totalmente preservadas pelo projeto. 

Verifica-se, assim, que não haverá qualquer impacte relevante ao nível das alterações climáticas 

decorrente da afetação de 5 exemplares de eucalipto afetados. Tal como descrito no EIA, para além 

destes exemplares, os terrenos onde o projeto se implantam não têm qualquer coberto vegetal, 

podendo o mesmo vir a nascer e desenvolver-se naturalmente até à fase de construção do projeto. 

Apenas por isso se refere o potencial impacte de remoção de coberto vegetal no EIA, mas sem 

qualquer significado ecológico e muito menos impacte climático. 

No que se refere à circulação de máquinas e veículos em fase de obra (seja de construção ou de 

desativação), considera-se uma falácia entendê-las enquanto impacte do projeto sobre as alterações 

climáticas. Nos termos das metodologias internacionalmente reconhecidas para determinação de 

pegada de carbono, as emissões dos veículos e equipamentos de uma obra correspondem 

maioritariamente a emissões da responsabilidade direta (âmbito 1) das empresas contratadas pelo 

promotor (empreiteiros e fiscalização, p.ex), sendo as mesmas contabilizadas como emissões diretas 

da respetiva atividade. Ou seja, são emissões diretas que decorrem da atividade económica normal 

desses fornecedores e da suas opções individuais em termos de equipamentos e veículos selecionados, 

tal como de volume de circulação realizado, os quais não devem, pelo efeito, ser diretamente 

imputadas ao projeto.  

Face à reduzida dimensão do projeto e sobretudo à simplicidade das atividades construtivas a que o 

mesmo obriga (amplamente descritas no EIA), não se entende que o mesmo seja gerador de um 

acréscimo de trabalhos de construção civil no País ou das emissões de GEE que lhes estão associadas, 

verificando-se, pelo contrário, que nos últimos anos o avanço de empreitadas de construção se tem 

apresentado muito condicionado pela existência de mão de obra disponível, essa, sim, que condiciona 

o avanço das obras. 
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Fotografia 2.2 – Ocupação do solo atual dos terrenos previstos para a implantação da central (agosto 2021) 

 

2.8.4. Enquadrar, no capítulo do descritor Alterações Climáticas, a análise relativa às emissões 

atmosféricas de GEE. 

Entende-se que o solicitado já se encontra respondido no âmbito do ponto 2.8.3. 

2.8.5. Estimar as emissões diretas e indiretas de GEE geradas nas diversas fases do projeto, de acordo 

com as referidas atividades potenciadoras de impacte (ver ponto 2.8.2). Calcular também a redução da 

capacidade de sumidouro de carbono (devido às atividades de desmatação), importante para o 

balanço de emissões afeto ao projeto em causa. 

Considera-se que a resposta a este ponto já se encontra dada nas respostas anteriores. 

2.8.6. Acautelar a seleção preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados com menor 

Potencial de Aquecimento Global (PAG) ou mesmo equipamentos que utilizem fluidos naturais. Deve 

incluir-se no EIA a identificação e contabilização desta tipologia de gases. 

Já respondido no âmbito do ponto 2.8.2. 

2.8.7. Identificar medidas de minimização de impactes específicas para o descritor Alterações 

Climáticas. Devendo ser consideradas como referencial as linhas de atuação identificadas no PNEC 

2030. 

Face ao anteriormente descrito, não se entende necessário ou aplicável a adoção de quaisquer 

medidas no âmbito do projeto em apreço. 
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2.8.8. Identificar as vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo 

em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de 

minimização/prevenção. (Refere-se que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas 

variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de 

referência de 1971-2000, para os períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são 

apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de 

emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

Atendendo às características do projeto, foram identificadas as seguintes variáveis climáticas críticas 

para o projeto em avaliação, para o qual se identifica o respetivo impacte e medidas de adaptação 

associadas, segundo o documento de Medidas e Ações de Adaptação do SETOR ENERGÉTICO, 

Relatório do Subgrupo Energia para uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas: 

Tabela 2.3 – Caracterização da vulnerabilidade do projeto a alterações climáticas 

Variáveis climáticas críticas/ 

Vulnerabilidades 

Impacte Medidas de adaptação 

Precipitação/ Aumento da 

frequência de eventos de 

precipitação intensa 

Caudal elevado dos rios poderá 

provocar o bloqueio dos filtros das 

bombas de captação de água 

Não aplicável, considerando que o 

projeto náo utiliza água a partir de 

captações. 

 

2.8.9. Identificar vulnerabilidades do projeto a catástrofes naturais decorrentes dos efeitos das 

alterações climáticas no descritor “Clima e alterações climáticas”. 

Os riscos do projeto encontram-se já detalhados no Capítulo 7 do EIA. 

2.8.10. Identificar o risco de ocorrência de incêndios associado à área de estudo, bem como “fatores 

críticos de diminuição do risco de Incêndios”. 

No interior da área de implantaçao do projeto não existe risco de incêndio, face à inexistência de 

coberto vegetal que o propogue. 

2.8.11. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes das 

alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos 

de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em conta. 

Face ao anteriormente descrito, não se entende necessário ou aplicável a adoção de quaisquer 

medidas no âmbito do projeto em apreço. 

2.8.12. Implementar medidas de aumento da eficiência na utilização da água e da reutilização da 

mesma quando possível. 

Face ao descrito no EIA, não se entende necessário ou aplicável a adoção de quaisquer medidas no 

âmbito do projeto em apreço, uma vez que a água usada no projeto corresponde na sua quase 

totalidade à lavagem de painéis, não sendo financeiramente adequado proceder à respetiva 

reutilização, face à qualidade da água exigível para a atividade de lavagem (semelhante a água 

destilada). 
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2.8.13. Apresentar os cálculos do balanço global das emissões de GEE do projeto, bem como o cálculo 

da perda de capacidade de sumidouro. Apesar do EIA identificar as emissões de GEE evitadas ao 

produzir anualmente cerca de 491,88 GWh de energia renovável, não são referidas as estimativas de 

GEE emitidas direta e indiretamente nas diversas fases do projeto. 

Considera-se que esta questão consiste numa repetição do solicitado no ponto 2.8.2 

2.8.14. Identificar o gás utilizado, em equipamentos com gases fluorados, e apresentar a estimativa 

das emissões associadas ao projeto decorrentes da utilização dos mesmos. 

Já respondido anteriormente. 

2.8.15. A par com a identificação das atividades com impacte para o descritor Alterações Climáticas, 

bem como os impactes que estas poderão ter sobre o projeto, deverão ser, igualmente, identificadas 

medidas específicas que minimizem esses impactes. 

Considera-se que esta questão consiste numa repetição do solicitado no ponto 2.8.7. 

2.2.9 Saúde Humana 

2.9.1. Apreciar em detalhe, os fatores suscetíveis de serem significativamente afetados pela 

intervenção, nomeadamente a população e a saúde humana, devendo incluir-se, os efeitos 

secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazo, permanentes e temporários, 

positivos e negativos expectáveis do projeto. 

Não se prevê qualquer impacte negativo do projeto sobre a Saúde Humana, em qualquer das suas 

fases de desenvolvimento, atendendo a que são cumpridos todos os requisitos legais existentes em 

Portugal, em sede de projeto, e se preconizam medidas de minimização que zelam pela redução e 

controlo dos impactes normais de uma atividade construtiva. 

2.9.2 Descrever os elementos da população e da saúde humana suscetíveis de serem 

consideravelmente afetados pela intervenção proposta, considerando efeitos como a exposição ao 

ruído do tráfego, construção e exploração do projeto, a exposição a campos eletromagnéticos, a 

qualidade do ar e da água e o risco de acidentes graves e/ou de catástrofes causados por incêndios. 

A caracterização dos riscos do projeto encontra-se descrita em capítulo próprio do EIA, 

designadamente, o capítulo 7. No subcapítulo 7.3.4 descreve-se o risco do projeto em relação a 

campos eletromagnéticos, sendo os aspetos ligados ao ruído, qualidade do ar e qualidade da água 

igualmente analisados em capítulos específicos do EIA. 

2.9.3. Detalhar medidas de proteção aos campos eletromagnéticos, identificando infraestruturas 

sensíveis, proximidade de outras infraestruturas elétricas existentes e minimização e monitorização 

dessa exposição, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece 

critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, 

elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção de novas linhas 

de alta tensão e muito alta tensão e a fase de exploração das mesmas. 

Tal como referido no ponto anterior, não se verifica a necessidade de apresentar qualquer medida de 

minimização a este respeito. 
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2.9.4. Demonstrar maior detalhe para o tema da saúde ocupacional, apesar dos documentos 

mencionarem que “os riscos para os trabalhadores deverão ser identificados e avaliados no âmbito do 

Plano de Segurança e Saúde (PSS) da obra e os riscos para o ambiente deverão ser identificados, 

avaliados e previstos no âmbito do Plano de Emergência Ambiental da central”. 

As matérias de saúde ocupacional não se encontram abrangidas, nem são avaliadas no âmbito da 

elaboraçao de um Estudo de Impacte Ambiental, devendo ser tratadas em sede própria. 

2.9.5. Apresentar uma análise dos riscos mais relevantes associados aos condicionalismos locais, às 

especificações dos trabalhos nas diversas especialidades envolvidas e aos tipos de trabalho a executar, 

materializada através de uma Lista não exaustiva de Trabalhos com Riscos Especiais, através do Plano 

de Segurança e Saúde enquanto instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e 

estaleiros. 

As matérias de saúde ocupacional não se encontram abrangidas, nem são avaliadas no âmbito da 

elaboraçao de um Estudo de Impacte Ambiental, devendo ser tratadas em sede própria. 

2.9.6. O Plano de Segurança e Saúde deverá contemplar em todas as fases do Projeto, a monitorização 

da exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, conforme disposto na Lei n.º 64/2017, 

de 7 de agosto, pelo que a proposta deverá contemplar uma avaliação de riscos, uma avaliação da 

exposição dos trabalhadores e as medidas de prevenção e proteção específica aos campos 

eletromagnéticos. 

As matérias de saúde ocupacional não se encontram abrangidas, nem são avaliadas no âmbito da 

elaboraçao de um Estudo de Impacte Ambiental, devendo ser tratadas em sede própria. 

2.9.7. Em complemento e reforço aos documentos apresentados e ainda no âmbito da saúde 

ocupacional, atendendo ao seu nível de responsabilidade, deverá o proponente no que se refere à 

qualidade da água cumprir com as características de potabilidade e programas de monitorização, 

previstos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 

de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade 

da água para consumo humano nas áreas sociais dos estaleiros. 

Nâo se prevê o recurso a fontes de água natural, sendo a totalidade da água abastecida à obra 

proveniente do seu exterior, em estrito cumprimento com a legislação em vigor e sob supervisao da 

Coordenação de Segurança em obra, que zelará por essas matérias, tal como por todas as restantes 

relacionadas com a saúde e segurança dos trabalhadores e requisitos legais em vigor, que não são 

objeto de análise de um EIA. 

2.9.8. Apresentar um programa de monitorização para o descritor Saúde Humana. 

Face à inexistência de impactes, entende-se desadequado propor um programa de monitorização para 

este descritor, uma vez que as matérias de avaliação que lhe estão na base e que são tratadas em 

descritores próprios (campos eletromagnéticos, qualidade do ar, qualidade da água e ruído) foram já 

avaliadas e para as mesmas não se prevê qualquer impacte, seja pelo estrito cumprimento dos 

requisitos legais, quando existentes, seja pela natureza específica do presente projeto, concebido de 

forma a minimizar impactes ambientais. 
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 Impactes Cumulativos 

2.3.1. Reformular o capítulo 6.5 «Impactes Cumulativos» do Relatório de Síntese do EIA, tendo em 

consideração a necessidade de aprofundar a avaliação dos potenciais impactes cumulativos do projeto 

com outros existentes ou perspetivados na mesma área ou na área próxima (raio de 20 km), incluindo, 

entre outros: 

• o projeto da “Central solar fotovoltaica Bartolomeu Dias” (AIA n.º 3454), cujo procedimento 

de AIA se encontra igualmente em fase de análise da conformidade do EIA. Informação sobre 

este projeto poderá ser solicitada junto da APA, enquanto autoridade de AIA. 

• o projeto de “Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, 

Ourique e Tavira” (AIA n.º 3438), cujo procedimento de AIA se encontra em curso, estando 

também a decorrer a respetiva consulta pública. Informação sobre este projeto poderá ser 

obtido através do Sistema de Informação em AIA (SIAIA). 

• o projeto do “Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de 

Rega da Messejana” (AIA n.º 3415), cujo procedimento de AIA foi concluído a 30/11/2021, com 

a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. Informação 

sobre este projeto poderá ser obtido através do SIAIA. 

Para melhor compreensão, anexa-se representação cartográfica sintética de alguns destes projetos.  

Nas conclusões do EIA deverá também ser incluída uma síntese adequada dos impactes cumulativos 

do projeto da “Central Fotovoltaica Ourique II” com os restantes projetos identificados como tendo 

potenciais impactes cumulativos. 

Deve também ser apresentada uma peça desenhada com a inclusão destes projetos e do projeto em 

avaliação no EIA. 

O capítulo 6.5 do EIA e o de Conclusões foi revisto em conformidade. 

 Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT) 

2.4.1. Reformular e completar o Resumo Não Técnico, tendo em consideração os elementos adicionais 

solicitados no presente pedido. O RNT deve ter data atualizada e apresentar: 

• com maior grau de detalhe, a informação constante no ponto 5.3 “Medidas de Minimização”; 

•  as questões do projeto relacionadas com as vertentes de mitigação e adaptação às 

Alterações Climáticas. 

O RNT foi revisto em conformidade. 

 

 

 

 


