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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) do Parque Fotovoltaico
de Picos Verdes, desenvolvido em plena fase de construção.
É um documento que faz parte do EIncA onde se resume, em linguagem corrente, as principais informações que se encontram no
Relatório Síntese do EIncA. É apresentado separadamente, de forma a facilitar uma divulgação pública do Projeto. Para um
esclarecimento mais pormenorizado, sugere-se a consulta do EIncA completo, disponibilizado na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa UNIT ENERGY – Energias Renováveis, S.A., que assume a qualidade de
Proponente.
O EIncA foi elaborado pela SINAMBI – Consultores, Lda., no período compreendido entre dezembro e março de 2018.
A Autoridade deste processo de Avaliação de Incidências Ambiental (AIncA), ou seja, a entidade que autoriza a implementação do
Projeto do ponto de vista ambiental, é a CCDR Algarve.
A entidade licenciadora, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do ponto de vista técnico, é a Direção Geral
de Energia e Geologia (DGEG).
No que respeita a antecedentes ao presente EIncA, refere-se que foi solicitado pela UNIT ENERGY – Energias Renováveis, S.A.,
junto da Câmara Municipal (CM) de Vila do Bispo, a aprovação do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes (legalização), de acordo
com o n.º 2 do artigo 4º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE).
A 23 de agosto de 2017 a CM de Vila do Bispo envia ofício à UNIT ENERGY, a solicitar resposta ao ofício n.º 11350/2017/DCNFALG/DLAP enviado pela Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). O ICNF refere: “deve ser esclarecida junto da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), IP, a necessidade de sujeição ou não, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro”. No mesmo ofício pode ler-se que “na ausência de qualificação
do projeto em termos de AIA, propõe-se a emissão de parecer desfavorável ao proposto”.
A 08 de agosto de 2017, o proponente já havia apresentado o Pedido de Enquadramento do Parque Fotovoltaico no RJAIA, de
acordo com os elementos identificados no Anexo I da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro e em conformidade com Artigo 2.º
da referida Portaria, informando a 06 de setembro a CM de Vila do Bispo, que se pronunciou a 25 de outubro, solicitando ao
proponente “entregar o parecer favorável da APA-ARH no prazo de 30 dias, a fim de dar resposta ao parecer do ICNF”.
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A 27 de outubro, o proponente informa a CM de Vila do Bispo que “relativamente ao Pedido de Enquadramento no Procedimento
AIA, (…) do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes, enviado a 08 de agosto de 2017 para a Agência Portuguesa do Ambiente, ainda
não foi rececionado qualquer Parecer ou Ofício de resposta por parte desta entidade”.
A 14 de novembro de 2017, a CCDR do Algarve enviou à UNIT ENERGY um ofício onde refere que “(…) Assim, e no seguimento dos
despachos que recaíram, sobre este documento, cumpre informar o seguinte (…):
1.

Dada a localização do projeto incidir na sua totalidade em Rede Natura 2000 – SIC Costa Sudoeste (PTCON0012), nos
termos do n.º 1 do Artigo 33º-R, do Decreto-Lei n.º 215B/2012, de 8 de outubro, o mesmo terá de ser sujeito a Avaliação
de Incidências Ambientais (AIncA), a realizar pela CCDR Algarve, que é a entidade territorialmente competente.

Assim, face ao exposto, propõe-se que se informe o requerente que terá de proceder à elaboração de um Estudo de Incidências
Ambientais, e submeter o mesmo através do Módulo LUA da plataforma eletrónica do Sistema Integrado de Licenciamento do
Ambiente (SILiAmb), nos termos e condições da legislação em vigor”.
A 05 de fevereiro de 2018, a UNIT ENERGY informa a CM de Vila do Bispo que está a dar seguimento ao Estudo de Incidências
Ambientais do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes, conforme ofício da CCDR Algarve, solicitando prorrogação do prazo, para
correta tramitação do processo relativo à aprovação do Parque Fotovoltaico (legalização), de forma a que o EIncA seja concluído
e submetido, através do módulo LUA, da plataforma eletrónica SILiAmb.
A 23 de março de 2018 a CM de Vila do Bispo responde ao promotor do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes e informa que “Uma
vez que o requerente justifica que não lhe é possível entregar os elementos solicitados no prazo estipulado, nomeadamente por
estar a dar seguimento ao Estudo de Incidências Ambientais, não há inconveniente em que se prolongue o referido prazo por mais
60 dias”.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Projeto do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte
renovável e não poluente – a energia solar, contribuindo assim para as metas portuguesas que se referem à produção de energia
a partir de fontes renováveis, constantes da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020).
O cumprimento destas metas associa-se, de forma direta, à necessidade de redução das emissões de dióxido de carbono e de
outros gases com efeito de estufa, assim como à diminuição da dependência no abastecimento de energia face ao exterior.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes, em funcionamento desde 2007, localiza-se numa parcela com uma área de 0,42 ha, na
freguesia Budens e concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro (vide Figura 1).
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Figura 1: Localização do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes e respetiva ligação ao Posto de Seccionamento (cabo subterrâneo).

Este Parque Fotovoltaico é um centro eletroprodutor, com uma potência instalada de 40KVA, que aproveita a energia solar
utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos). Toda a energia elétrica gerada é entregue à rede pública de distribuição,
sendo esta entrega efetuada por intermédio de cabo subterrâneo até ao Posto de Seccionamento, interligando a uma Linha
Elétrica Aérea de 15 kV existente, que faz a ligação à subestação de Vila do Bispo.
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3.1. COMPOSIÇÃO GERAL DO PARQUE FOTOVOLTAICO
O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes é fundamentalmente composto por seis conjuntos de 24 painéis e três conjuntos de 26
painéis. As estruturas de suporte dos painéis, em alumínio, estão fixas ao solo por intermédio de maciços em betão. Seis dos
conjuntos dos painéis, têm uma potência de 240 W/painel, sendo que os restantes 3 conjuntos têm 180W/painel. Cada um destes
conjuntos está associado a um inversor de 5 kW, cada, para conversão da energia produzida, em corrente alternada, dentro das
condições técnicas normalizadas da frequência e fase, da rede com a qual interliga. Cada painel solar ocupa cerca de 1,6 m2.
A instalação elétrica é constituída por cabos, fixos na estrutura abaixo dos painéis, que ligam a corrente contínua dos painéis aos
respetivos inversores. A ligação destes inversores ao Posto de Transformação e deste ao Posto de Seccionamento, é efetuada
através de cabos de corrente alternada, dispostos numa vala à profundidade de 0,8 m. O Posto de transformação é do tipo préfabricado, assente no solo em almofada de areia onde se encontram instalados os órgãos de proteção e comando do Parque
Fotovoltaico, sendo o Posto de Seccionamento que serve o Parque Fotovoltaico e Parque Eólico de Picos Verdes I (localizado nas
suas proximidades), também do tipo pré-fabricado. Conforme referido anteriormente a ligação da energia produzida é efetuada
por intermédio de cabo subterrâneo até ao Posto de Seccionamento, comum ao Parque Eólico de Picos Verdes I, interligando a
Linha Elétrica Aérea existente.
O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes sofreu algumas alterações, face ao projeto inicial, tendo sido diminuído o número de
painéis instalados, aumentando a potência de 180W/painel, para 240 W/painel. Esta alteração foi efetuada em outubro de 2009
e justificou-se pela avaria dos painéis. Pelo mesmo motivo, abandonou-se a tecnologia das mesas móveis, que rodavam em função
do movimento do sol, e foram substituídas por mesas fixas.
O Parque Fotovoltaico é vedado com rede rígida de malha relativamente estreita, com cerca de 2 m de altura, com arame farpado
no topo, fixa por prumos metálicos, sem recurso a betão.
O acesso principal ao Parque Fotovoltaico é efetuado através da Estrada Nacional 125 e posteriormente por um acesso em bom
estado de conservação, que é utilizado também para o acesso aos Parques Eólicos de Picos Verdes I, Picos Verdes II e Raposeira.

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Projeto, foi feita uma caracterização da zona onde se
insere o Projeto ao nível das várias componentes do ambiente previsivelmente de serem afetadas, tendo sido objeto de análise
as seguintes temáticas: clima; geologia, geomorfologia e recursos minerais; recursos hídricos; qualidade do ar; ambiente sonoro,
fauna, flora, vegetação, habitats e biodiversidade; solos e uso do solo; ordenamento do território; socioeconomia; património
arqueológico, arquitetónico e etnográfico e paisagem.
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A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes de cada uma das áreas temáticas analisadas:
Clima: Na área de estudo verifica-se um clima temperado com Verão seco e suave. A temperatura média anual é de 16,1°C sendo
que, as temperaturas mais elevadas são observadas no período de julho a setembro e as temperaturas mais baixas são observadas
no período entre dezembro a março. A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de dezembro (83,0 mm) e a mínima
em julho (0,4 mm). No que se refere à intensidade do vento, destacam-se os meses de julho e agosto como os mais ventosos, com
valores a aproximarem-se dos 30 Km/h, em contraste com o resto do ano em que os valores situam-se na maioria dos meses nos
20 Km/h.
Geomorfologia, geologia e recursos minerais: A área afeta ao Projeto do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes corresponde a zona
marcadamente de planalto, cuja cota média ronda os 140 m. É uma área caracterizada por declives praticamente planos (7,5). As
rochas aflorantes no concelho de vila do Bispo são essencialmente constituídas por rochas sedimentares, que se depositaram ao
longo de um período de tempo que abarca cerca de 400 milhões de anos e refletem uma grande variedade de ambientes
sedimentares. Rochas ígneas, de composição sienítica, resultantes da consolidação do magma no interior da crosta terrestre, ou
de lavas basálticas e piroclastos depositados à superfície são também comuns em certas zonas do concelho. Na área afeta ao
Projeto do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes e envolvente próxima não existem concessões mineiras, áreas com período de
exploração experimental, prospeção e pesquisa de recursos minerais e áreas de reserva cativas. Também não são conhecidos
quaisquer geossítios.
Recursos hídricos: A área de estudo insere-se na RH8 que integra a Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, incluindo as
respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. O Projeto desenvolve-se numa área onde não está presente qualquer
linha de água. Não existem massas de água superficiais na área do Parque Fotovoltaico, nem na sua envolvente próxima. A massa
de água superficial mais próxima fica a mais de 3 km, em linha reta - Ribeira da Carrapateira, estando ambos os estados
(ecológico/potencial ecológico e químico) classificados como Bom. Desta forma, o Estado Global é Bom e superior. As principais
fontes de poluição pontuais e difusas, na envolvente próxima da área de estudo, correspondem às Infraestruturas Portuárias,
nomeadamente nas Massas de Água Superficial e às atividades Agrícola e Florestal, Golfe e Pecuária, respetivamente. À data de
elaboração do presente estudo e de acordo com os dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH) não são conhecidos quaisquer furos de captação de águas subterrâneas na área do Parque Fotovoltaico. Contudo,
de acordo com o inventário disponibilizado pela Administração da Região Hidrográfica Algarve (ARH Algarve) para o EIncA do
Parque Eólico de Picos Verdes I (próximo da área do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes) são conhecidos na freguesia de Budens
cerca de 70 furos de captação de água, dos quais o mais próximo dista cerca de 3 Km do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes.
Qualidade do ar: As emissões no concelho de Vila do Bispo, são na maioria dos poluentes, ligeiramente mais baixas que dos
concelhos vizinhos. Em 2015, no concelho de Vila do Bispo, foram contabilizadas no total 66,289 t/km2 de emissões atmosféricas,
que correspondem na sua maioria a emissões de CO2. Analisando o total das emissões, o setor de atividade que mais contribuiu
para a emissão de poluentes atmosféricos foi o dos “Transportes Rodoviários”. As principais fontes de emissões atmosféricas
existentes nas proximidades do Parque Fotovoltaico em estudo são as Estradas Nacionais 125 e 268, localizando-se a cerca de 1,7
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Km’s e 4 Km’s, respetivamente, em linha reta. Tratam-se de estradas com tráfego significativo no contexto regional. No interior
da área de estudo, não existem recetores sensíveis à poluição atmosférica, sendo que o recetor sensível mais próximo,
Urbanização Parque da Floresta na freguesia de Budens, localiza-se a cerca de 1,5 km. Para a “zona do Algarve”, o índice “Bom”
predominou ao longo do ano de 2016 (ano para o qual é possível obter os dados mais recentes).
Ambiente sonoro: Tendo em consideração que o Parque Fotovoltaico já se encontra instalado, optou-se por efetuar uma avaliação
da situação atual dos recetores sensíveis mais próximos e do previsível impacte isolado (particular) associado à atividade do
Parque Fotovoltaico. No que respeita aos Valores Limite de Exposição, ainda que a envolvente próxima, atendendo aos usos
existentes, seja classificável como sensível, a delimitação e a classificação dos espaços ainda não foram realizadas pelos serviços
competentes do Município de Vila do Bispo, pelo que os limites a considerar são de 53 e 63 dB(A), respetivamente para o Ln
(Indicadores de ruído noturno) e o Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno). Os níveis sonoros avaliados são
compatíveis com os limites anteriormente referidos. A área de implantação e respetiva envolvente é em grande medida de uso
florestal, com alguns usos silvo-pastoril. O aglomerado sensível, dimensionalmente mais significativo, é a Urbanização do Parque
da Floresta, situada a cerca de 1,5 km para sudeste da zona do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes. Para além desta Urbanização,
há ainda a assinalar outros recetores a este/sudeste: no Alto da Raposeira, a sudoeste do Parque Fotovoltaico, estão implantadas
algumas moradias e outros edifícios multifamiliares (de construção relativamente recente); e, a oeste, um alojamento turístico
local (“Loureiro”). Refere-se ainda que um Parque Fotovoltaico é, pelas suas características, um instrumento de minimização dos
impactes ambientais associados à produção energética, pelo que, em geral, o impacte ambiental é consideravelmente mais
favorável relativamente a outras opções. É manifestamente o caso da componente acústica do ambiente dos locais de
implantação, uma vez que a produção não comporta, em regra e por si só, atividades e/ou equipamentos suscetíveis de emitirem
ruído de características potencialmente incomodativos.
Fauna, flora, vegetação, habitats e biodiversidade: O Parque Fotovoltaico em análise está já instalado no terreno e a funcionar
há vários anos. No entanto, é possível afirmar que a vegetação deste local, imediatamente antes da instalação do Parque, seria
provavelmente semelhante à existente na sua envolvente, que corresponde a mosaico de matos com vegetação herbácea
predominantemente anual. A área de estudo inclui parte do Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0012 Costa Sudoeste.
Atualmente verifica-se que na porção do SIC incluída na área de estudo não ocorre qualquer mancha dos seus habitats
característicos, uma vez que toda a área – do Parque Fotovoltaico e da sua envolvente – apresenta sinais de remeximento regular
do solo, provavelmente associado à exploração florestal da mancha de eucalipto existente e à instalação das estruturas que
compõem os Parques Eólicos instalados nas imediações do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes. No que respeita à flora, durante
os trabalhos de campo realizados especificamente no âmbito deste estudo não se encontrou qualquer espécie rara ou protegida.
Não foram observadas na área de estudo quaisquer formações vegetais com interesse para conservação. Relativamente à fauna,
salienta-se que na área de estudo ocorrerá uma espécie classificada como Quase Ameaçada (coelho-bravo). De notar que dada a
presença de uma vedação em torno do Parque Fotovoltaico, que tem uma malha relativamente estreita e chega até ao chão
dentro da área vedada apenas ocorrerão as espécies de menores dimensões e os quirópteros, estes últimos durante os períodos
em que se alimentam. Contudo, refere-se que não se conhece nenhum abrigo de quirópteros de importância nacional na
vizinhança próxima da área de estudo, situando-se o mais próximo a cerca de 20 km da mesma. É igualmente conhecido um abrigo
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de menor importância a cerca de 7000 m desta área. Refere-se ainda que a área de estudo insere-se num corredor de passagem
migratória de aves planadoras, sendo provavelmente sobrevoada por diversas aves que utilizam este corredor, contudo dada a
reduzida dimensão da área de implantação do Parque Fotovoltaico (0,42 ha) a maior parte das espécies ocorrerão apenas em
sobrevoo. No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal verifica-se que na envolvente à área de estudo ocorrerá,
pelo menos, 1 espécie classificada como Em Perigo (tartaranhão-caçador) e 2 classificadas como Vulneráveis (milhafre-real,
tataranhão-azulado), contudo estas espécies ocorrerão apenas como migradoras de passagem e em sobrevoo da área do Parque
Fotovoltaico.
Solos e uso do solo: Na área de implantação do Projeto a classe de solo presente são os Luvissolos, subclasse luvissolos férricos,
caracterizados por possuírem um maior teor em argila no subsolo do que na superfície do solo, consequência de processos
pedogenéticos, em particular a migração da argila. No que diz respeito à capacidade de uso do solo, os solos do local classificamse na Classe D. Em relação às subclasses, estes solos inserem-se na totalidade na subclasse “s“ que apresenta limitações na zona
radicular. Relativamente ao uso do solo, refere-se que o Parque Fotovoltaico já se encontra em pleno funcionamento,
perfeitamente instalado e condicionado no acesso às suas instalações, sem previsão da execução de obras de ampliação ou
renovação que excedam a substituição de painéis (apoiados nas bases já construídas). No entanto, é possível afirmar que a
vegetação deste local, imediatamente antes da instalação do Parque Fotovoltaico, seria provavelmente análoga à existente na sua
envolvente, um mosaico de matos com vegetação herbácea predominantemente anual.
Ordenamento do território: Em termos de ordenamento do território, verifica-se que o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila do
Bispo classifica os solos presentes na área de implantação do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes como “Espaços não urbanizáveis
de Preferência de usos Agroflorestais”, tratando-se de acordo com a planta de condicionantes do PDM de Vila do Bispo de áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Relativamente à Linha Elétrica subterrânea que faz a ligação do Parque Fotovoltaico
ao Posto de Seccionamento, esta abrange áreas classificadas com Reserva Ecológica Nacional (REN) - “Cabeceiras das linhas de água”.
Uma vez que o Parque Fotovoltaico de Picos Verdes abrange, na sua totalidade, áreas classificadas como RAN, foi apresentado
um requerimento à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, pelo proponente. Neste âmbito, a Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve remeteu ao proponente, um ofício, onde considera que estão cumpridos os limites e condições
da legislação em vigor, deliberando “por unanimidade, emitir parecer FAVORÁVEL ao licenciamento do Parque Fotovoltaico…”.
Além destas condicionantes, refere-se ainda que na área do Parque Fotovoltaico foram identificadas áreas que integrem a Rede
Natura 2000, nomeadamente SIC PTCON0012 - Costa Sudoeste, no entanto, não há qualquer sobreposição/afetação da ZPE da
Costa Sudoeste.
Socioeconomia: Quanto aos aspetos socioeconómicos, o concelho onde se insere o projeto tem-se pautado, de uma forma geral,
por um decréscimo da população residente. À semelhança do constatado no concelho de Vila do Bispo, também na freguesia de
Budens se assistiu na última década ao abandono da população, com variação de -3,37% entre 2001 e 2011. Este panorama
demográfico tem associados outros aspetos, como o envelhecimento significativo, constatando-se à data dos últimos censos
(2011) que o concelho abrangido pelo Projeto apresenta um índice de envelhecimento mais elevado do que a média da região do
Algarve, com índice de envelhecimento acima dos 200%. A qualificação académica da população residente na área em estudo
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revela uma população no geral pouco instruída, em linha com as médias da região. O volume de emprego nos países com forte
peso de população ativa encontra-se ligado ao setor terciário (dos Serviços), sendo este o setor que tem maior expressão também
no concelho de Vila do Bispo, de acordo com os dados dos censos de 2011. As empresas com sede no concelho de Vila do Bispo,
relacionadas com “Alojamento, restauração e similares”, exibem maior representatividade.
Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: O concelho de Vila do Bispo conta com nove bens classificados e um em
vias de classificação: dois são Monumentos Nacionais e os restantes Imóveis de Interesse Público. Deste grupo de imóveis
classificados, apenas um se situa dentro dos limites da Área de Estudo do Projeto1, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe,
classificada como Monumento Nacional. Refere-se também que, na base de dados de gestão do património arqueológico
“Endovélico”, da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), estão identificadas oito ocorrências que se localizam dentro da
Área de Estudo do Projeto, quase todas correspondentes à documentação de restos líticos talhados. Neste estudo foram ainda
consultados os EIA/EIncA dos Projetos de licenciamento dos Parques Eólicos existentes nas proximidades, nomeadamente o do
Parque Eólico de Picos Verdes I, que cobre na totalidade a Área de Incidência do Parque Fotovoltaico em estudo, onde se
registaram 3 ocorrências. Em suma, para a Área de Estudo do Projeto registaram-se 12 ocorrências, apenas uma delas inédita.
Dentro das Área de Incidência Direta2 e Área de Incidência Indireta3 foram documentadas três ocorrências, uma inédita, outra
destruída pela construção de um aerogerador de nova geração e a terceira não encontrada devido às condições de visibilidade do
terreno.
Paisagem: A área estudada no descritor paisagem abrange a transição entre quatro unidades de paisagem: a Subunidade de
Paisagem 117A, que corresponde à parte sul da UP 117 – Litoral Alentejano e Vicentino, na parte oeste, a UP 123 – Serra de
Monchique e envolventes, a nordeste, a UP 124 – Barlavento Algarvio, a este, e a UP 119 – Ponta de Sagres e Cabo São Vicente, a
sul. Embora o Parque Fotovoltaico de Picos Verdes se localize dentro da SUP 117A, junto ao seu limite sul com a UP 119, devem
ser destacadas, pelas suas características e presença marcante na área, as UPS da Ponta de Sagres e Cabo de São Vicente e do
Barlavento Algarvio. O relevo característico desta região é propício a uma boa exposição das zonas de altiplano aos ventos, como
o mostram os vários Parques Eólicos presentes na área. A morfologia desta região é muito pouco acidentada, com o relevo a
desenvolver-se sobretudo na faixa entre os 75 m e os 140 m. As altitudes variam entre os 9 m (zonas junto ao litoral, na parte sul
da área de estudo) e os 140 m (valor médio correspondente às zonas de planalto, onde se localiza o Parque Fotovoltaico de Picos
Verdes, nas zonas central e norte). O estudo desenvolvido mostra que quase a totalidade do território (99%) apresenta uma
frequência potencial de visibilidade reduzida, com pequenas áreas, que no total não chegam a representar 1% da área total, a

1

Área de Estudo do Projeto: Zona que se estende até cerca de 2 000 m para além dos limites definidos em Projeto.

2 Área de Incidência Direta: Área que corresponde à zona que é afetada diretamente pelos trabalhos de construção ou outro tipo de modificações

da topografia pré-existente.
3

Área de Incidência Indireta: Área que se estende entre a Área de Incidência Direta e cerca de 50 m para além dos seus limites e que poderá vir

a ser eventualmente afetada por trabalhos associados à Central Solar Fotovoltaica, como a movimentação de maquinaria pesada.
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registar uma frequência de visibilidade potencial moderada. Isto deve-se a três fatores: a ausência de povoações e rede viária na
zona centro e norte da área de estudo; o relevo da área de estudo e localização do Projeto; e ainda o desenvolvimento
exclusivamente horizontal do Projeto. A área do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes situa-se numa área de reduzida frequência
de visibilidade potencial. Relativamente à capacidade de absorção visual da paisagem verifica-se que mais de 99% do território
em análise apresenta uma capacidade de absorção visual moderada a elevada, concentrando-se o restante 1% do território com
capacidade de absorção visual reduzida na envolvente de Budens. O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes situa-se numa zona que
apresenta uma capacidade de absorção visual moderada, envolvido por áreas de capacidade de absorção visual elevada. A área
estudada é uma área com elevada qualidade visual da paisagem no global, apresentando toda a área uma qualidade moderada a
elevada, com quase 60% da área a registar uma qualidade visual da paisagem elevada. As áreas de média qualidade visual da
paisagem correspondem em grande medida às áreas de influência visual direta (distância igual ou inferior a 750 m) dos
aerogeradores instalados no planalto, bem como a áreas agrícolas menos características e as áreas de aglomerados urbanos. No
que concerne à sensibilidade visual da paisagem, verifica-se que toda a área estudada apresenta uma sensibilidade visual
moderada a elevada, com cerca de 35% daquela a apresentar uma sensibilidade visual elevada, cujas áreas se distribuem
grosseiramente em volta do planalto central. A área de implantação do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes situa-se numa área
de moderada sensibilidade visual da Paisagem. Em suma, refere-se que a reduzida dimensão da bacia visual do Projeto explicase em grande medida pela praticamente ausência de desenvolvimento vertical das estruturas do Projeto, bem como pela
localização no topo de uma área de planalto alargado, que impede visualizações à medida que descemos as suas encostas. De
destacar igualmente que, com exceção de pequenas áreas na envolvente à Raposeira, todas as áreas que registam visibilidade
sobre o Parque Fotovoltaica se concentram na área norte, registando um padrão de distribuição espacial não regular, permitindo
o relevo local salvaguardar os vales das ribeiras que descem do planalto.

5. EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Conforme referido anteriormente, o Parque Fotovoltaico de Picos Verdes encontra-se construído desde 2007. Nesse sentido, não
é aplicável a previsão da situação do ambiente sem a execução do Projeto (“Alternativa Zero”), uma vez que o mesmo já se
encontra implementado.

6. PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO
No presente estudo foi efetuada a identificação e avaliação dos impactes ambientais gerados nas fases de exploração e
desativação, uma vez que o Parque Fotovoltaico de Picos Verdes já se encontra em funcionamento.
Na fase de exploração, os principais efeitos negativos correspondem:
•

As ações de manutenção e conservação das infraestruturas têm um impacte indireto na vegetação, pela compactação do
solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes poluentes; poderão ainda, se não forem tomadas as
devidas precauções, contribuir para a expansão de espécies exóticas invasoras.
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•

O Parque Fotovoltaico está vedado com rede de malha relativamente estreita colocada de forma a que a fiada de baixo
fica junto ao solo, permitindo apenas a entrada e saída dos animais de menores dimensões, nomeadamente
micromamíferos, répteis e anfíbios, ou seja, a vedação atual constitui de facto uma barreira à passagem de animais de
maior porte mas há que ter consideração o facto de a área vedada ter uma dimensão muito reduzida (0,42 ha).

•

O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes, com as estruturas dos painéis solares fotovoltaicos, induz necessariamente a
ocorrência de impactes negativos na paisagem, decorrentes da intrusão visual que estes elementos determinam no
território. Contudo, as áreas com impacte significativo, que abrangem cerca de 17,7% da área de estudo, concentram-se
na área a norte do Parque, área bastante despovoada.

Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes semelhantes aos observados na fase de construção,
embora com menor expressão. Os principais efeitos negativos identificados nesta fase, portanto em resultado das intervenções
de obra previstas, correspondem:
•

À afetação temporária da qualidade do ar, sobretudo devido à presença de poeiras na atmosfera;

•

À destruição da vegetação nos locais a intervencionar. Refere-se, contudo, que com a desativação do Projeto, após a
remoção das estruturas, proceder-se-á à reposição das condições naturais próximas das existentes antes da execução do
Projeto, através da recuperação ecológica das áreas intervencionadas.

•

À afetação da paisagem, devido à alteração do terreno, transformação do uso do solo e presença de elementos estranhos
ao ambiente visual, como maquinaria pesada, materiais de construção e depósitos de terras, contudo, prevê-se que os
impactes serão pouco significativos pelas características da empreitada e pelo afastamento que o Projeto manifesta
relativamente a focos de potenciais observadores.

Como principais efeitos positivos destaca-se que:
•

O Parque Fotovoltaico de Picos Verdes, ao produzir energia a partir de uma fonte de energia renovável, evita a emissão
de dióxido de carbono (gás de efeito de estufa);

•

Contribui, ainda que de forma modesta, para reduzir a dependência energética nacional e também para que outros
sistemas tradicionais de produção de energia venham a ser progressivamente desativados e substituídos por energias
renováveis;

•

A exploração do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes contribui para a criação de postos de trabalho. Salienta-se que os
custos de exploração do Parque Fotovoltaico e a sua manutenção envolvem a aquisição de materiais diversos (como
matérias primas e lubrificantes) e serviços, incluindo-se a manutenção dos caminhos. Estes custos beneficiam, ainda que
de forma modesta, a economia local, com reflexos positivos na população e atividades económicas.

•

Salienta-se, que aquando da fase de desativação, a remoção das estruturas e materiais associados e adequada
recuperação ecológica e paisagística, implicará, pela eliminação destes elementos exógenos do território, um impacte
positivo. Contudo, e tal como referido anteriormente, a eliminação desta infraestrutura retira todo o caráter positivo,
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obtido com a exploração, nomeadamente a produção de energia a partir de uma fonte renovável, evitando a emissão
de dióxido de carbono (gás de efeito de estufa).

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS
Um dos principais interesses de um EIncA é a definição de um conjunto de medidas que permitem evitar ou mitigar efeitos
negativos previstos e potenciar efeitos positivos.
No EIncA propõe-se um conjunto de medidas a aplicar nas diferentes fases (fase de exploração e desativação). De entre estas
medidas destacam-se as apresentadas de seguida.

7.1. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
•

As ações relativas à exploração do Parque Fotovoltaico de Picos Verdes deverão restringir-se às áreas já ocupadas;

•

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos para

operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, nomeadamente no que respeita aos óleos usados, que deverão
ser recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados
e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado para resíduos perigosos;
•

As ações de manutenção e conservação das infraestruturas deverão incluir (no mínimo uma vez por ano) a total remoção

das espécies invasoras existentes, em particular dos indivíduos de Cortaderia selloana (erva-das-pampas). As toiças deverão
ser totalmente removidas, procedendo-se, se considerado necessário, à aplicação posterior de herbicida, de modo a garantir
que não ficam no terreno porções da planta passíveis de regenerar;
•

Sem prejuízo de outras medidas de mitigação que as autoridades competentes julguem ser dignas de aplicação para uma

ou mais das ocorrências patrimoniais identificadas no EIncA, o facto deste Estudo se referir ao licenciamento de um Parque
Fotovoltaico já em pleno funcionamento, perfeitamente instalado e condicionado no acesso às suas instalações, sem previsão
da execução de obras de ampliação ou renovação que excedam a substituição de painéis (apoiados nas bases já construídas),
conduz-nos à não apresentação de propostas específicas de medidas de minimização para o descritor património
arqueológico, arquitetónico e etnológico.

7.2. MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO
No fim da vida útil do projeto deve proceder-se à remoção integral das infraestruturas instaladas no Parque Fotovoltaico de Picos
Verdes e respetiva Linha Elétrica subterrânea, devendo garantir-se as medidas de minimização apresentadas de seguida.
FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESATIVAÇÃO / PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
•

Divulgar, por meios habituais de divulgação (jornais e rádio local, cartazes, folhetos e outros), o programa de execução

das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente, suscetível de ser afetada
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por incómodos da obra. A informação disponibilizada deve explicitar o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais
ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população;
•

Procura preferencial do mercado local para o recrutamento de mão-de-obra e do fornecimento de serviços no comércio

local, quando viável;
•

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução

das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos de desativação;
•

Programar o período de obra, de forma a que o distúrbio e perturbação tenham a menor duração possível. Prevê-se que

a fase de desativação tenha duração de uma semana;
•

Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de ações, tais como, destruição do coberto vegetal,

movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos, através do balizamento das zonas que serão
sujeitas a intervenções.
IMPLANTAÇÃO DE ESTALEIRO E PARQUE DE RESÍDUOS
•

Dadas as características da empreitada, e uma vez que se supõe que a fase de desativação seja curta (cerca de uma
semana) não se prevê que seja necessária a implementação de estaleiro. Contudo refere-se que o parque destinado a
deposição de resíduos deve ocupar a menor área que garanta a sua funcionalidade e segurança (restringidos ao
absolutamente necessário) e deve(m) preferencialmente localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas
degradadas;

•

Para a localização do parque de resíduos devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos;

•

A empreitada deverá possuir instalações sanitárias amovíveis;

•

O parque de resíduos deverá estar equipado com todos os materiais e meios necessários que permitam responder em
situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Deverá ser
de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos.

GESTÃO DE EFLUENTES E RESÍDUOS
•

Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das obras de desativação, em contentores ou outros

equipamentos de armazenamento de resíduos que devem estar devidamente identificados com a tipologia de resíduo a que
se destinam;
•

Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima

infiltração;
•

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos resíduos

segregados na obra de desativação, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário, quer ao nível do transporte e
destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados;
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•

Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos provenientes dos Wc amovíveis;

•

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR);
•

São proibidas queimas a céu aberto;

•

Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a execução dos trabalhos de

desativação, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões gasosas;
•

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame na zona de obra, deve o empreiteiro providenciar a remoção dos solos

afetados para locais adequados, onde não causem danos ambientais adicionais;
•

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da obra;

•

Prevenção e minimização dos riscos de poluição da água, em particular na eventualidade de utilização de geradores e na

armazenagem de combustíveis ou outras substâncias poluentes.
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA
•

As movimentações de máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes;

•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más condições,

possibilitando a sua normal utilização por parte da população local;
•

Caso se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à

entidade competente, para autorização;
•

Deve ser garantida a consolidação das vias internas em terra batida usadas para circulação nos locais de obras no interior

da área de implantação, de modo a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.
Complementarmente deve proceder-se à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalho e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação
e ressuspensão de poeiras;
•

Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas e, eventualmente, utilização de

sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e sobre todas as áreas significativas do solo que fiquem a
descoberto, especialmente em dias secos e ventosos;
•

O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em viatura fechada ou

devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada;
•

Por questões de segurança, o acesso de pessoal e veículos não afetos à empreitada deve ser evitado ou se possível

interditado;
•

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos, materiais

e resíduos, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por
exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas);
•

A saída de veículos da frente de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser efetuada de forma a evitar a sua

afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados
dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados;
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•

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação em termos de ruído e

circulação de veículos pesados;
•

Restringir as atividades de desativação, com especial atenção para as operações mais ruidosas, ao período diurno de

modo a não causar incómodos significativos à população. De notar que as atividades ruidosas temporárias não podem ter
lugar na proximidade de:

•



Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas;



Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;



Hospitais ou estabelecimentos similares;

Caso se pretenda levar a cabo o exercício de atividades ruidosas temporárias junto dos edifícios indicados em cima haverá

que, ao abrigo do Artigo 15.º, solicitar uma “licença especial de ruído” à respetiva Câmara Municipal. Neste caso, a
conformidade dos resultados com o RGR é verificada pela análise do cumprimento dos valores limite estabelecidos no n.º 5
do artigo 15.º ou na licença especial de ruído;
•

Sempre que a travessia de zonas habitadas por viaturas afetas à obra for inevitável, devem ser adotadas velocidades

moderadas, de modo a garantir a segurança rodoviária e a minimização de emissões de ruído, gases, partículas e poeiras;
•

Pelo facto da fase de desativação implicar a utilização de maquinaria diversa em espaços exteriores, devem ser

observados os requisitos do Decreto-lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que estabelece os requisitos relativos às emissões
sonoras do equipamento para utilização no exterior, fixando nomeadamente os valores limite das emissões sonoras desse
equipamento, requisitos para colocação no mercado, comercialização e utilização desse equipamento, tendo em vista a
proteção da saúde e o bem estar das pessoas, bem como o regular funcionamento do mercado desse equipamento.
FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
•

Após conclusão dos trabalhos de desativação, as zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpas, com remoção

de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros;
•

Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, nomeadamente, zonas de armazenamento temporário de
materiais/resíduos, terra vegetal e inertes, bermas de caminhos e taludes;

•

Proceder à modelação do terreno de modo a eliminar todas as plataformas criadas para implantação das estruturas e a
mobilização dos solos promovendo a sua descompactação;

•

Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, caso se venha a considerar-se como

necessário, sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento
invasor em território nacional. Deverá, tanto quanto possível, ser privilegiado o uso de espécies autóctones ou
tradicionalmente utilizadas na região;
•

Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística deverão obrigatoriamente provir de

populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local.
Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones
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comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução maciça de
genótipos exóticos.

8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os
efeitos ambientais do Projeto, e a respetiva descrição periódica desses efeitos através de relatórios.
Dada a natureza e localização do Projeto, não foram identificadas situações críticas que justifiquem a implementação de um plano
de monitorização.

9. CONCLUSÃO GLOBAL
Por se localizar, na sua totalidade, em Rede Natura 2000 – SIC Costa Sudoeste (PTCON0012) e estando excluído do regime geral
de AIA, este Estudo teve em consideração o definido no artigo 33º-R do Decreto-Lei 215-B/2012, de 08 de outubro, que reflete a
necessidade de se proceder à elaboração de um EIncA, constituindo objetivos fundamentais do mesmo, a identificação e avaliação
dos impactes potenciais do Projeto sobre os descritores analisados, assim como a identificação e avaliação das medidas de
minimização dos impactes negativos.
No balanço global considera-se que o Projeto não provoca consequências negativas importantes, apresentando por outro lado
efeitos muito positivos. Deste modo considera-se que o Projeto é ambientalmente viável, sendo possível assegurar as medidas
necessárias e indicadas para a eliminação ou redução dos potenciais efeitos negativos.
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