MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0010/CMP/19,
celebrada em 10 de Maio de 2019 e aprovada em
minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.13.1. Pedido de declaração de Reconhecimento de Interesse
Público Municipal para a execução de uma Central Fotovoltaica a localizar
em Alhais, freguesia de Carriço
Foi presente à reunião a informação n.º 37/DUP/19, da Divisão de Urbanismo, Planeamento e
Reabilitação Urbana, datada de 03/05/2019, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Pedido de declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal para a
execução de uma Central Fotovoltaica a localizar em Alhais, freguesia de Carriço
A empresa FFNEV Portugal I, Sociedade Unipessoal, Lda., conforme requerimento de ref.ª
006430, de 11/04/2019, pretende proceder à instalação de um centro eletroprodutor com
base na fonte de energia fotovoltaica (Central Fotovoltaica) na localidade de Alhais, na
freguesia de Carriço, para a produção de 21MW de potência fotovoltaica instalada,
ocupando uma área de cerca de 40 hectares de terreno.
A instalação pretendida tem como objeto o exercício da atividade de produção de
eletricidade através de fonte renovável, para venda em “mercados organizados ou através
da celebração de contratos bilaterais com clientes finais ou com comercializadores de
eletricidade”.
De acordo com o requerimento, a instalação pretendida carece de um “investimento previsto
de 15MIO€, com uma produção anual prevista de 39GWh e uma vida útil de 25 anos,
desmantelável após esse período, caso não haja prorrogação da sua licença de produção”.
É proposta a instalação de 65280 módulos fotovoltaicos, com potência unitária de 325Wp,
ligados em série, formados por células de silício policristalino, totalizando 21,22MWp em
potência fotovoltaica instalada.
Além dos módulos fotovoltaicos, a instalação será ainda constituída por 6 Postos de
Transformação e cabines para inversores, interligados por cabos subterrâneos, e um Posto
de Seccionamento.
Os Postos de Transformação e respetivas cabines de inversores serão do tipo prefabricado,
em cabina monobloco
É prevista a ligação à Rede Elétrica de Serviço Público na subestação da EDP do Louriçal,
com uma tensão de 30kV (média tensão), sendo salvaguardada a possibilidade de ligação à
subestação REN de Lavos, a uma tensão de 60kV (alta tensão).
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Pretende-se que as estruturas dos seguidores solares sejam fixas ao solo através da
colocação de estacas roscadas, enterradas a uma profundidade entre 1,5 a 3 metros, sem o
recurso a aplicação de betão nas fundações.
Para efetuar a manutenção aos equipamentos a instalar é proposta a execução de alguns
acessos, em tout-venant, limitados ao número e extensão essencial para a boa exploração.
A área da instalação será delimitada com uma vedação constituída por painel de rede em
malha de aço eletrossoldado, não sendo identificado o afastamento ao eixo dos arruamentos
existentes.
É ainda pretendida a implantação de postes, com uma altura de cerca de 20 metros, para
auxiliar à instalação de um sistema de vigilância das instalações e perímetro envolvente.
De acordo com o requerimento apresentado, a instalação da Central Fotovoltaica revela
diversas vantagens para o município:
“. Contribui para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima para
2030 (PNEC), assente num reforço da aposta nas fontes renováveis que prevê a meta de
80% da eletricidade a partir de renováveis em 2030;
. Permite a incorporação de energias renováveis no mix energético, sem sobrecusto na
fatura de eletricidade, dado que é um projeto em regime de mercado, sem tarifa bonificada;
. Contribui para a descentralização da produção de energia elétrica;
. Reduz a dependência de centrais eletroprodutores convencionais baseadas em
hidrocarbonetos diminuindo assim as necessidades de importação de derivados petrolíferos;
. Atrai para o concelho um investimento de aproximadamente 15 Milhões de Euros;
. Contribui para o orçamento do município, através de impostos associados à empresa
sociedade veículo responsável pela exploração da central solar, e com sede no concelho;
. Permite criar cerca de 60 postos de trabalho durante a fase de construção, 3 postos de
trabalho permanentes e 20 sazonais, durante a fase de operação e manutenção;
. Dinamiza o setor da restauração e da hotelaria durante a fase de construção;
. Produz energia renovável num total de 39,1GWh anuais, valor considerável relativamente
ao consumo de eletricidade total registado no concelho de Pombal (248,8GWh);
. Evita a emissão de 14.000 ton de CO2, quando comparada com a produção de eletricidade
por uma central a gás natural.”
A requerente vem também referir que o projeto “será objeto de um estudo de enquadramento
e integração paisagística, no âmbito do Estudo de Incidências ambientais a elaborar”
De acordo com a memória descritiva do projeto da Central Fotovoltaica, é de ressalvar o
seguinte:
em fase de exploração não está prevista “qualquer atividade que possa conduzir a qualquer
tipo de contaminação dos solos nem a produção de resíduos que justifiquem uma
intervenção regular”;
na fase de desativação pretende-se deixar a área “semelhante à encontrada ou, no mínimo,
livre de qualquer dano”.
É ainda de referir que é pretensão da requerente:
estabelecer a sede da empresa no concelho;
dar prioridade à contratação de mão-de-obra local;
dar prioridade à contratação de empresas da região para a execução e manutenção da
central proposta.
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Do enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor:
Para o local encontra-se em vigor a 1.ª revisão do PDM-Pombal, publicada no Aviso n.º
4945/2014 do Diário da República, II Série - n.º 71, de 10 de abril, retificada pela
Declaração n.º 77/2015, de 20 de abril, objeto de uma correção material, publicada pela
Declaração n.º 86/2015, de 24 de abril, de uma suspensão parcial, publicada pelo Aviso n.º
5299/2017, de 12 de maio, e de uma alteração por adaptação, publicada pelo Aviso n.º
15686/2017, de 29 de dezembro.
Nos termos do referido Instrumento de Gestão Territorial, a área a ocupar pela Central
Fotovoltaica encontra-se:
Planta de Ordenamento:

Classificação e Qualificação do Solo: inserida em Solo Rural - Espaço de Ocupação
Turística, Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II e Espaço Florestal de
Produção;
Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes: integrada
na área pertencente ao Sistema Aquífero Leirosa -Monte Real (Sistema Aquífero da Mata
do Urso);
Equipamentos e Infraestruturas: interseta o Feixe Hertziano que atravessa o concelho, é
atravessada por uma Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica - Linha
Elétrica de Média Tensão, e é atravessada pela Rede Rodoviária Existente –
Distribuidora Secundária de 2.º Nível;
Estrutura Ecológica Municipal: inserida em Área Complementar Tipo II;
Zonamento Acústico e Zonas de Conflito: inserida em Zona Mista, na área qualificada
como Espaço de Ocupação Turística, e o restante encontra-se em área não classificada.
Planta de Condicionantes:
Reserva Ecológica Nacional: inserida nas tipologias de Área de Máxima Infiltração e
Duna.
Condicionantes Gerais: interseta a Zona de Servidão Radioelétrica, é atravessada por
uma Linha Elétrica de Média Tensão, e é atravessada pelo Caminho Municipal
CM1021;
Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndio: inserida em área
percorrida por incêndio no ano 2017.
De acordo com o levantamento topográfico apresentado, a instalação proposta insere-se
num terreno com a área de 402791,6m2, com 306,8m2 de área impermeabilizada, área de
implantação, e área de construção. As áreas referidas são distribuídas da seguinte forma,
pela qualificação do solo onde se inserem:
Espaço de
Uso
Espaço de
Múltiplo Espaço Florestal
Ocupação
Total
Agrícola e
de Produção
Turística
Florestal -
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Tipo II
Área de terreno
(m2)
Área de
implantação (m2)
=
Área
impermeabilizada
(m2)
=
Área de construção
(m2)

171504,8

79216,7

152070,1

165,2
(3 Postos de
47,2
94,4
transformação
(1 Postos de
(2 Postos de
+ 3 cabines de transformação + 1 transformação +
inversores + 1
cabines de
2 cabines de
Posto de
inversores)
inversores)
Seccionamento)

402791,6
(encontra-se
incluída a área
ocupada pelos
arruamentos)

306,8

Quanto ao facto de a instalação pretendida se situar em área pertencente ao Sistema
Aquífero da Mata do Urso, o regulamento do PDM, no seu artigo 20.º, não identifica a ação
e atividade pretendidas, nos termos apresentados, como proibidas de realização naquela
área.
Da mesma forma, apesar de se encontrar em Estrutura Ecológica Municipal - Área
Complementar Tipo II, pelo facto de se tratar de uma instalação para aproveitamento de
fontes renováveis para a produção de energia, ocupando uma área ardida, que não altera as
caraterísticas do relevo natural, considera-se salvaguardado o artigo 10.º do regulamento
do PDM.
Em termos de condicionantes, pretende-se a salvaguardada de uma faixa de 10 metros para
cada lado da Linha Elétrica de Média Tensão sem instalação de painéis ou edificações, nos
termos do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro.
Pretende-se a salvaguardada de uma faixa de 10 metros aos limites dos arruamentos
existentes sem instalação de painéis, nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação de Pombal.
Pretende-se a salvaguardada de uma faixa de cerca de 57 metros do eixo da faixa de
Servidão Radioelétrica sem instalação de painéis, nos termos do Decreto Lei n.º 597/73, de
7 de novembro, que “sujeita a servidões administrativas, denominadas radioeléctricas, bem
como a outras restrições de utilidade pública, as zonas confinantes com os centros
radioeléctricos nacionais que prossigam fins de reconhecida utilidade pública”.
Inserindo-se a instalação em área percorrida por incêndio no ano 2017, nos termos da
alínea a), do n.º 1, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, não é
permitida a instalação nos termos em que é pretendida, uma vez que “(…) ficam proibidas,
pelo prazo de 10 anos, (…) a realização de obras de construção de quaisquer edificações”.
Nos termos do mesmo artigo, no n.º 4, “as proibições (…) podem ser levantadas por
despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do
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território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da respectiva câmara
municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio”, não
tendo sido efetuado qualquer pedido. O levantamento da proibição pode ainda ser
requerido, nos termos do n.º 5, quando se trate de “uma ação de interesse público ou de um
empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do
território e da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria”.
Tratando-se de uma instalação de produção de energia a partir de fontes renováveis, nos
termos do artigo 125.º do regulamento do PDM, que remete para o artigo 124.º, “a
implantação ou instalação de infraestruturas (…) podem ser viabilizadas em qualquer área
do território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta
prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos
seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística
e funcional das áreas afetadas”.
Ponderando a utilização pretendida: produção de energia a partir de uma fonte renovável; o
tipo de equipamentos a instalar: painéis assentes em estacaria; e a área impermeabilizada
pretendida: 306,8m2, associados ao facto de não haver captação de águas do Aquífero da
Mata do Urso, nem drenagem de efluentes, considera-se que a instalação pretendida não
acarreta prejuízos que possam ser inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento
locais.
De acordo com a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Pombal,
publicada pela Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro, a pretensão incide em áreas
abrangidas por esta restrição de utilidade pública, nas tipologias Duna e Áreas de Máxima
Infiltração (AMI), pelo que, deverão ser observadas as disposições constantes no Regime
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual.
Uma vez que o uso e ação proposto não é compatível com os objetivos de proteção ecológica
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN,
estabelecidos no anexo II, a que se refere o artigo 20.º do RJREN, para a tipologia de Duna,
a ação proposta apenas poderá ter o devido enquadramento por via da aplicação do artigo
21.º do diploma legal, o qual estabelece que“nas áreas da REN podem ser realizadas as
ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do
membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e
do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar
de forma adequada em áreas não integradas na REN”.
Com vista à tramitação do processo de Reconhecimento de Relevante Interesse Público no
âmbito da REN, a empresa carece, de acordo com as orientações da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR, de instruir o pedido junto da referida
entidade, com uma Declaração de Interesse Municipal emitida pela Assembleia Municipal.
Em conclusão:
Face ao mencionado, e tendo por finalidade a instrução do processo de enquadramento no
RJREN, não ficando a requerente isenta de dar cumprimento às disposições dos
Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis e demais normas legais e regulamentares
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aplicáveis, considera-se que a pretensão, enquanto investimento privado, se reveste de
interesse para o concelho, uma vez que poder-se-á constituir como factor de
desenvolvimento sustentável, fomentando a produção de energias a partir de fontes
renováveis, concretizando assim um dos objetivos traçados para a produção energética a
nível nacional.
Sugere-se que a Câmara Municipal delibere reconhecer o Interesse Municipal da execução
da Central Fotovoltaica pretendida, bem como submeter à Assembleia Municipal, a emissão
de Declaração de Interesse Municipal.
Em anexo, juntam-se os extratos da Carta Militar, do Ortofotomapa, da Planta de
Ordenamento, da Planta de Condicionantes e da Carta da REN, com a delimitação da
parcela em causa:
Extrato da Carta Militar, com localização do projeto (1:25 000);
Extrato do Ortofotomapa, com localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Planta de Classificação e Qualificação do Solo,
com localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal, com localização
do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Equipamentos e Infraestruturas, com localização
do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Recursos Geológicos e Suscetibilidade de
Movimentos de Massa em Vertentes, com localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Sistema Patrimonial, com localização do projeto
(1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico e Zonas de Conflito, com
localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Condicionantes - Condicionantes Gerais, com localização do
projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos
Hidroagrícolas, com localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional, com localização do
projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Condicionantes - Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas
Percorridas por Incêndio, com localização do projeto (1:10 000).
Junta-se ainda o seguinte elemento:
Desenho de implantação dos equipamentos da Central."
Junto à informação encontram-se os anexos, que se dão por integralmente reproduzidos e que
ficam arquivados no respetivo serviço.
A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse municipal da execução da
central fotovoltaica pretendida, bem como submeter à Assembleia Municipal para
emissão de Declaração de Interesse Municipal, nos termos da informação supra
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transcrita.
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Município de Pombal
Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana

INFORMAÇÃO
06-05-2019
Presidente
À Reunião.

(Diogo Alves Mateus - Dr.)
06-05-2019
Vice-Presidente

Sr. Presidente, face ao exposto, nada tenho a opor à proposta, pelo que sou de dar
parecer favorável ao Reconhecimento de Interesse Público Municipal do projeto.

(Pedro Murtinho - Eng.º)
Ex.mo Sr. Presidente,
Refere-se a presente informação a um pedido de reconhecimento de interesse público municipal
da instalação de uma central fotovoltaica no lugar de Alhais, freguesia do Carriço, para efeitos de
instrução do processo de enquadramento da ação no artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional.
Conforme explicitado na presente informação, com a qual concordo, e considerando que se trata
de um projeto referente à instalação de uma Central Fotovoltaica, com uma produção anual de
39.113 MWh, representando um investimento de cerca de 15M€, que irá contribuir para a
concretização das metas traçadas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, promovendo a
produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável;
Considerando que a instalação é enquadrável nas opções de ordenamento constantes do Plano
Diretor Municipal de Pombal, conforme explicitado na presente informação, sem prejuízo do
devido cumprimento das demais normas e regulamentos aplicáveis;
Considerando o teor do parecer vertido na informação técnica I-000038/DUP/19, referente à
instalação da central fotovoltaica em área abrangida pelo Sistema Aquífero da Mata do Urso, o
qual conclui que o risco de contaminação daquele Sistema Aquífero por instalação da atividade
em apreço é reduzido, mediante o cumprimento de um conjunto de condicionalismos;
Propõe-se a V. Exa., caso seja esse o entendimento, e tendo por base as competências previstas
na alínea r) do n.º 1 e na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual, que remeta a presente proposta de Reconhecimento do Interesse
Municipal da Instalação de uma Central Fotovoltaica nos Alhais, ao órgão Câmara Municipal para
apreciação, e, caso mereça deliberação favorável, que a mesma seja submetida à Assembleia
Municipal para efeitos de Reconhecimento do referido Interesse Público Municipal, tendo por
finalidade o seu enquadramento no artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(RJREN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual.

03-05-2019
Chefe da Divisão de Urbanismo,
Planeamento e Reabilitação
Urbana

(Sílvia Ferreira - Lic.)

Assunto: Pedido de declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal para a execução
de uma Central Fotovoltaica a localizar em Alhais, freguesia de Carriço
A empresa FFNEV Portugal I, Sociedade Unipessoal, Lda., conforme requerimento de ref.ª 006430, de 11/04/2019,
pretende proceder à instalação de um centro eletroprodutor com base na fonte de energia fotovoltaica (Central
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Fotovoltaica) na localidade de Alhais, na freguesia de Carriço, para a produção de 21MW de potência fotovoltaica
instalada, ocupando uma área de cerca de 40 hectares de terreno.
A instalação pretendida tem como objeto o exercício da atividade de produção de eletricidade através de fonte
renovável, para venda em “mercados organizados ou através da celebração de contratos bilaterais com clientes
finais ou com comercializadores de eletricidade”.
De acordo com o requerimento, a instalação pretendida carece de um “investimento previsto de 15MIO€, com uma
produção anual prevista de 39GWh e uma vida útil de 25 anos, desmantelável após esse período, caso não haja
prorrogação da sua licença de produção”.
É proposta a instalação de 65280 módulos fotovoltaicos, com potência unitária de 325Wp, ligados em série,
formados por células de silício policristalino, totalizando 21,22MWp em potência fotovoltaica instalada.
Além dos módulos fotovoltaicos, a instalação será ainda constituída por 6 Postos de Transformação e cabines para
inversores, interligados por cabos subterrâneos, e um Posto de Seccionamento.
Os Postos de Transformação e respetivas cabines de inversores serão do tipo prefabricado, em cabina monobloco
É prevista a ligação à Rede Elétrica de Serviço Público na subestação da EDP do Louriçal, com uma tensão de
30kV (média tensão), sendo salvaguardada a possibilidade de ligação à subestação REN de Lavos, a uma tensão
de 60kV (alta tensão).
Pretende-se que as estruturas dos seguidores solares sejam fixas ao solo através da colocação de estacas
roscadas, enterradas a uma profundidade entre 1,5 a 3 metros, sem o recurso a aplicação de betão nas
fundações.
Para efetuar a manutenção aos equipamentos a instalar é proposta a execução de alguns acessos, em toutvenant, limitados ao número e extensão essencial para a boa exploração.
A área da instalação será delimitada com uma vedação constituída por painel de rede em malha de aço
eletrossoldado, não sendo identificado o afastamento ao eixo dos arruamentos existentes.
É ainda pretendida a implantação de postes, com uma altura de cerca de 20 metros, para auxiliar à instalação de
um sistema de vigilância das instalações e perímetro envolvente.
De acordo com o requerimento apresentado, a instalação da Central Fotovoltaica revela diversas vantagens para o
município:
“. Contribui para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC), assente
num reforço da aposta nas fontes renováveis que prevê a meta de 80% da eletricidade a partir de renováveis
em 2030;
. Permite a incorporação de energias renováveis no mix energético, sem sobrecusto na fatura de eletricidade,
dado que é um projeto em regime de mercado, sem tarifa bonificada;
. Contribui para a descentralização da produção de energia elétrica;
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. Reduz a dependência de centrais eletroprodutores convencionais baseadas em hidrocarbonetos diminuindo
assim as necessidades de importação de derivados petrolíferos;
. Atrai para o concelho um investimento de aproximadamente 15 Milhões de Euros;
. Contribui para o orçamento do município, através de impostos associados à empresa sociedade veículo
responsável pela exploração da central solar, e com sede no concelho;
. Permite criar cerca de 60 postos de trabalho durante a fase de construção, 3 postos de trabalho
permanentes e 20 sazonais, durante a fase de operação e manutenção;
. Dinamiza o setor da restauração e da hotelaria durante a fase de construção;
. Produz energia renovável num total de 39,1GWh anuais, valor considerável relativamente ao consumo de
eletricidade total registado no concelho de Pombal (248,8GWh);
. Evita a emissão de 14.000 ton de CO2, quando comparada com a produção de eletricidade por uma central
a gás natural.”
A requerente vem também referir que o projeto “será objeto de um estudo de enquadramento e integração
paisagística, no âmbito do Estudo de Incidências ambientais a elaborar”
De acordo com a memória descritiva do projeto da Central Fotovoltaica, é de ressalvar o seguinte:
em fase de exploração não está prevista “qualquer atividade que possa conduzir a qualquer tipo de
contaminação dos solos nem a produção de resíduos que justifiquem uma intervenção regular”;
na fase de desativação pretende-se deixar a área “semelhante à encontrada ou, no mínimo, livre de
qualquer dano”.
É ainda de referir que é pretensão da requerente:
estabelecer a sede da empresa no concelho;
dar prioridade à contratação de mão-de-obra local;
dar prioridade à contratação de empresas da região para a execução e manutenção da central proposta.

Do enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor:
Para o local encontra-se em vigor a 1.ª revisão do PDM-Pombal, publicada no Aviso n.º 4945/2014 do Diário da
República, II Série - n.º 71, de 10 de abril, retificada pela Declaração n.º 77/2015, de 20 de abril, objeto de uma
correção material, publicada pela Declaração n.º 86/2015, de 24 de abril, de uma suspensão parcial, publicada pelo
Aviso n.º 5299/2017, de 12 de maio, e de uma alteração por adaptação, publicada pelo Aviso n.º 15686/2017, de 29
de dezembro.
Nos termos do referido Instrumento de Gestão Territorial, a área a ocupar pela Central Fotovoltaica encontra-se:
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Planta de Ordenamento:
•

Classificação e Qualificação do Solo: inserida em Solo Rural - Espaço de Ocupação Turística, Espaço
de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II e Espaço Florestal de Produção;

•

Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes: integrada na área
pertencente ao Sistema Aquífero Leirosa -Monte Real (Sistema Aquífero da Mata do Urso);

•

Equipamentos e Infraestruturas: interseta o Feixe Hertziano que atravessa o concelho, é atravessada
por uma Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica - Linha Elétrica de Média Tensão, e é
atravessada pela Rede Rodoviária Existente – Distribuidora Secundária de 2.º Nível;

•

Estrutura Ecológica Municipal: inserida em Área Complementar Tipo II;

•

Zonamento Acústico e Zonas de Conflito: inserida em Zona Mista, na área qualificada como Espaço de
Ocupação Turística, e o restante encontra-se em área não classificada.

Planta de Condicionantes:
•

Reserva Ecológica Nacional: inserida nas tipologias de Área de Máxima Infiltração e Duna.

•

Condicionantes Gerais: interseta a Zona de Servidão Radioelétrica, é atravessada por uma Linha
Elétrica de Média Tensão, e é atravessada pelo Caminho Municipal CM1021;

•

Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndio: inserida em área percorrida por
incêndio no ano 2017.

De acordo com o levantamento topográfico apresentado, a instalação proposta insere-se num terreno com a área
de 402791,6m2, com 306,8m2 de área impermeabilizada, área de implantação, e área de construção. As áreas
referidas são distribuídas da seguinte forma, pela qualificação do solo onde se inserem:
Espaço de
Ocupação Turística

Espaço de Uso
Múltiplo Agrícola
e Florestal - Tipo
II

Espaço Florestal
de Produção

Total

402791,6
Área de terreno (m2 )

Área de implantação (m2 )
=
Área impermeabilizada (m2 )
=
Área de construção (m2 )

171504,8

165,2
(3 Postos de
transformação + 3
cabines de inversores
+ 1 Posto de
Seccionamento)

79216,7

152070,1

47,2

94,4

(1 Postos de
transformação + 1
cabines de
inversores)

(2 Postos de
transformação + 2
cabines de
inversores)

(encontra-se
incluída a área
ocupada pelos
arruamentos)

306,8

Quanto ao facto de a instalação pretendida se situar em área pertencente ao Sistema Aquífero da Mata do Urso, o
regulamento do PDM, no seu artigo 20.º, não identifica a ação e atividade pretendidas, nos termos apresentados,
como proibidas de realização naquela área.
Da mesma forma, apesar de se encontrar em Estrutura Ecológica Municipal - Área Complementar Tipo II, pelo
facto de se tratar de uma instalação para aproveitamento de fontes renováveis para a produção de energia,
ocupando uma área ardida, que não altera as caraterísticas do relevo natural, considera-se salvaguardado o artigo
10.º do regulamento do PDM.
Em termos de condicionantes, pretende-se a salvaguardada de uma faixa de 10 metros para cada lado da Linha
Elétrica de Média Tensão sem instalação de painéis ou edificações, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 1/92,
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de 18 de fevereiro.
Pretende-se a salvaguardada de uma faixa de 10 metros aos limites dos arruamentos existentes sem instalação
de painéis, nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Pombal.
Pretende-se a salvaguardada de uma faixa de cerca de 57 metros do eixo da faixa de Servidão Radioelétrica sem
instalação de painéis, nos termos do Decreto Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, que “sujeita a servidões
administrativas, denominadas radioeléctricas, bem como a outras restrições de utilidade pública, as zonas
confinantes com os centros radioeléctricos nacionais que prossigam fins de reconhecida utilidade pública”.
Inserindo-se a instalação em área percorrida por incêndio no ano 2017, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo
1.º, do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, não é permitida a instalação nos termos em que é pretendida,
uma vez que “(…) ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, (…) a realização de obras de construção de quaisquer
edificações”. Nos termos do mesmo artigo, no n.º 4, “as proibições (…) podem ser levantadas por despacho
conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a
requerimento dos interessados ou da respectiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data
da ocorrência do incêndio”, não tendo sido efetuado qualquer pedido. O levantamento da proibição pode ainda ser
requerido, nos termos do n.º 5, quando se trate de “uma ação de interesse público ou de um empreendimento com
relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo competente em
razão da matéria”.
Tratando-se de uma instalação de produção de energia a partir de fontes renováveis, nos termos do artigo 125.º do
regulamento do PDM, que remete para o artigo 124.º, “a implantação ou instalação de infraestruturas (…) podem
ser viabilizadas em qualquer área do território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não
acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus
eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas”.
Ponderando a utilização pretendida: produção de energia a partir de uma fonte renovável; o tipo de equipamentos a
instalar: painéis assentes em estacaria; e a área impermeabilizada pretendida: 306,8m2, associados ao facto de
não haver captação de águas do Aquífero da Mata do Urso, nem drenagem de efluentes, considera-se que a
instalação pretendida não acarreta prejuízos que possam ser inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento
locais.
De acordo com a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Pombal, publicada pela Portaria n.º
38/2015, de 17 de fevereiro, a pretensão incide em áreas abrangidas por esta restrição de utilidade pública, nas
tipologias Duna e Áreas de Máxima Infiltração (AMI), pelo que, deverão ser observadas as disposições constantes
no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, na sua redação atual.
Uma vez que o uso e ação proposto não é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, estabelecidos no anexo II, a que se refere o
artigo 20.º do RJREN, para a tipologia de Duna, a ação proposta apenas poderá ter o devido enquadramento por
via da aplicação do artigo 21.º do diploma legal, o qual estabelece que “nas áreas da REN podem ser realizadas as
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ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em
razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN”.
Com vista à tramitação do processo de Reconhecimento de Relevante Interesse Público no âmbito da REN, a
empresa carece, de acordo com as orientações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional CCDR, de instruir o pedido junto da referida entidade, com uma Declaração de Interesse Municipal emitida pela
Assembleia Municipal.

Em conclusão:
Face ao mencionado, e tendo por finalidade a instrução do processo de enquadramento no RJREN, não ficando a
requerente isenta de dar cumprimento às disposições dos Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis e demais
normas legais e regulamentares aplicáveis, considera-se que a pretensão, enquanto investimento privado, se
reveste de interesse para o concelho, uma vez que poder-se-á constituir como factor de desenvolvimento
sustentável, fomentando a produção de energias a partir de fontes renováveis, concretizando assim um dos
objetivos traçados para a produção energética a nível nacional.
Sugere-se que a Câmara Municipal delibere reconhecer o Interesse Municipal da execução da Central Fotovoltaica
pretendida, bem como submeter à Assembleia Municipal, a emissão de Declaração de Interesse Municipal.

Em anexo, juntam-se os extratos da Carta Militar, do Ortofotomapa, da Planta de Ordenamento, da Planta de
Condicionantes e da Carta da REN, com a delimitação da parcela em causa:
•

Extrato da Carta Militar, com localização do projeto (1:25 000);

•

Extrato do Ortofotomapa, com localização do projeto (1:10 000);

•

Extratos da Planta de Ordenamento - Planta de Classificação e Qualificação do Solo, com localização do
projeto (1:10 000);

•
•

Extratos da Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal, com localização do projeto (1:10 000);
Extratos da Planta de Ordenamento - Equipamentos e Infraestruturas, com localização do projeto (1:10
000);

•

Extratos da Planta de Ordenamento - Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em
Vertentes, com localização do projeto (1:10 000);

•

Extratos da Planta de Ordenamento - Sistema Patrimonial, com localização do projeto (1:10 000);

•

Extratos da Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico e Zonas de Conflito, com localização do projeto
(1:10 000);
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•

Extratos da Planta de Condicionantes - Condicionantes Gerais, com localização do projeto (1:10 000);

•

Extratos da Planta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos Hidroagrícolas, com
localização do projeto (1:10 000);

•

Extratos da Planta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional, com localização do projeto (1:10 000);

·

Extratos da Planta de Condicionantes - Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndio,
com localização do projeto (1:10 000).

Junta-se ainda o seguinte elemento:
•

Desenho de implantação dos equipamentos da Central.

Técnico Superior

(Ana Rita)
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EXTRATO DE ORTOFOTOMAPA
Requerente: FFNEV Portugal I, Lda
Natureza da Obra:

Local da Obra: Alhais
Freguesia: Carriço

Observações:

Área de intervenção - Central Fotovoltaica

Data: 24/04/2019
Escala: 1:5.000

Guia nº.:

O Funcionário: Ana Rita Freire
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EXTRATO DE ORTOFOTOMAPA
Requerente: FFNEV Portugal I, Lda
Natureza da Obra:

Local da Obra: Alhais
Freguesia: Carriço

Observações:

Área de intervenção - Central Fotovoltaica

Data: 24/04/2019
Escala: 1:10.000

Guia nº.:

O Funcionário: Ana Rita Freire
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EXTRATO DE CARTA MILITAR
Requerente: FFNEV Portugal I, Lda
Natureza da Obra:

Local da Obra: Alhais
Freguesia: Carriço

Observações:

Área de intervenção - Central Fotovoltaica

Data: 24/04/2019
Escala: 1:25.000

Guia nº.:

O Funcionário: Ana Rita Freire

Plano Diretor Municipal de POMBAL
Planta de Ordenamento

Classificação e Qualificação do Solo
SOLO RURAL
Espaço Agrícola de Produção
" " " " " " "
" " " " " " "
" " " " " " "
" " " " " " "

Espaço Natural
Espaço Afeto à Actividade Industrial

Área de exploração Agropecuária

Espaço Agrícola de Conservação

Aglomerados Rurais

Espaço Florestal de Produção

Áreas de Edificação Dispersa

Espaço Florestal de Conservação

Espaço de Ocupação Turística

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

EOT 01 Guarda do Juncal Gordo
EOT 02 Casas Brancas
EOT 03 Quinta da Gramela

Tipo I

Espaço de Equipamentos e Infraestruturas

Tipo II

Espaço de Recursos Geológicos

Área de Exploração Consolidada

Alhais

Área de Exploração Complementar
Área em Recuperação

SOLO URBANO
Urbanizado

Urbanizável

Espaço Central

Espaço Central

La
Vala da

Espaço Residencial

Espaço Residencial

Espaço Urbano de Baixa Densidade

Espaço Urbano de Baixa Densidade

Espaço de Atividades Económicas

Espaço de Atividades Económicas

Espaço Turístico

Espaço de Equipamentos e Infraestruturas

goa de S.

Espaço de Equipamentos e Infraestruturas
Espaço Verde

José

Aglomerados Urbanos
Zonas Inundáveis

Fontinha

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão

Área do Centro Histórico

UOPG AB1 - Abiúl
UOPG AB2 - Pólo Industrial de Ramalhais de Baixo- Abiúl
UOPG AL1 - Almagreira
UOPG LO1 - Louriçal
UOPG ME1 - Meirinhas
UOPG IL1 - Ilha
UOPG PE1 - Pelariga
UOPG PO1 - Pombal
UOPG PO2 - Plano de Pormenor a Nascente do Parque Industrial Manuel da Mota
UOPG RE1 - Redinha
UOPG RE2 - Zona Industrial da Redinha
UOPG VE1 - Vermoil
UOPG AV - Aldeia do Vale
UOPG CR1 - Plataforma Logística
UOPG MM1 - Área Atividades Economicas e de Equipamentos - Mata Mourisca

PROGRAMA DE ORLA COSTEIRA DE OVAR MARINHA GRANDE
Área de Intervenção

CH AB
CH LO
CH PO
CH RE

Abiúl
Louriçal
Pombal
Redinha

Áreas Industriais
AB i01 Parque Industrial de Abiúl
AB i02 Pólo Industrial de Ramalhais de Baixo
AD i01 Zona Industrial de Albergaria dos Doze
CR i01 Plataforma Logística de Vieirinhos/Silveirinhas
GU i01 Parque Industrial da Guia
LO i01 Zona Industrial do Louriçal
ME i01 Zona Industrial de Meirinhas Sul
ME i02 Zona Industrial de Meirinhas Norte
ME i03 Área Industrial de Meirinhas Oeste
PE i01 Zona Industrial da Pelariga
PE i02 Zona Industrial deTinto
PE i03 Zona Industrial de tinto de Baixo
PO pip PPI do Parque Industrial de Pombal
PO i01 Zona Industrial da Formiga
RE i01 Zona Industrial da Redinha
RE i02 Área Industrial da Galiana
VC i01 Zona Industrial de Vila Cã

Tipologia / Nome da Praia

!

Limite de Praia

Componentes Fundamentais

Zona Terrestre de Proteção

Faixa de Proteção Costeira
Margem das Águas do Mar

Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso

Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira

Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira
Nível I

Nível I

Nível II

Nível II
Existente

Proposto

!

Rede Ferroviária

Rede Hidrográfica

Linha de Água
Linha de Água Desmaterializada

E

Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)

G

E E

Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

E

E E

G G

G

G G

Vala do Juncal Gordo

Rede Rodoviária
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Rede de Distribuição Principal
Rede de Distribuição Secundária
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<
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.

ENQUADRAMENTO
O presente documento constitui a Memória descritiva e justificativa que acompanha a instrução do pedido de
Reconhecimento do Interesse Público Municipal (RIPM) à Câmara Municipal de Pombal do projeto da Central
Fotovoltaica FFV Alhais, localizada na localidade de Alhais, freguesia de Carriço, concelho de Pombal. A
solicitação do RIPM decorre da necessidade de assegurar a compatibilização do projeto da central fotovoltaica
FFV Alhais de e por forma com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor (IGT), incluindo o Regime Jurídico
da Reserva Ecológica Nacional (REN), conforme descrito nos capítulos seguintes.
De uma forma geral, o projeto em questão encontra-se localizado numa área com o seguinte enquadramento
ao nível do Plano Diretor Municipal de Pombal (Aviso 4945/2014, de 10 de abril):


Segundo a classificação e qualificação do solo: atravessamento das categorias de uso classificadas como
Espaços Florestal de produção, Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (Tipo II), Espaço de Ocupação
Turística, Estrutura Ecológica Municipal (Áreas Complementares – Tipo II, pertencentes ao solo rural;



Segundo a listagem de condicionantes – servidões e restrições de utilidade pública: atravessamento
das seguintes tipologias:
o

Reserva Ecológica Nacional – nas categorias: “dunas” e “áreas de máxima infiltração”;

o

Sistema Aquífero da Mata do Urso;

o

Zona de Servidão radioelétrica;

o

Rede Rodoviárias Nacional e Rede Rodoviária Regional;

o

Estradas e Caminhos Municipais;

o

Rede elétrica.

Por forma a permitir uma adequada apreciação do pedido formulado, a presente memória descritiva integra os
elementos considerados necessários para a avaliação do projeto em questão, incluindo, a respetiva descrição
técnica, as principais características ambientais da área de implantação do mesmo, assim como os benefícios
decorrentes da concretização do projeto, em termos económicos, sociais e ambientais.

2.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como referido, o presente documento diz respeito ao Projeto da Central Fotovoltaica FFV Alhais, localizado em
Alhais, na freguesia de Carriço, no concelho de Pombal.
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Figura 2.1 - Enquadramento administrativo do projeto

A realização deste empreendimento é da responsabilidade da FF Ventures (FFNEV Portugal I, Sociedade
Unipessoal, Lda) que, assume o papel de “Proponente” e que adjudicou à PROMAN – Centro de Estudos e
Projectos, S.A. um Estudo de Incidências Ambiental.
A implementação do presente projeto tem como objetivo o exercício da atividade de produção de eletricidade
através de fonte renovável, ao abrigo do regime geral, em que a eletricidade produzida será vendida, nos termos
aplicáveis à produção em regime ordinário, em “mercados organizados ou através da celebração de contratos
bilaterais com clientes finais ou com comercializadores de eletricidade, incluindo com o facilitador de mercado
ou um qualquer comercializador que agregue a produção”.
Prevê-se que a central seja constituída por 65 280 módulos fotovoltaicos, com potência unitária de 325Wp,
ligados em série, formadas por células de silício policristalino, totalizando 21,22 MWp em potência fotovoltaica
instalada.
Os módulos fotovoltaicos serão instalados em seguidores de tecnologia de 1 eixo, com inclinação máxima de 55, +55º Este-Oeste, de forma a otimizar a produção da central fotovoltaica.
Os módulos fotovoltaicos da Central serão ligados a 24 Inversores de 754kW/kVA e, que transformarão a
corrente contínua em corrente alternada, totalizando uma potência de ligação à rede de 18,10 MW/MVA.
Serão instalados 6 postos de transformação equipados com transformadores de potência 3.080 kVA,
0,415/0,415/30kV, um transformador para os serviços auxiliares de 10kVA, 30/0,4kV por Posto de
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Transformação e rede de cabos subterrâneos a 30kV para interligação entre PT’s, assim como celas a 30kV de
proteção da interligação e medidas.
Para a supervisão e entrega da energia produzida na central, está previsto um Posto de Seccionamento a 30kV.
A central fotovoltaica tem uma estimativa de produção energética útil de 39.113 MWh/ano, o que corresponde
a uma produção anual em número de horas equivalentes à potência nominal de 1897 h/ano.
A Central Fotovoltaica será ligada à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) de acordo com as condições e normas
técnicas definidas no Regulamento da Rede de Distribuição (RRD), aprovado pela Portaria n.º 596/2010, de 30
de Julho (1.ª Série).
Analisando as possibilidades de ligação à rede da central FFV Alhais, constatou-se que a solução mais favorável
seria de conectar a 30KV na subestação da EDP de Louriçal, no entanto também poderá ser possível a ligação à
subestação REN de Lavos, a uma tensão de 60kV, sendo as distâncias previstas a cada uma das subestações as
seguintes:



SE EDP Louriçal: 10 Km;
SE REN Lavos: 6 Km.

No Anexo A consta a planta de localização do projeto, no Anexo B apresenta-se a Memória Descritiva do Projeto,
onde constam todas as caracteristicas técnicas da central fotovoltaica, e no Anexo C o Desenho de implantação
dos equipamentos da central (Layout da Central PV).
A Memória Descritiva tem como objetivo a descrição sucinta do centro electroprodutor proposto, com base na
fonte de energia fotovoltaica, para obtenção de informação sobre a viabilidade do seu desenvolvimento,
licenciamento e construção, conforme previsto na alínea c) do nº3 do Artigo 33º J, do Decreto-Lei nº 215-B/2012
de 8 de outubro de 2012, para posterior efeito de pedido de atribuição de licença de produção para produção
de eletricidade em regime especial, com regime remuneratório geral, de acordo com o Decreto-Lei nº 215B/2012.
Fixação das estruturas no solo
As estruturas dos seguidores solares serão fixas no solo através de colocação de estacas roscadas, enterradas a
uma cota entre 1,5 e 3 metros, e com uma cadência da ordem de 2 m entre elas, dependendo das características
geotécnicas do terreno. Embora sujeito a confirmação geotécnica, tendo presente as condições do local,
assume-se que não será necessária a aplicação de betão nas fundações, apenas parafuso aplicado diretamente
no solo ou com pré-Perfuração.
A estrutura de suporte e seguimento solar é composta por trackers compostos por mesas (60 painéis por mesa)
fixas de aço de qualidade S320, com espessura de galvanização não inferior a 80 mícron, com uma inclinação de
0°. Os módulos serão instalados nas mesas na vertical (portrait – 1 módulo).
A altura da estrutura (à face do painel fotovoltaico superior) no seu ponto mais elevado será de
aproximadamente 2,2 metros, e o ponto mais baixo de 0,5 metros do painel ao solo.
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Figura 2.2 - Exemplo da estrutura do painel
Acessos
De forma a facilitar os trabalhos de manutenção, serão estabelecidos acessos em terra batida com gravilha,
reduzindo-se os mesmos ao essencial à boa exploração, nomeadamente facilitando o acesso aos Postos de
Transformação/Inversores e aos painéis fotovoltaicos para os trabalhos de manutenção e limpeza.
Adicionalmente, o projeto prevê o aproveitamento de caminhos existentes.

3.

COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO COM IGT
Enquadramento no PDM
Como referido anteriormente, e no que se refere ao enquadramento do projeto no Plano Diretor Municipal de
Pombal (Aviso 4945/2014, de 10 de abril), verifica-se que as classes de uso do solo atravessadas pela área de
implantação do projeto são Espaços Florestal de produção, Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (Tipo II),
Espaço de Ocupação Turística, Estrutura Ecológica Municipal (Áreas Complementares Tipo II, pertencentes ao
solo rural.
No que se refere às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, a área de implantação do projeto
atravessa:







Reserva Ecológica Nacional – nas categorias: “dunas” e “áreas de máxima infiltração”;
Sistema Aquífero da Mata do Urso;
Zona de Servidão radioelétrica;
Rede Rodoviárias Nacional e Rede Rodoviária Regional;
Estradas e Caminhos Municipais;
Rede elétrica.

Na tabela seguinte sintetiza-se-se o regime de uso das categorias de uso do solo do PDM atravessadas pela área
de implantação do projeto.
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Tabela 3.1 -Análise das Classes de Espaço da Planta de Ordenamento do PDM de Pombal
Subcategoria

Caracterização
Conforme o art. 63º“O Espaço Florestal de Produção compreende os solos
predominantemente de uso e ou vocação florestal, integrando também terrenos incultos
e matos, cuja função principal é a de produção, nomeadamente de madeira, biomassa
para energia, frutos e sementes, bem como outros materiais vegetais e orgânicos, de que
são exemplo a resina e os cogumelos”.

Ocupações e Utilizações interditas/ Intervenções e Utilizações Condicionadas
No Espaço Florestal de Produção admitem-se os seguintes usos (art. 64º):
a)
b)
c)
d)
e)

Espaços
Florestal de

-

produção

f)

g)
h)
i)
O art. 69º identifica os Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal:

Espaço de
uso múltiplo
agrícola e
florestal

Espaço de uso
múltiplo agrícola
e florestal Tipo II

“1 — No Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, os usos agrícola florestal coexistem
sem que qualquer deles seja dominante, correspondendo na sua maioria a áreas de
interface urbano-florestal, localizadas nas imediações dos Aglomerados Urbanos,
Aglomerados Rurais e Áreas de Edificação Dispersa, importantes no equilíbrio ecológico
e paisagístico e na prevenção de incêndios florestais e na gestão florestal.
2 — São subcategorias destes espaços:
(…)
b) O Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal — Tipo II, que corresponde às áreas do
território não integradas em Rede Natura 2000.”
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“Exploração de recursos geológicos, desde que observadas as
condições definidas no artigo 123.º;
Instalações adstritas à atividade florestal, agrícola, pecuária e de
exploração de recursos geológicos;
Atividades industriais ligadas à produção florestal, agrícola, pecuária
e de transformação de recursos geológicos;
Habitação unifamiliar, incluindo anexos;
Instalações de comércio e serviços complementares das atividades
instaladas que contribuam para reforçar a base económica e a
promoção de emprego nestes espaços;
Equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas de recreio e
lazer, incluindo centros de interpretação e outros de caráter lúdicoeducacional similar; quando o grau de consolidação dos aglomerados
urbanos não os permita acolher, ou quando pelas suas características
e função sejam incompatíveis com o solo urbano ou sejam
complementares do solo rural;
Todas as tipologias de empreendimentos turísticos isolados e núcleos
de desenvolvimento turístico (NDT);
Campos de tiro e outras edificações de apoio à atividade cinegética;
Edificações ligadas à proteção civil.”

O Uso e ocupação do solo no Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal Tipo II
é estabelecido pelo art. 72º:
“1 — O Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal — Tipo II destina-se à
produção agrícola e florestal.
2 — São proibidas as ações de florestação com espécies de crescimento rápido,
devendo privilegiar -se a plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa
combustibilidade, devendo ainda os compassos de plantação observar o
disposto na legislação aplicável.
3 — Nesta subcategoria de espaço admitem-se os seguintes usos:
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Categoria

Categoria

Subcategoria

Caracterização

Ocupações e Utilizações interditas/ Intervenções e Utilizações Condicionadas
a) Instalações adstritas à atividade agrícola, pecuária e florestal; b) Exploração
de recursos geológicos, desde que observadas as condições definidas no Artigo
123.º;
c) Atividades industriais ligadas à produção agrícola, pecuária e florestal;
d) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas
que contribuam para reforçar a base económica e a promoção de emprego
nestes espaços;
e) Habitação unifamiliar, incluindo anexos;
f) Equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas de recreio e lazer
quando o grau de consolidação dos aglomerados urbanos não os permita
acolher, ou quando pelas suas características e função sejam incompatíveis com
o solo urbano ou sejam complementares do solo rural;
g) Todas as tipologias de empreendimentos turísticos isolados e núcleos de
desenvolvimento turístico (NDT);
h) Instalações de apoio à atividade cinegética;
i) Edificações ligadas à proteção civil.

O art. 52º relativo a núcleos de desenvolvimento turístico, estabelece: “Em solo rural é
admitida a criação de núcleos de desenvolvimento turístico, desde que garantida a sua
compatibilidade com as condicionantes ambientais e patrimoniais e demonstrada a sua
conformidade com os princípios e regras de ordenamento estabelecidas no presente
regulamento para as categorias de espaço onde se inserem.”
Desta forma deve ter-se em conta as disposições gerais do solo rural (art. 49º):
Espaço de
Ocupação
Turística

Núcleo
de
desenvolvimento
turístico

“1 — O solo rural destina-se ao desenvolvimento das funções produtivas diretamente
ligadas ao setor primário e à conservação dos ecossistemas e valores naturais que
compõem a estrutura ecológica rural e sustentam a integridade biofísica fundamental do
território, não podendo ser objeto de ações que diminuam ou destruam as suas
potencialidades e as vocações correspondentes às categorias de usos dominantes em que
se subdivide, salvo as previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na lei geral,
quando aplicáveis.

Conforme o art. 50º: “São admitidas em solo rural, nos termos definidos para
cada categoria e de acordo com os parâmetros urbanísticos aí definidos, as
seguintes tipologias de empreendimentos turísticos isolados, as quais deverão
preferencialmente adotar os procedimentos e requisitos legalmente previstos
para os empreendimentos de turismo de natureza, dispondo para o seu
funcionamento de um adequado conjunto de instalações, estruturas,
equipamentos e serviços complementares relacionados com a animação
ambiental, a visitação de áreas naturais, o desporto de natureza e a
interpretação ambiental”.
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2 — Quando houver lugar, no quadro do presente Regulamento e da legislação e
regulamentação aplicáveis, ao licenciamento ou admissão de comunicação prévia para

Categoria

Subcategoria

Caracterização

Ocupações e Utilizações interditas/ Intervenções e Utilizações Condicionadas

construção de novos edifícios ou a autorização para alterar os usos de outros
preexistentes que se localizem em solo rural, o município não fica obrigado, salvo
imposição legal em contrário, a dotá-los imediata ou futuramente com infraestruturas
urbanísticas ou outros serviços de cariz urbano.
3 — Nos casos referidos no número anterior, só é permitida a destruição do coberto
vegetal na extensão estritamente necessária à implantação das construções e respetivos
acessos.
4 — Quando ocorra mais do que um uso na mesma parcela os índices urbanísticos
aplicáveis são os correspondentes ao uso dominante, não se admitindo cumulação dos
parâmetros urbanísticos estabelecidos para os vários usos.
De acordo com o art. 9º: “

Estrutura
Ecológica
Municipal

Áreas
Complementares
– Tipo II

1 — A Estrutura Ecológica Municipal, identificada na Planta de Ordenamento — Estrutura
Ecológica Municipal, corresponde ao conjunto das áreas que em virtude da presença de
valores e recursos naturais, das suas características biofísicas ou culturais, da sua
continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para
o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística
e do património natural dos espaços rurais e urbanos.

Art. 10º:

2 — A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pelas seguintes áreas: (…)

“1 — O regime de ocupação das áreas integradas na Estrutura Ecológica
Municipal observa o previsto para a respetiva categoria ou subcategoria de
espaço, articulado com o regime estabelecido no presente artigo, sem prejuízo
dos regimes legais específicos aplicáveis às referidas áreas. (…)

b) Áreas Complementares — correspondem a áreas do território com incidência de
valores naturais e ou cujas características biofísicas desempenham uma função
importante no equilíbrio ecológico e na proteção, conservação e valorização ambiental e
paisagística do solo rural e urbano, subdividindo -se em: (…)

5 — As ações a desenvolver nas áreas complementares — tipo II devem
contribuir para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística,
salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as espécies
autóctones bem como as características do relevo natural.”

“ii) Áreas Complementares — Tipo II — assumem uma função de
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proteção das áreas de valor e sensibilidade ecológica, bem como das áreas com elevada
exposição e suscetibilidade perante riscos naturais e mistos”

Apesar das restrições existentes na Tabela acima, verifica-se que o Regulamento do PDM prevê um conjunto de
situações especiais, sendo uma delas, o “Aproveitamento de recursos energéticos renováveis” (art. 125º):
“À localização e construção de centrais de biomassa, unidades de valorização orgânica, parques eólicos
ou outras instalações de produção de energia a partir de fontes renováveis, bem como aos perímetros
que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a
disciplina constantes do artigo anterior. “
O artigo anterior a que o art. 125º se refere (artigo 124º), indica, complementarmente:
“1 — A implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente aeronáuticas, viárias, de
abastecimento de água, de saneamento básico, de telecomunicações, de transporte e transformação
de energia podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que a
Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e
desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e
na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.”
No que refere à Estrutura Ecologica Municipal, a área do projeto atravessa estrutura ecológica municipal
complementar de Tipo II, que estabelece no n.º 5 do art. 10º, o seguinte: “As ações a desenvolver nas áreas
complementares — tipo II devem contribuir para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística,
salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as espécies autóctones bem como as características
do relevo natural.
De seguida apresenta-se de forma resumida as condicionantes atravessadas pelo projeto:
Sistema Aquífero da Mata do Urso
A atividade pretendida de produção de energia, através de recurso renovável, não se encontra listada no n.º 1
do art. 20º do Regulamento do PDM de Pombal, artigo que refere as ações e atividades proibidas no Sistema
Aquífero da Mata do Urso.
A mesma atividade não está inserida no n.º 3 do art. 20º do regulamento do PDM, uma vez que o projeto não
necessita de abastecimento a partir do aquífero.
O n.º 8 do art. 20º do regulamento de PDM “obriga à reflorestação rápida das áreas onde for efetuado o corte
de árvores à excepção das áreas adstritas a outra finalidade que tenham obtido o devido licenciamento e se
tenha provado a não interferência da atividade /uso pretendido com o recurso água”.

Zona de Servidão Radioelétrica, Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional, Estradas e Caminhos
Municipais, Rede elétrica
Para estas condicionantes, serão tidas em consideração as respetivas servidões e restrições de utilidade pública.

Enquadramento no RJ REN

A área de implantação do projeto encontra-se sobre duas categorias REN, assim como a área circundante. As
categorias REN correspondem a “dunas” e a “áreas de máxima infiltração” (designada de “áreas estratégicas de
proteção e recarga de aquíferos” nas novas categorias de áreas integradas na REN, Anexo IV do Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto)
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O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho.

De acordo com o Regime Jurídico REN, na categoria “dunas, são interditos usos e ações de produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, nos termos do art. 20º.
No que diz respeito à categoria REN “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, os usos e ações de
produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, estão sujeitos a comunicação
prévia, nos termos do art. 20º.

4.

BENEFÍCIOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS
O desenvolvimento de uma central fotovoltaica com uma potência instalada de 21MW no concelho de Pombal
poderá ser considerado como projeto de Interesse Público Municipal dado apresentar as seguintes vantagens
para o município:


Contribui para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC),
assente num reforço da aposta nas fontes renováveis que prevê a meta de 80% da eletricidade a partir
de renováveis em 2030;



Permite a incorporação de energias renováveis no mix energético, sem sobrecusto na fatura de
eletricidade, dado que é um projeto em regime de mercado, sem tarifa bonificada;



Contribui para a descentralização da produção de energia elétrica;



Reduz a dependência de centrais eletroprodutoras convencionais baseadas em hidrocarbonetos,
diminuindo assim as necessidades de importação de derivados petrolíferos;



Atrai para o concelho um investimento de aproximadamente 15 Milhões de Euros;



Contribui para o orçamento do município, através dos impostos associados à empresa sociedade
veículo responsável pela exploração da central solar, e com sede no concelho;



Permite criar cerca de 60 postos de trabalho durante a fase de construção, 3 postos de trabalho
permanentes e 20 sazonais, durante a fase de operação e manutenção;



Dinamiza o setor da restauração e da hotelaria durante a fase de construção;



Produz energia renovável num total de 39,1GWh anuais, valor considerável relativamente ao consumo
de eletricidade total registado no Concelho de Pombal (248,8GWh);



Evita a emissão de 14.000 ton de CO2, quando comparada com a produção de eletricidade por uma
central a gás natural (FEE 386 gCO2/kWh).

A FF Ventures propõe a celebração de uma protocolo com o Município de Pombal, de forma a promover a
realização de obras de declarado interesse social na zona, estabelecer a sede da empresa no concelho, consultar
empresas da região, nos concursos para a construção ou manutenção da central solar, em cujo âmbito seja
possível dar prioridade à utilização de mão-de-obra local, no preenchimento dos postos de trabalho
(permanentes ou provisórios) que vierem a revelar-se necessários, desde que reunidas as necessárias
competências.
Contrapartidas a prestar ao município: 5.000€/MWn de potência nominal da central fotovoltaica a pagar pela FF
Ventures ao município nos primeiros anos de exploração da central.
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
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Nota: Os valores indicados são números estimados, não vinculativos, que poderão sofrer alterações de acordo
com as mudanças de preço e avanço da tecnologia, metodologias de construção, entre outras.

5.

SALVAGUARDAS AMBIENTAIS
Atendendo às características do projeto, considera-se que o mesmo assegura a salvaguarda das características
ambientais, atendendo a que:






Assegura a preservação da Estrutura Ecológica Municipal;
Minimiza a ocupação do solo e, por conseguinte, a afetação dos solos, uso do solo e morfologia do
terreno;
Minimiza ou evita a emissão de efluentes e resíduos;
Assegura a não afetação de Recursos hídricos;
Será objeto de um estudo de enquadramento e integração paisagística, no âmbito do Estudo de
Incidências Ambientais a elaborar.

Detalha-se, seguidamente, os aspetos acima indicados.
Preservação da Estrutura Ecológica Municipal
Conforme referido no Capítulo 3.1, o n.º 5 do art. 10º do regulamento do PDM refre: “As ações a desenvolver
nas áreas complementares — tipo II devem contribuir para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e
paisagística, salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as espécies autóctones bem como as
características do relevo natural.
O projeto em causa salvaguarda as características do relevo natural, uma vez que não será alterada a orografia
do terreno, as estruturas serão fixadas no solo através de colocação de estacas roscadas, enterradas a uma cota
entre 1,5 e 3 m. Em termos ecológicos, os terrenos estão praticamente desprovidos de vegetação, relativamente
a espécies autóctones, as espécies que ali predominam não correspondem a espécies autoctones, mas sim a
espéies indígenas (pinheiro), conforme figuras abaixo. Em termos paisagísticos será analisada a melhor forma
de integração paisagística da central com a envolvente, de forma a minimizar o impacte paisagístico.

Figura 5.1 - Fotografias do terreno para implantação do projeto

Minimização da área de ocupação (uso do solo, solos, fisiografia)

Efetivamente e conforme descrito no capítulo 2, as estruturas de fixação dos painéis fotovoltaicos no solo
correspondem à colocação de estacas roscadas, enterradas a uma cota entre 1,5 e 3 metros, e com uma cadência
da ordem de 2 m entre elas, dependendo das características geotécnicas do terreno, e com uma largura de 90
mm. Embora sujeito a confirmação geotécnica, tendo presente as condições do local, assume-se que não será
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
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O presente projeto assegura a minimização da área de ocupação do solo, atendendo a que, as estruturas
permanentes que o compõem apresentam uma reduzida área de incidência territorial.

necessária a aplicação de betão nas fundações, apenas parafuso aplicado diretamente no solo ou com préPerfuração.
Complementarmente, os acessos temporários à obra serão estabelecidos em terra batida com gravilha,
reduzindo-se os mesmos ao essencial à boa exploração, nomeadamente facilitando o acesso aos Postos de
Transformação/Inversores e aos painéis fotovoltaicos para os trabalhos de manutenção e limpeza. Durante a
fase de exploração/operação, o projeto prevê apenas o aproveitamento de caminhos existentes, sem afetações
complementares.
Tendo em conta a forma como as estruturas serão fixadas ao solo, e os acessos serão executados, como descrito
na descrição do projeto, as características do solo não serão afetados.

Minimização da emissão de efluentes e resíduos
Durante a fase de construção da central não estão previstas emissões atmosféricas significativas, sendo as
emissões esperadas apenas as decorrentes da circulação dos veículos que transportem o material necessário
para a Central Fotovoltaica. No decorrer da exploração da central as emissões serão praticamente inexistentes,
correspondendo às emissões produzidas pela circulação de veículos quando seja necessário prestar manutenção
à central.
No que diz respeito a efluentes, os efluentes produzidos na fase de construção serão diminutos e por essa razão
serão contidos em recipiente próprio e estanque e encaminhados para destino final licenciado. Na fase de
exploração não serão produzidos efluentes.
Quanto a emissões sonoras, durante a fase de exploração não são previstas emissões para além das decorrentes
dos trabalhos de montagem manual dos painéis e cabos, assim como da circulação de alguns veículos.
Durante a fase de exploração, tendo presente que os painéis fotovoltaicos se encontram instalados em
estruturas fixas, sem quaisquer peças móveis, e que a geração ocorre em corrente contínua, portanto sem que
ocorram harmónicos, não existe qualquer fonte emissora de ruído ao nível dos mesmos.
As únicas fontes de ruído localizam-se nos edifícios pré-fabricados que alojam os inversores e postos de
transformação, que se encontram distribuídos uniformemente ao longo do campo fotovoltaico. O ruído é
essencialmente provocado pelo funcionamento dos sistemas de ventilação que asseguram que os inversores se
encontram a funcionar numa gama de temperaturas dentro dos parâmetros ótimos de funcionamento.
Tipicamente, este tipo de sistemas com potência unitária de 3MW, produzem os seguintes níveis sonoros:
Tabela 5.1 - Emissões sonoras durante a fase de exploração
Nível sonoro esperado (dB (A))

116

42,7

220

37,2

273

35,3

390

32,2
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Distância aos Inversores/PT (m)
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Os resíduos espectáveis de serem produzidos na fase de construção serão os resultantes do corte de cabos e de
estruturas metálicas, assim como outros Resíduos de Construção e Demolição (RCD) resultantes da instalação
pré-fabricada. Estes resíduos serão encaminhados para destino final licenciado.
Os resíduos decorrentes na fase de exploração serão os decorrentes da manutenção das estruturas e cabos,
sendo também estes encaminhados para destino final licenciado.
No que diz respeito à fase de desativação, a Central Fotovoltaica estará ao abrigo de um plano de
desmantelamento por forma a deixar a área, no final da sua vida útil, semelhante à encontrada ou, no mínimo,
livre de qualquer dano.
Todos os materiais e soluções utilizadas permitem ser removidos com ligeiro ou insignificante impacte tanto
para a fauna como para a flora local.
Serão removidos todos os materiais e equipamentos instalados, nomeadamente módulos fotovoltaicos,
estruturas, Postos de Transformação, cablagem e vedações.
Preservação de Recursos Hídricos
Não serão realizadas quaisquer ações, ocupações, ou utilizações que possam interferir com os recursos hídricos
superficiais.

Mod. 503-A

Adicionalmente, e no que se refere Sistema Aquífero da Mata do Urso, verifica-se por um lado, que o projeto
assegura a compatibilização com Regulamento do PDM e que, por outro, a instalação em causa não necessita
de água, nem produz águas residuais, não interferindo de forma alguma com o Aquífero da Mata do Urso.
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Anexo A: Planta de localização do projeto
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Anexo B: Memória Descritiva do Projeto
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Anexo C: Layout do projeto
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Anexo D: Plantas de PDM
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Anexo E: Exemplo de central fotovoltaica com sistema de
seguimento de 1 eixo, semelhante à que se propõe desenvolver
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ANEXOS:
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2. Ficha técnica do Inversor
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Plantas de localização
Planta de Implantação dos equipamentos
Postos de Transformação e Inversores – Plantas e cortes
Estruturas de suporte e seguimento dos painéis fotovoltaicos
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1.

INTRODUÇÃO
A presente Memória Descritiva tem por objetivo acompanhar o processo de
licenciamento de uma central solar fotovoltaica ao abrigo do Artigo 33º F
do Decreto-Lei nº172/2006 de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei nº
215-B/2012 de 8 de outubro, a submeter junto da Direção Geral de Energia
e Geologia com a finalidade de obtenção da Licença de Produção para:
CENTRAL FOTOVOLTAICA FFV ALHAIS, com a potência total instalada de
21,22 MWp, potencia máxima de injeção na rede 18,10 MW, composta por:
i) centro electroprodutor constituído por 65 280 módulos fotovoltaicos de
silício policristalino, com a potência unitária de 325Wp, rede de cabos
subterrâneos de corrente contínua para ligação aos 24 inversores
(instalados em 6 cabines de 4 inversores cada) com a potência unitária
de 754kW/kVA, instalados contiguamente a 6 postos de transformação,
cada um equipado com dois transformadores de potência unitária de
1540 kVA, 0,415/0,415/30kV, um transformador para os serviços auxiliares
de 10kVA, 30/0,4kV por Posto de Transformação e rede de cabos
subterrâneos a 30kV para interligação entre PT’s e para interligação entre
estes e o Posto de Seccionamento da central fotovoltaica.
ii) Está contemplado um Posto de Seccionamento de serviço particular de
0,4/30kV. O quadro de Média Tensão será equipado com:


Uma cela de corte e seccionamento de entrada, referente à ligação à
Rede Eléctrica de Serviço Público.



Uma cela de contagem, equipada com transformadores de intensidade
e transformadores de tensão, para ligação ao contador.



Uma cela equipada com transformadores de tensão para protecções e
medidas.



Uma cela de corte geral da instalação por disjuntor, equipada com
transformadores de intensidades.



Uma cela com interruptor combinado com fusíveis, para alimentação
dos serviços auxiliares.
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Duas celas disjuntor de saída para os postos de seccionamento e



transformação dos inversores.
Este quadro será alojado num edifício pré-fabricado em betão, onde ficará
alojado também, o quadro de serviços auxiliares, o sistema de alimentação
ininterrupto, o armário de protecções de 30kV e o armário de contagem.

2.

LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA
2.1.

Enquadramento da Localização

A Central Fotovoltaica FFV Alhais estará localizada em Alhais, freguesia do

Carriço, concelho de Pombal, distrito de Leiria, mais concretamente nos
seguintes prédios rústicos:
a)

Prédios rústicos, situados na freguesia do Carriço, concelho de Pombal,
inscritos na matriz predial rustica sob os artigos nº 8016, 8047, 8048, 8049,
8051, 8052 e 8050, e descritos na conservatória de registo predial de
Pombal sob os números 6334, 3660, 3658, 3630, 4350, 3707 e 4708.

A central fotovoltaica localiza-se nas seguintes coordenadas:
Sistema de Coordenadas Projetadas (m)

2.2.
A

PT-TM06/ETRS89
M:

-61747.19

P:

37617.44

Condicionantes da Localização
Central

Fotovoltaica

encontra-se

localizada

numa

área

de

aproximadamente 40 ha, conforme plantas em anexo.
No âmbito do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece
o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA), o projeto não
está sujeito a AIA dado que tem uma potência instalada inferior a 50 MW
(caso geral).
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A mesma cumprirá com todas as regulamentações aplicáveis quanto à
ocupação, à localização, à proteção do ambiente, proteção da saúde
pública e segurança das populações e com todos os requisitos solicitados
pelas entidades aplicáveis.
No âmbito do Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de agosto, republicado pelo
Decreto-Lei nº 215-B/2012, de 8 de outubro, que estabelece o regime
jurídico aplicável à atividade de produção de eletricidade, o projeto está
abrangido pelo regime de avaliação de incidências Ambientais dado
estar localizado em Áreas da Reserva Ecológica Nacional.
Relativamente ao PDM da Camara Municipal de Pombal, o terreno
encontra-se caracterizado como rústico, sítio de Espaços Agrícolas e
Florestais.
Os terrenos em causa estão fora de RAN – Reserva Agrícola Nacional, não
havendo assim incompatibilidades relativamente a esta classificação.

2.3.

Utilização de recursos hídricos

Não serão realizadas quaisquer ações associadas ao uso, ocupação e
transformação do solo em área de intervenção da central, que impliquem
a utilização de recursos hídricos. Sempre que inevitável a passagem de
cablagem elétrica pelas faixas de proteção do domínio hídrico, as mesmas
serão efetuadas por forma a minimizar eventuais impactos (ex: travessia
aérea, canalização enterrada e entubada, …).

3.

CENTRO ELECTROPRODUTOR
3.1.

Princípios Básicos

O centro electroprodutor tem uma potência instalada de 21 MWp e inclui os
equipamentos necessários para conversão, proteção e ligação à rede,
conforme quadro resumo abaixo:
Tecnologia de Painéis

Silício Policristalino

Potência STC* dos painéis fotovoltaicos

325W

Tipo de estrutura

Seguimento solar 1 eixo

Potência unitária de cada inversor

754kW/kVA a 45º C
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Potência total de cada cabine de
inversores

6 cabines: 4x754kW/kVA – 3016kW/kVA

Potência de cada Posto de
Transformação

2 transformadores de 1540kVA, ou
seja, 3080 kVA

 * STC – Standard Test Condition. Condições de Ensaio Normalizadas de
painéis fotovoltaicos, considerando uma irradiância solar de 1000W/m2,
distribuição espectral AM 1,5G e temperatura da célula de 25ºC.
 Célula fotovoltaica: transforma a radiação solar em energia elétrica DC.
 Painel ou módulo fotovoltaico: Conjunto das 72 células interligadas e
encapsuladas em material que garante isolamento elétrico e as protege
das intempéries.
 String: Conjunto de módulos ligados em série. Para o caso do presente
projeto, uma string é composta por 20 módulos.
 Caixa

de

junção

de

strings:

Quadros

elétricos

DC,

instalados

uniformemente no campo fotovoltaico e destinados ao corte e proteção
de diversos conjuntos de strings (séries). Os mesmos encontram-se fixados
na estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos.
 Caixas de agrupamento: Quadros elétricos DC, instalados uniformemente
no campo fotovoltaico e destinados ao corte e proteção de diversos
circuitos que alimentam as caixas de junção de strings (paralelos).
 Inversores: convertem a corrente contínua em corrente alternada, com
as características técnicas descritas na presente memória descritiva.
 Potência pico da central fotovoltaica: corresponde ao somatório das
potências de todos os painéis fotovoltaicos (nas condições STC) que
constituem a central.
 Potência nominal da central: corresponde ao somatório das potências
nominais da totalidade dos inversores, à temperatura de 45ºC.
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3.2.

Produção Estimada

Prevê-se que a central tenha uma produção de 39.113 MWh/ano (ou seja,

1897 kWh/kWp/ano, Performance Ratio=84,50%), de acordo com relatório
de produção constante no Anexo 4.

3.3.

Ruído

Tendo presente que os painéis fotovoltaicos se encontram instalados em
estruturas metálicas com movimento lento, e que a geração ocorre em
corrente contínua, portanto sem que ocorram harmónicos, não existe
qualquer fonte emissora de ruído ao nível dos mesmos.
As únicas fontes de ruído localizam-se nos edifícios pré-fabricados que
alojam os inversores e postos de transformação, que se encontram
distribuídos uniformemente ao longo do campo fotovoltaico. O ruído é
essencialmente provocado pelo funcionamento dos sistemas de ventilação
que asseguram que os inversores se encontram a funcionar numa gama de
temperaturas

dentro

dos

parâmetros

ótimos

de

funcionamento.

Tipicamente, este tipo de sistemas com a potência unitária de 3MW, tal
como previsto no presente projeto, produzem os seguintes níveis sonoros:
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3.4.

Distância aos Inversores/PT

Nível sonoro esperado

116 m

42,7 dB(A)

220 m

37,2 dB(A)

273 m

35,3 dB(A)

390 m

32,2 dB(A)

Especificação dos equipamentos

3.4.1. Módulos Fotovoltaicos
Serão instalados 65 280 módulos fotovoltaicos com células policristalinas com
potência de pico sob condições standard (STC) de 325 Wp cada, com as
seguintes características principais:
Potência máxima STC 1000W/m2, 25ºC AA 1.5

325 W (72 células)

Voc: Tensão em circuito aberto

45,9V

Vmpp: Tensão ponto ótimo

37,3V

Isc: Corrente de curto-circuito

9,26A

Impp: Corrente máxima no ponto ótimo

8,72A

Eficiência do módulo

16,7%

Dimensão do módulo

1956 x 992 x 40 mm
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A tensão máxima do sistema é de 1.000V sendo os módulos fotovoltaicos
classificados como equipamentos da classe II de isolamento. Os módulos
fotovoltaicos cumprirão todas as normas aplicáveis e serão certificados
nomeadamente pelas normas IEC 62716, 60068-2-68 e 61701.
Os módulos deverão garantir uma degradação linear não superior a 20% ao
fim da sua vida útil, ou seja, 25 anos.
3.4.2. Estruturas de seguimento solar dos painéis fotovoltaicos
A estrutura de suporte e seguimento solar é composta por trackers
compostos por mesas (60 painéis por mesa) fixas de aço de qualidade S320,
com espessura de galvanização não inferior a 80 mícron, com uma
inclinação de 0°. Os módulos serão instalados nas mesas na vertical (portrait
– 1 módulo).
As principais características das estruturas metálicas para suporte dos
módulos fotovoltaicos são as seguintes:
Tipo de instalação

Seguidor solar a 1 eixo

Estrutura

Aço galvanizado EN ISSO 1461

Parafusaria

Conexão aparafusada, sem soldadura

Clamps (ligação mecânica
módulos à estrutura)

dos

Alumínio 6060 T6 ou Polímero ASA + 5% UV

Apoios / Pórticos

Mono-poste

Fundações

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

Orientação dos painéis

Vertical

Dimensionamento

EUROCÓDIGOS / ASCE

Produto

Marcação CE
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As estruturas serão fixas no solo através de colocação de estacas roscadas,
enterradas a uma cota entre 1,5 e 2 metros, e com uma cadência da ordem
de 2 m entre elas, dependendo das características geotécnicas do terreno.
Embora sujeito a confirmação geotécnica, tendo presente as condições do
local, assume-se que não será necessária a aplicação de betão nas
fundações, apenas parafuso aplicado diretamente no solo ou com préPerfuração.
A altura da estrutura (à face do painel fotovoltaico superior) no seu ponto
mais elevado será de aproximadamente 2,2 metros, e o ponto mais baixo
de 0,5 metros do painel ao solo.
3.4.3. Postos de Transformação
O centro electroprodutor contará com 6 postos de transformação e
respetiva cabine de inversores. Os postos de transformação serão do tipo
pré-fabricado, em cabina monobloco, dotada de uma porta de acesso
para exploração e portas de acesso aos transformadores de potência. O
acesso às celas onde se encontram instalados os transformadores, deverão
ser encravadas com a desligação dos órgãos de corte a montante e jusante
desta, impedindo o acesso em tensão.
As seis cabines de inversores serão equipadas com 4 inversores de 754
kW/kVA (a 45ºC) de potência unitária. Contiguamente a todas as cabines
será instalado o posto de transformação, equipado com 2 transformadores
de potência de 1.540kVA, um quadro de Média Tensão e um Transformador
de Serviços Auxiliares 415/400 V de 10kVA.
As cabines destinadas ao posto de transformação e aos inversores serão
separadas, embora contíguas, conforme foto ilustrativa. As cabines préfabricadas serão homologadas pela DGEG, devendo obedecer às normas,
regulamentos e certificações aplicáveis, nomeadamente as normas CEI e o
RSSPTS.
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3.4.4. Quadro de Média Tensão
O quadro de Média Tensão dos PTs será composto por celas de média
tensão a 30 kV (36kV), para montagem interior e com equipamento de corte
em SF6. A sua conceção deverá obedecer às normas CEI aplicáveis,
nomeadamente 56, 129, 185, 265, 298, 694 e ao RSSPTS.
As características técnicas do Quadro de Média Tensão são as que se
apresentam abaixo:

Tensão Nominal:

kV

36

- À frequência de 50 Hz – 1 minuto:

kV

70

- Ao choque (1,2/50 µs):

kV

170

Tensão de Isolamento:
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Corrente nominal do barramento:

A

630

Corrente nominal das celas tipo DC (Disjuntor):

A

630

Corrente nominal das celas tipo CD:

A

630

Corrente nominal das celas tipo IS (Interruptor):

A

630

Poder de fecho:

kA

40

Corrente nominal de curta duração (3s):

kA

16

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

IP2XC

- Compartimento de cabos e de barras:
Índice de proteção mecânica

IP3X
IK07

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


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



Potência nominal: 1540 kVA



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



Ucc = 6%



Grupo de ligações: Dy11y11



Tipo de arrefecimento: ONAN

Os transformadores serão equipados com relé DGPT2 com vista a garantir a
segurança em casos de perda de óleo, sobrepressão e/ou elevação de
temperatura.
3.4.6. Inversores
Para conversão da corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos
serão utilizados 24 inversores com uma potência nominal de saída de 754
kW, com uma gama de operação em DC que varia entre 555V e 930V. A
tensão de saída AC será de 415V.
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A escolha dos inversores teve em conta os limites superior e inferior de tensão
admitidos pelo referido equipamento. A tensão de entrada mediante a
potência nominal estará no intervalo de tensão MPPT e não excede a tensão
máxima de funcionamento dos módulos fotovoltaicos, cujo valor de
referência é de 1.000V. Cada inversor será protegido por disjuntor (integrado
no próprio equipamento) do lado AC. Do lado CC a proteção será feita
através de fusíveis e descarregadores de sobretensões (integrado no próprio
equipamento).
As proteções internas a instalar nos inversores serão as seguintes:
Zona de proteção DC do inversor

Zona de proteção AC do inversor

3.5.

Cabos, proteções, seus cálculos e regulações

O cálculo da secção dos cabos teve em conta a tensão, corrente e a
temperatura máxima admissível, o comprimento do cabo e a queda de
tensão máxima para cada circuito.
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Os cabos suportarão em caso de curto-circuito o tempo de abertura das
suas respetivas proteções.
Os cabos DC circularão amarrados à própria estrutura dos módulos
fotovoltaicos (cabo solar de 6mm2) ou enterrados em vala a 0,60m de
profundidade.
Os cabos de MT circularão enterrado diretamente no solo em vala própria a
uma profundidade de 1 metro.
Os circuitos de média tensão a 30kV, a que ligam os Postos de
Transformação/Inversores, serão protegidos ao nível da respetiva cela
instalada no quadro MT da subestação. Os disjuntores das respetivas celas
de média tensão serão atuados por proteções de máxima intensidade (I> e
I>>) e defeito à terra (Io), com regulação adequada à canalização a
proteger.
Todos os cabos indicados nas peças desenhadas foram dimensionados de
acordo com os critérios de intensidade de curto-circuito admissível,
intensidade máxima admissível por aquecimento do cabo e a queda de
tensão máxima estipulada pelo dimensionamento (1,5%).
O dimensionamento dos cabos teve em conta as quedas de tensão, através
da seguinte expressão:

Em que:
U – Queda de tensão (V);
b – Coeficiente a que corresponde o valor de 1 para circuitos trifásicos
e 2 para monofásicos;
ρ – Resistividade dos condutores à temperatura de serviço normal e
corresponde a 1,25 vezes a resistividade a 20°C (0,0225 Ω.mm²/m
para cobre e 0,036 Ω.mm²/m para alumínio);
l – comprimento da canalização em metros;
s – secção dos condutores (mm2)
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cos γ – fator de potência (assume-se 0,92)
λ – reactância linear dos condutores (assume-se 0,08 mΩ/m)
IB – Corrente de serviço (A)
Tendo presente as quedas de tensão e perdas por efeito de Joule,
considerando a situação mais desfavorável em termos de comprimento da
canalização, as secções resultantes são:
Para os cabos DC (nível de tensão – 1kV):


Da string de painéis à caixa de junção de strings: 6 mm2 (cabo solar em
cobre ZZ-F 0,6/1kV 6mm2)



Das caixas de junção de string às caixas de agrupamento: LX1AV 0,6/1kV
240 mm2 (Alumínio)



Das caixas de agrupamento aos inversores: LX1AV 0,6/1kV 500 mm2
(Alumínio)

Para a rede MT (nível de tensão – 30kV)


Dos Postos de Transformação à subestação: LXHIOZ1(be) 18/30 kV de 95
mm2 (alumínio), conforme peças desenhadas.

3.6.

Quadros Elétricos

3.6.1. Quadros Elétricos DC
Os quadros elétricos em corrente continua da instalação serão de dois tipos:
 Caixa de junção de strings: ao longo do campo fotovoltaico serão
instalados quadros DC em PVC, com as dimensões de 835 x 635 x 300 mm,
índice de proteção IP65, 1000Vdc, e fabricadas de acordo com as nomas
IEC 61439 2 d 2 0 / EN 61439 2 2011, preparados para receber 12 strings e
equipados com interruptor geral de 160A. A proteção da canalização
elétrica das strings será garantida por fusíveis do tipo gPV (EN 60269-6) de
15A. Serão instalados descarregadores de sobretensões de 1000V DC, tipo
II, Imax = 40 kA.
 Caixas de agrupamento: ao longo do campo fotovoltaico serão
instalados quadros de agrupamento das caixas de junção de string. Cada
uma destas caixas receberá 3 circuitos DC provenientes de caixas de
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junção de strings. Serão fabricadas em PVC e terão as dimensões de
1056x852x350 mm, índice de proteção IP54, 1000Vdc, e fabricadas de
acordo com as nomas IEC 61439 2 d 2 0 / EN 61439 2 2011 -2 ed 2.0 / EN
61439-2:2011. Serão equipadas com fusíveis de 160A do tipo gPV (EN
60269-6) e interruptor geral de 400A.
3.6.2. Quadros Elétricos AC
Todos os quadros serão do tipo armário metálico, em caixa normalizada,
classe II de isolamento. As caixas terão porta de segurança e tampa
obturadora que evite contactos diretos e permita simultaneamente o
afloramento da aparelhagem. Os disjuntores serão montados em calha DIN.
Os quadros elétricos serão equipados com a aparelhagem de manobra e
proteção indicada e obedecerão às prescrições regulamentares aplicáveis,
nomeadamente as secções 31 a 34 da parte 1, secções 52 a 54 da parte 2,
secções 30 a 39 e 58 da parte 5 das Regras Técnicas das Instalações Elétricas
de Baixa Tensão – Portaria nº 949-A/2006 (RTIEBT) e às condições e
características técnicas constantes do presente projeto.
Os quadros serão grau de proteção não inferior à IP65 segundo a norma EN
60529 e IEC 60529 e IK8 segundo a norma EN 62262. A estrutura interior e
dimensões será tal que satisfaça as normas portuguesas em vigor e que
permita alojar a aparelhagem indicada no respetivo esquema e protege-la
contra contactos diretos ou outras ações, por todas as faces.
Todos os quadros elétricos serão obrigatoriamente de classe II de isolamento
ou de isolamento equivalente, satisfazendo às condições indicadas na
Secção 413.2 das RTIEBT.
Os circuitos de saída deverão ser identificados por etiquetas, cravadas no
painel, ou de colocação na própria aparelhagem de proteção.
Os quadros elétricos serão equipados com corte geral do tipo omnipolar e
com a aparelhagem de manobra e proteção contra sobrecargas e curtocircuitos e dispositivos diferenciais contra correntes de fuga à terra que
obedecerão às prescrições regulamentares aplicáveis, e esquemas unifilares
constantes do presente projeto
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Os aparelhos de corte e proteção em AC previstos na instalação serão
essencialmente disjuntores, com poder de corte não inferior à Icc presumida.

3.7.

Rede de Terras

Será instalado um sistema de terra única, à qual serão ligadas as estruturas
e partes metálicas da instalação, nomeadamente os painéis, as estruturas,
vedações, quadros elétricos e PT’s/inversores e subestação.
Será em cabo de cobre, sem isolamento, reforçado com varetas metálicas
e enterrado ao longo da central fotovoltaica e subestação, conforme peças
desenhadas.
As secções de cabo, em cobre nu a aplicar serão:
 Rede principal e derivações para rede subterrânea – 50 mm2
 Baixadas de para-raios e descarregadores de sobretensões de MT/AT –
70 mm2
 Transformadores de potência – 70 mm2
 Celas de Média Tensão e quadros de baixa tensão – 35 mm2
 Circuitos de potência – 16 mm2
 Circuitos de comando – 6 mm2
A

rede

de

terras

deverá

cumprir

toda

a

legislação

aplicável,

nomeadamente Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de
Transformação, e de Seccionamento, Regras Técnicas de Instalações
Eléctricas de Baixa tensão, EEI 80 e 81, para além do estabelecido por toda
a regulamentação e legislação aplicável.

3.8.

Acessos

De forma a facilitar os trabalhos de manutenção, serão estabelecidos
acessos em terra batida com gravilha, reduzindo-se os mesmos ao essencial
à boa exploração, nomeadamente facilitando o acesso ao aos Postos de
Transformação/Inversores e aos painéis fotovoltaicos para os trabalhos de
manutenção e limpeza. Adicionalmente, o projeto prevê o aproveitamento
de caminhos existentes.
Os acessos terão as seguintes características principais:


Largura útil da estrada: 4 m
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Inclinação transversal: 3%



Raio de curvatura mínimo ao eixo do acesso: 10m



Pavimento: Tout-venant



Espessura do pavimento: 15cm

3.1.

Vedação

Será instalada uma vedação perimetral delimitando a área utilizada para a
central, bem como a subestação. A mesma terá 2 metros de altura e será
constituída por painel de aço electrossoldado com diversas nervuras
conferindo maior resistência ao painel. Será fabricada com arames de Ø
5mm na horizontal e de Ø 4mm na vertical. A malha retangular será de
200x50mm. Os postes de suporte serão de 80mm de diâmetro e serão
instalados no solo a cada 2,5m. Para reforçar a segurança, será instalada
uma linha de arame farpado no topo da vedação.

3.2.

Vigilância

Será instalado um sistema de vigilância para proteger a instalação,
defendendo a mesma de atos criminosos. O sistema deverá abranger toda
a área e perímetro da central fotovoltaica.
Será instalado um sistema que integra 6 radares fixos, uniformemente por
toda a área da central, a uma interdistância de 400 metros. Será também
instalado um sistema de circuito fechado de televisão (CCTV) habilitado
para cobrir esta área e instalado nos mesmos postes dos radares.
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Será instalado um computador de controlo e gestão, cuja principal função
será de fornecer o serviço de monitoramento e gravação de incidentes no
interior da central e seu perímetro, permitindo ligações IP. Para a exibição
das imagens serão usados dois monitores de 32 polegadas e para a
gravação um disco rígido local. O sistema será instalado em postes
octogonais, tronco-piramidais de 20 metros de altura.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1.

Fase de Exploração

Na fase de exploração a central solar fotovoltaica estará ao abrigo de um
contrato de Operação & Manutenção cujas principais atividades serão a
Operação (tarefas relacionadas com a operacionalidade, monitorização e
supervisão diária da central solar) e a Manutenção (preventiva e corretiva).
Ainda durante esta fase não se prevê qualquer atividade que possa
conduzir a qualquer tipo de contaminação dos solos nem a produção de
resíduos que justifiquem uma intervenção regular.

4.2.

Fase de Desativação

A Central Solar Fotovoltaica estará ao abrigo de um plano de
desmantelamento por forma a deixar a área, no final da sua vida útil,
semelhante à encontrada ou, no mínimo, livre de qualquer dano.
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Todos os materiais e soluções utilizadas permitem ser removidos com ligeiro
ou insignificante impacto tanto para a fauna como para a flora local.
Serão

removidos

todos

os

materiais

e

equipamentos

instalados,

nomeadamente módulos fotovoltaicos, estruturas, Postos de Transformação,
cablagem à vista e vedações.

4.3.
Todos

Aspetos Regulamentares
os

materiais

e

equipamentos

obedecerão

às

definições

regulamentares e ainda às normas e especificações nacionais ou, em caso
de inexistência, às normas e especificações da CENELEC e / ou IEC.
A implantação da Central Solar Fotovoltaica terá em atenção a legislação
em vigor, nomeadamente as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de
Baixa Tensão, Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de
Transformação e de Seccionamentos e o Regulamento de Segurança de
Linhas Eléctricas de Alta Tensão.
O projeto foi elaborado respeitando todas as disposições legais,
regulamentos e normas gerais vigentes, bem como as normas técnicas
particulares atendendo às exigências Municipais e ambientais, com
destaque para:
 Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas (Decreto-Lei nº
26852 de 30 de Julho de 1936, alterado pelos Decretos-Lei n.º 446/76, de
5 de Junho, nº 517/80 de 31 de Outubro, nº 272/92 de 3 de Dezembro e
pela Portaria nº 344/89 de 13 de Maio)
 Regras Comuns para o Mercado Interno de Electricidade (Decreto-Lei nº
215-B de 8 de outubro de 2012)
 Regulamento da comunicação prévia dos Centros Electroproductores
(Portaria nº 273 de 24 de julho de 2013)
 Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão – RTIEBT
 Guia técnico das Instalações de Produção Independente de Energia
Eléctrica
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 Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e
de Seccionamento (Decreto-Lei n.º 42895, de 31/03/60, alterado pelo
Dec. Regulamentar n.º 14/77, de 18 de Fevereiro)
 Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas da Alta Tensão (Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18/02)
 Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Baixa Tensão
(Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26/12)
 Normas CEI 479-1 e 479-2: 1994 - Efeitos da corrente eléctrica sobre o
corpo humano
 Norma CEI 529, 1989 - 1 - Índices de protecção dos invólucros dos
equipamentos e materiais eléctricos
 Norma CEI 536, 1976 - Classificação dos equipamentos eléctricos quanto
à protecção contra choques eléctricos, em caso de defeito de
isolamento
 Norma EN 50110-1, 1996 - Trabalhos em instalações eléctricas
 Normas Portuguesas 1270, 1271 e 1272
 Normas Portuguesas 2356-4, 2357
 Norma Portuguesa NP ENV 206 (1993)
 EN 60439-3 / EN 12464-1 / EN 12464-2
 Diretivas Europeias transpostas para o nosso enquadramento legal pelos
DL n.º 441/91 de 14 de novembro e DL n.º 155/95 de 1 de julho,
regulamentada pela Portaria n.º 101/96 de 3 de abril;
 Método de validação da rede geral de terras de subestações pelo
controlo das tensões de contacto e de passo, em conformidade com o
HD 637 S1: 1999.
Todos os equipamentos e materiais a utilizar na execução da instalação,
obedecerão à Lei 6/2008 de 10 de janeiro, NP, CEI e CENELEC e serão
munidos dos respetivos certificados de conformidade. No omisso ou em
dúvida prevalecerão as RTIEBT e as normas aplicáveis.
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A conceção da Central Solar Fotovoltaica é efetuada tendo em
consideração os pontos anteriores, e ainda atendendo a uma série de
critérios de dimensionamento que serão mantidos em todos os aspetos do
projeto e que terão em conta as normas aplicáveis a cada sistema e à
legislação relativa a assuntos de higiene e segurança bem como às
questões ambientais.

Lisboa, 05 de abril de 2019
O Técnico Responsável pelo projeto

_________________________________
Renato João Bento Madureira - Eng.º Eletrotécnico
(Inscrito na Ordem dos Engenheiros, sob o n.º 51000 – título de qualificação Sénior)
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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Legenda:
Limite de proteção
Perímetro da Central
INV
INV
INV

PT

Inversores e PTs
Seguidores com paineis PV

PT

Posto de Corte

Bloco INV 2

PT

Bloco INV 1

3016kW
INV

PT

Bloco INV 3

Bloco INV 4

Bloco INV 5

Bloco INV 6

3016kW
INV

PT

3016kW
INV

PT

3016kW
INV

PT

3016kW
INV

PT

3016kW
INV

PT

Posto de Corte

