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Parte I – ENQUADRAMENTO E DIAGNÓSTICO 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório desenvolve a fundamentação técnica para a proposta de Plano 

de Urbanização da Central Fotovoltaica (PUCF), também designada adiante por 

Plano, traduzida graficamente pela Planta de Zonamento e Planta de 

Condicionantes. 

 

Os conteúdos do relatório foram elaborados de acordo com as exigências legais 

definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, e pelo Decreto-Lei 

n.º 316/2007, de 16 de Setembro, e Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

Acrescenta-se também que foram considerados os aspectos específicos da área de 

intervenção e do seu contexto territorial, económico e social. 

 

O relatório divide-se em duas partes: 

A primeira apresenta o enquadramento e diagnóstico da área de intervenção, 

desenvolvendo os elementos fundamentais relativos à localização geográfica e 

enquadramento no sistema de gestão territorial, estudos de caracterização 

biofísica, aspectos derivados da importância do aproveitamento dos recursos 

endógenos sobre as energias Renováveis e descrição sintética do projecto da 

Central Fotovoltaica. 

 

Na segunda parte do relatório descreve-se e justifica-se a solução urbanística que 

traduz o programa estabelecido para a criação de uma unidade de produção de 

energia solar e descreve-se de forma sintética o projecto da Central Fotovoltaica e 

apresenta-se o programa de execução. 

 

A proposta de Plano e caracterização é complementada por vários elementos 

desenhados. 
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2. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

A indústria solar fotovoltaica está na ordem do dia da política energética e 

ambiental do País e União Europeia. Esta, permite a produção de electricidade a 

partir de uma fonte renovável, indo ao encontro dos objectivos de Quioto, 

englobada na Directiva Comunitária sobre energias Renováveis, aproveitando 

recursos endógenos e reduzindo a dependência nacional. 

 

A Península Ibérica, pela grande quantidade de horas de sol de que dispõe, é a 

zona que apresenta maior potencial de crescimento a este nível na Europa. 

 

Em Portugal, devido à inexistência de produtos fósseis, verifica-se uma 

dependência energética (relação energia consumida em relação à energia 

importada) que ronda os 85 %, sendo esta uma circunstância que incide 

decisivamente na competitividade económica nacional. A factura energética, devido 

à importação de combustíveis de origem fóssil, quase duplicou nos últimos anos. 

Estas realidades, que afectam a competitividade da economia nacional, aconselham 

a adopção urgente de medidas que conduzam à inversão da situação e apontem 

novas vias de evolução do quadro energético. 

 

A política energética nacional definiu os seguintes objectivos: 

• Assegurar o abastecimento de energia  

• Reduzir a factura externa resultante da importação de produtos energéticos 

• Favorecer a competitividade do sistema produtivo nacional, no quadro da 

abertura dos mercados e da construção do mercado único 

 

Tendo em conta que a energia é um dos factores de pressão ambiental com mais 

impacte a nível local, regional e global, é, ainda, necessário que o alcançar dos 

objectivos se faça no respeito pelos valores ambientais à luz, entre outros, dos 

compromissos internacionais de Portugal, nomeadamente, no Quadro da União 

Europeia. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2001, Portugal assumiu os 

compromissos adquiridos relativamente à redução da emissão de gases com efeito 

estufa e à necessidade de definir uma estratégia para fazer face às variações 
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climáticas e enunciou como objectivos principais da sua Política Energética tanto a 

melhoria da eficiência energética, como a necessidade de promover a utilização de 

energias renováveis endógenas.  

 

A Resolução de Conselhos de Ministros n.º 154/2001 aprovou de forma específica o 

programa E4 – Eficiência Energética e Energias Endógenas – revogada pela 

Resolução de Conselhos de Ministros n.º 63/2003, de 28 de Abril, referente à 

Política Energética Portuguesa.  

 

Os principais objectivos do programa E4, são: 

 

• Combater os desequilíbrios estruturais do país, na área da energia - o 

desenvolvimento da política energética nacional tem por metas principais a 

redução da intensidade energética no PIB , a diminuição da dependência 

externa e a protecção do ambiente; 

• Potenciar a concretização do mercado interno da energia da União Europeia 

– a concretização do mercado interno da energia determina um 

aprofundamento legislativo e regulamentar, designadamente nas vertentes 

da regulação económica, liberalização de mercados e qualidade de serviço e 

implica um reforço da rede de transportes de electricidade, incluindo a sua 

interligação com redes europeias, continuando o esforço de melhoria da 

eficiência no transporte e na distribuição da electricidade, incluindo a sua 

interligação com redes europeias, continuando o esforço de melhoria da 

eficiência no transporte e na distribuição da electricidade; 

• Melhorar o sistema energético português. A consolidação de uma dimensão 

de mercado ibérico da electricidade já em funcionamento, permite 

salvaguardar os valores e as especificações das instituições portuguesas; 

• Promover/incentivar um conjunto de medidas de eficiência energética – a 

execução dos objectivos nesta matéria passa pela abordagem integrada das 

oportunidades que se oferecem do lado da oferta, ao nível dos sistemas 

energéticos, com realce para a criação do mercado ibérico da electricidade e 

pela melhoria das prestações a todos os níveis de intervenção tecnológica, 

desde a produção/conversão até à distribuição de electricidade e 

igualmente, pela organização da procura, buscando as melhores soluções, 

em termos de ordenamento do território, planeamento urbano, projecto de 

edifícios e de infra-estruturas urbanas e gestão de sistemas de utilização de 
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energia ao nível do utilizador, sujeitando toda a actividade a critérios de 

qualidade energética e ambiental segundo o conceito de sustentabilidade; 

• Possibilitar/facilitar o acesso e o desenvolvimento da produção de 

electricidade por vias mais limpas e renováveis, como por exemplo a energia 

solar. 

    

Como tal, conclui-se que a utilização das energias Renováveis e a poupança de 

energia tornaram-se uma necessidade ecológica. A estreita coordenação entre as 

modernas concepções técnicas e económicas e os requisitos ambientais é a base de 

um futuro desenvolvimento sustentado. Ou seja, considera-se, actualmente, que os 

aspectos ambientais são um factor determinante e orientador das principais linhas 

de orientação das linhas de desenvolvimento da política energética, a nível global, 

tornando-se fundamental uma cada vez mais estreita e sólida articulação entre 

políticas de ambiente e da energia, nomeadamente, no que respeita à área de 

produção de electricidade. 

 

Regista-se que a produção de energia com base nos combustíveis fósseis, para 

além de ser a principal fonte de emissão de dióxido de carbono, gás que está na 

origem das alterações climáticas a nível mundial, é também responsável pela 

emissão de SO2, NOx e partículas, que contribuem para a acidificação de lagos e 

rios de água doce, danos em culturas e poluição atmosférica local.  

 

As grandes centrais hídricas acarretam problemas ambientais, a co - geração e a 

biomassa, apesar de serem consideradas fontes de energia renováveis, são 

também emissoras de gases de efeito estufa, e , portanto, o seu crescimento terá 

de ser controlado tendo em vista os objectivos de Quioto. O aproveitamento da 

energia das ondas e das marés, apesar de apresentarem boas perspectivas a médio 

prazo, não é, ainda economicamente atractivo pelo que não se prevê que a sua 

implementação até 2010 seja significativa. 

 

Com base  na análise destes factos tudo parece indicar que parte significativa do 

crescimento das fontes de energias renováveis seja tomada pela energia solar. 

 

A energia fotovoltaica, sendo uma energia livre de qualquer tipo de emissões, a 

tecnologia utilizada permite já que a sua implementação seja economicamente 

viável, o que deixa, desde já, antever um forte crescimento. Estando neste 
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momento instalados cerca de 1,4 MW o ritmo de crescimento da sua 

implementação irá crescer significativamente até 2010, prevendo-se que para se 

atingirem os limites impostos pela comunidade Europeia, terão de estar instalados 

cerca de 150 MW nesta data. 
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3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E 

ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

3.1. Enquadramento Territorial  

 

A cidade de Moura localiza-se em Portugal Continental, no distrito de Beja, com 

fronteira a Norte com o distrito de Évora e a Este com Espanha. 

 

 

 

 

Figura 1: Enquadramento Geral 

 

 

Em termos de enquadramento regional, o município de Moura inclui-se na Região 

do Alentejo (Nomenclaturas de Unidades Territoriais NUT II), inserindo-se, por sua 

vez, na sub-região (NUT III) de Baixo Alentejo. 

 

A cidade de Moura é sede de concelho do distrito de Beja. O concelho ocupa uma 

área de aproximadamente 958 Km2, composta por 8 freguesias: Moura - S. João 

Baptista e Santo Agostinho, Amareleja, Póvoa de S. Miguel, Safara,   Santo Aleixo 

da Restauração, Santo Amador e Sobral da Adiça. 
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Os limites da freguesia da Amareleja, com uma área de 10.854 ha e uma população 

de 2763 habitantes, onde se vai localizar a Central Fotovoltaica, confinam a Este e 

a Norte com os concelhos de Mourão e Barrancos. Esta, dista 28Km da Cidade de 

Moura. Desenvolve-se numa zona plana e é estruturado por dois eixos 

perpendiculares que correspondem ao cruzamento da EN 386 Póvoa de São Miguel 

– Barrancos com a ER 385 Mourão – Safara. Está igualmente ligado a Santo 

Amador pelo CM 1021.  

 

3.2. Instrumentos de Gestão Territorial 

 

O sistema de gestão territorial, no qual a área de intervenção se enquadra, foi 

analisado de modo a destacar os aspectos mais relevantes para a sua compreensão 

e as suas implicações para o projecto em estudo. É constituído pelos seguintes 

instrumentos de gestão territorial: PROZEA, PMDFCI e PDMMoura. 

 

3.2.1. Antecedentes ao Plano de Urbanização 

 

A parte da área correspondente ao prédio rústico nº1, secção I1, designada por 

Tapada drº Garcia, foi objecto de um Plano de Pormenor publicado no Diário da 

República, 2ª série, nº226 de 23 de Novembro de 2007 – Regulamento nº317-

A/2007, altera o Plano Director Municipal de Moura numa área de 114 hectares. 

 

Evidencia-se o facto de a ocupação do solo ter sido alterado com a execução do 

novo projecto, destacando-se o seguinte: 

 

• A localização da subestação eléctrica não corresponde à localização definida 

no PP publicado em Diário da República; 

• O zonamento correspondente à instalação dos painéis fotovoltaicos ter sido 

alterado em virtude da nova tecnologia utilizada resultando áreas que não 

foram ocupadas por painéis fotovoltaicos devido à sua natureza geológica. 
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3.2.2 PROZEA (Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente a 

Alqueva) 

 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente 

da Albufeira do Alqueva (PROZEA), aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 70/2002, de 9 de Abril, a área de intervenção inclui-se no Sistema de 

Protecção e Valorização Ambiental: Espaços de Agricultura de Base 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Extracto do PROZEA – Esquema do Modelo Territorial 

 

Nas normas orientadoras do PROZEA é feita referência ao aeródromo da Amareleja 

(ponto 1.6.3 – Infra-estruturas aeroportuárias), localizado no prédio rústico n.º 54, 

secção I1 da Amareleja: “a reutilização destas infra-estruturas poderá constituir um 

complemento em termos de equipamento de apoio às actividades económicas, em 

geral, e ao turismo, em particular” e que “no que respeita à beneficiação do 

Aeródromo da amareleja a sua viabilização deverá ser avaliada em função da 

distância aos principais pólos turísticos da sub-região e da centralidade 

relativamente à área a servir na margem esquerda da albufeira. Este projecto 

poderá ainda ser beneficiado pela criação de equipamento de acolhimento e suporte 

turístico associado às infra-estruturas aeroportuárias”. 
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Assim, face à indeterminação dos cenários divisados pelo PROZEA a estratégia de 

ocupação para o prédio ‘Monte do Aeródromo’, que abrange 52 ha, correspondendo 

à parcela mais árida da zona de intervenção, passará pela ampliação da unidade de 

produção de energia renovável, dada a reconhecida necessidade de rentabilizar a 

central. 

 

O Aeródromo da Amareleja encontra-se desactivado e sem qualquer projecto 

previsto para a sua reactivação, pelo que a nova vocação deste espaço resulta da 

avaliação da viabilidade económica daquela infra-estrutura, de acordo com as 

orientações do INAC e com as necessidade de desenvolver a central fotovoltaica.  

 

Com a presente proposta de ocupação pretende-se apreender esta “real 

possibilidade de acontecer”, decorrente da evolução das perspectivas de 

desenvolvimento económico e social, que procede à alteração do uso previsto no 

PDM, como ‘Campo de Aviação’, dada a sua actual e futura inoperatividade.  

 
3.2.3. PMDFCI (Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios) 

 

Na carta de Risco de Incêndio a área de intervenção é classificada por: 

 

• Risco de Incêndio – Potencialmente elevado – na maior parte da área de 

intervenção; 

• Risco de Incêndio – Potencialmente muito elevado – uma mancha de 

dimensão razoável distribuindo-se a Norte no prédio rústico nº1, secção I1; 

• Risco de Incêndio – Baixo – áreas com expressão significativa; 

• Risco de Incêndio – Muito baixo – áreas com expressão territorial. 
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Figura 3: Extracto da Carta de Risco de Incêndio 

 

3.2.4. Rede Natura 2000 

 

A área é abrangida, em quase toda a sua extensão, pela Zona de Protecção 

Especial Moura/Mourão/Barrancos, estabelecida ao abrigo da Directiva n.º 

79/409/CEE (Directiva Aves), e aprovada pelo DL n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 59/2008, de 27 de Março. 

 

 
Figura 4: Extracto da Rede Natura 
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3.2.5. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Existe uma mancha de REN na zona central da área do Plano, referente a um 

sistema de cabeceiras de linhas de água. A REN do concelho de Moura foi aprovada 

pela RCM n.º 113/96, de 27 de Julho, e é regulamentada pelo DL n.º 93/90, de 19 

de Março, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

 

 
 

Figura 5: Extracto da Reserva Ecológica Nacional 

 

 

3.2.6. PDMMA (Plano Director Municipal de Moura) 

 

O Plano Director Municipal de Moura (PDMMA), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 15/96, de 23 de Fevereiro, estabelece o seguinte, em 

termos de ordenamento e de condicionantes: 

 

Ordenamento 

 

A área, em análise, caracteriza-se, como: 

 

• Área Agro-Silvo-Pastoril, regulamentada pelos artigos 12º,13º, 19º e 20º 

do PDMMA; 
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• Espaços agrícolas, regulamentados pelos artigos 10º, 11º, 19º e 20º do 

PDMMA; 

• Espaços culturais e naturais – Estrutura Biofísica Principal, regulamentado 

pelos artigos 16º,17º, 19º e 20º do PDMMA. 

• Áreas florestais, regulamentadas pelos artigos 14ºe 15º. 

 

 
Figura 6: Extracto da Planta de Ordenamento do PDM 

 

 

Condicionantes 

 

A área, em análise, apresenta-se inserida em: 

 
• Reserva Agrícola Nacional (RAN), regulamentada pelo artigo 38º do PDMMA, 

em conjugação com o DL n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelos 

Decretos-Leis n.º 274/92, de 12 de Dezembro, e n.º 278/95, de 25 de 

Outubro; 

• Área de Montado de Azinho e Sobro, regulamentada pelo artigo 51º do 

PDMMA, em conjugação com os Decretos-Leis n.º 172/88, de 15 de Maio, 

n.º 11/97, de 14 de Janeiro, e n.º 169/2001, de 25 de Maio; 

• Domínio Público Hídrico, regulamentado pelo DL n.º 46/94, de 22 de 

Fevereiro; 

• Perímetro Florestal da Amareleja, regulamentado pelos artigos 50º e 52º do 

PDMMoura. 
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Figura 7: Extracto da Planta de Condicionantes do PDM 
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4. ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.1.Localização e justificação da área de intervenção 

 

A Central Fotovoltaica localiza-se na freguesia da vila de Amareleja, concelho de 

Moura, distrito de Beja, onde ocupará uma área total de 320,53 ha, e área útil de 

250 ha a Sudoeste da Amareleja.  

 

 

 
Figura 8: Área de Intervenção Inicial (Tapada Dr. Garcia) 

 

 

Da área inicialmente abrangida pelo anterior projecto (114 ha) manter-se-ão 

ocupados apenas cerca de 58 ha. Como tal, verificou-se a necessidade de ampliar a 

área destinada à implantação da unidade de produção de energia solar, adicionando 

cerca de 192 ha, totalizando no total cerca de 250 ha. A área de ampliação divide-

se em duas zonas, uma correspondente ao Aeródromo da Amareleja de 52 ha e a 

outra desenvolvendo-se próximo do limite Sul do perímetro urbano da Amareleja, 

até fazer a sua junção à área de projecto inicial com uma área total de 140 ha. 
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Na implantação de um projecto desta natureza, é necessário reunir alguns 

requisitos, dos quais se assinalam os seguintes: 

 

• Publicação do Plano de Pormenor da Central Fotovoltaica em Diário da 

República, 2ª série nº 226, de 23 de Novembro de 2007, para a área 

designada “Tapada Dr. Garcia”; 

 

• Necessidade de assegurar terrenos disponíveis para a implantação do 

projecto, em especial no que diz respeito a características minimizadoras de 

impactes, nomeadamente, a presença de declives pouco acentuados, pouca 

vegetação, afastamento de centros populacionais e com menos 

condicionantes; 

 

• Autorização para que o projecto se possa ligar à rede de alta tensão e possa 

ser escoada e vendida a energia produzida. Para tal é necessário a prévia 

atribuição de um ponto de interligação pela entidade gestora da rede e pela 

direcção Geral da Energia; 

 

• Existência de potencial fotovoltaico que ateste a viabilidade económica do 

projecto; 

 

• Aquisição dos prédios rústicos referentes à área de ampliação pelo 

promotor. 

  

Relativamente à caracterização do regime de insolação na Amareleja para aferir a 

viabilidade da instalação da Central Fotovoltaica, foram considerados os valores 

relativos a Beja e Badajoz, sendo calculada a produção prevista em KWh/m2. 
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Beja   

KW.h/m2/day 

month 

Badajoz 

 KW.h/m2/day 

month 

3,2 100 3,0 94 

4,3 120 4,3 120 

4,6 142 4,5 140 

5,7 172 5,8 173 

6,1 189 6,2 191 

6,8 205 7,0 209 

7,3 226 7,5 233 

7,1 221 7,3 225 

6,1 183 5,8 173 

4,8 149 4,8 144 

3,6 107 3,6 107 

3,2 99 2,8 88 

Total year 1912  1897 

 

Tabela 1: Níveis de Insolação de Beja e Badajoz 

Fonte: Estudo efectuado pela BP Solar (Dezembro 2002) 

 

Para além dos dados relativos ao regime de insolação atestarem a viabilidade 

económica do projecto do local em estudo, salientam-se também a existência de 

acessos possíveis de serem utilizados para aceder ao local como um factor 

minimizador não só económico como também os impactes ambientais resultantes 

da construção de novos acessos. 

 

Outro factor a realçar, é a existência de várias ligações à rede de distribuição de 

energia em média e alta tensão, assegurada por duas linhas (uma para a sub -

estação de Alqueva, e outra para a sub - estação da Amareleja). 

 

Em síntese, os critérios subjacentes que determinaram a localização desta área 

foram:  

 

1. Publicação do Plano de Pormenor da Central Fotovoltaica em Diário da 

República, 2ª série, nº226, de 23 de Novembro de 2007; 
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2. Os resultados de insolação conhecidos para esta região, assim como no 

aproveitamento máximo das potencialidades do local; 

3. Dimensão da área; 

4. Existência de potencial fotovoltaico que ateste a viabilidade económica do 

empreendimento; 

5. Acessibilidade ao local; 

6. Autorização para ligação à rede de alta tensão e existência de várias ligações à 

rede de distribuição de energia em média e alta tensão, assegurada por duas 

linhas (uma para a subestação do Alqueva, e outra para a subestação da 

Amareleja);  

7. Proximidade do corredor proposto pela REN- Rede Eléctrica Nacional SA da 

Linha Alqueva- Balboa, a 400 kv assim como a possibilidade da Central 

Fotovoltaica utilizar este corredor por exemplo para a ligação  de 60 kv; 

 

Os dados disponíveis de irradiação e meteorológicos no local da implantação, 

permitem estimar uma produção de energia eléctrica anual, por seguidor azimutal 

com inclinação de 45º e rácio de energia/ potência 2,021 kWh/ kWp, num valor de 

93,795 GWh/ ano. 

 

Mês  dias/ 
mês 

Produção 
diária 
(kWh/dia) 

Produção 
mensal 
(kWh/mês)  

Jan  31 214.704 6.655.826 

Fev  28 217.420 6.087.752 

Mar  31 289.823 8.984.522 

Abr  30 259.952 7.798.566 
Mai  31 288.288 8.936.943 

Jun  30 281.876 8.456.284 

Jul  31 289.642 8.978.894 

Ago  31 300.797 9.324.708 
Set  30 286.240 8.587.209 

Out  31 268.374 8.319.580 

Nov  30 196.946 5.908.372 

Dez  31 185.689 5.756.345 

Ano   256.646 7.816.250 
Produção anual total (kWh) 93.795.000 

                                          

Tabela 2: Distribuição de Produção 

Fonte: Estudo efectuado pela Acciona 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO BIOFISICA 

 

A partir da cartografia vectorial à escala 1:10.000, resultante do voo de 2006 

realizado para todo o concelho, extraiu-se informação relativa à altimetria, 

nomeadamente curvas de nível e pontos cotados, de modo a gerar o modelo digital 

de terreno que serviu de base para a elaboração dos temas cartográficos 

necessários para a presente análise: hipsometria, declives, orientação de encostas, 

sombreamento, festos e talvegues. 

 

Na área correspondente à Central Fotovoltaica a variação altimétrica é de apenas 

38 metros, em que a cota mínima é de 175 m e a máxima de 213 m, o que revela 

a planura da área em questão. A classe predominante é a dos 195-205 m, ao passo 

que a de menor expressão é a dos 175-185 m. 

 

As áreas de menor altitude situam-se a Sul, no terreno afecto ao antigo aeródromo, 

e a Noroeste, aumentando progressivamente em direcção ao Perímetro Florestal 

das Ferrarias. 

 

De um modo geral, a área do projecto caracteriza-se por uma inclinação fraca. As 

áreas de inclinação pronunciada, superiores a 25%, são residuais e concentram-se 

na área referente à primeira fase do projecto. 

 

No que diz respeito à orientação de encostas, predominam as vertentes viradas 

para Sul, representadas na cartografia com cores quentes que indicam maior 

insolação, em oposição às vertentes viradas para Norte, que são reduzidas e estão 

representadas com cores frias que indicam menor insolação. 

 

Em termos de distribuição, as vertentes viradas para Norte concentram-se no 

sector Noroeste, ao passo que as de maior insolação têm particular incidência no 

sector Sul e na parte central do sector Noroeste da área de expansão. 

 

A cartografia do sombreamento é um complemento à cartografia da orientação de 

encostas. As vertentes expostas a Sul recebem maior quantidade de radiação ao 

longo do ano, aumentando essa quantidade com o declive, enquanto que as 
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vertentes expostas a Norte apresentam valores muito baixos de radiação recebida, 

entre o Solstício de Inverno e os Equinócios.  

 

Assim, considerando um ângulo de incidência de 315º e a altura do sol de 45º, 

verifica-se que é na área afecta ao antigo aeródromo que as vertentes têm maior 

incidência de luz, facto que se justifica, como referido, pela exposição destas 

mesmas vertentes para Sul. 

 

O sistema hidrográfico reduz-se ao barranco do Escaravelho, afluente do rio Ardila, 

que limita a área do projecto a nascente. É uma linha de água de carácter 

torrencial que nas épocas mais secas se caracteriza pela formação de pequenos 

charcos que em pleno Verão chegam mesmo a secar por completo. 

 

O clima na região é mediterrânico, com Verões quentes e secos e Invernos frios. A 

precipitação é abundante no Outono/Inverno. 

 

Do ponto de vista geológico, predominam os xistos negros (ardósias), de foliação 

quase perpendicular à superfície, com afloramentos que aparecem à superfície do 

terreno em muitos locais da área do projecto. 

 

Os solos são maioritariamente muito delgados, encontrando-se a rocha geralmente 

apenas a cerca de 30 cm de profundidade. Dada a carência hídrica e de nutrientes, 

a presença de rochas e a baixa espessura dos solos, pode-se considerar que a área 

do projecto não tem aptidão para uso agrícola. De facto, ou se está perante 

afloramentos rochosos ou os terrenos apresentam limitações muito elevadas por 

falta de espessura efectiva e grande pedregosidade e/ou riscos de erosão muito 

elevados. As zonas com solos um pouco mais profundos apresentam também 

limitações por má capacidade de drenagem. 

 

4.3. OCUPAÇÃO ACTUAL DO TERRITÓRIO E CADASTRO 

 

A Central Fotovoltaica situa-se a sudeste da vila da Amareleja, numa área de 

320,53 hectares, e onde a presença humana e de edificações apresenta uma fraca 

expressão territorial. 
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A disposição da Central, NW-SE, resulta em boa medida da estrutura da 

propriedade existente na área adjacente à primeira fase do projecto, que 

corresponde ao Plano de Pormenor, dado que se tratam sobretudo de pequenas 

parcelas, com excepção dos prédios rústicos que constituem a própria central. 

 

Atendendo à estrutura cadastral da área de intervenção, e ao facto do projecto ser 

apenas da iniciativa de um único promotor ao abrigo de contratos de 

arrendamento, não foram considerados mecanismos de perequação no âmbito 

deste procedimento, dado não se justificar a sua aplicação pela ausência de uma 

pluralidade de destinatários das prescrições do plano. 

 

A área de expansão ao projecto inicial divide-se em dois sectores: um, mais a Sul, 

referente ao aeródromo Cifka Duarte, com 52 hectares, e outro que se desenvolve 

desde o limite Sul do perímetro urbano da Amareleja até fazer ligação a noroeste 

da área inicialmente definida, com cerca de 158 hectares. 

 

 
Figura 9: Estrutura da propriedade 

 

No que diz respeito ao aeródromo, pertence ao prédio rústico n.º 54 da secção I1 

da Amareleja e corresponde à zona mais árida da área do projecto. Os terrenos 

encontram-se incultos e ocupados com vegetação rasteira – constituída por 

herbáceas onde dominam os tojos, e também se encontram alguns exemplares de 

rosmaninho e manchas de alçar. 
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O outro sector é constituído pelo prédio rústico n.º 7 e por uma parte dos artigos 1 

e 6 da secção I1 da Amareleja. 

 

A ocupação neste sector é diversificada: prados secos/estepes cerealíferas, olival, 

pinhal, eucaliptal e montado de sobro e azinho.  

 

O artigo 1 está incluído no Perímetro Florestal das Ferrarias e é ocupado 

integralmente por eucaliptos. Nesta área a diminuição da diversidade biológica é 

evidente, devido à substituição dos habitats, ao esgotamento dos solos e à 

degradação dos ecossistemas em geral. 

 

Os prados secos/estepes cerealíferas, resultantes das culturas cerealíferas de 

sequeiro, tipicamente trigo e aveia, constituem o habitat de algumas espécies 

faunísticas de maior interesse conservacionista; contudo, a nível florístico a sua 

diversidade é muito baixa. 

 

Para além das searas (de trigo ou aveia) as famílias florísticas mais comuns são as 

gramíneas, as compostas e as leguminosas. São zonas relativamente extensas 

utilizadas para cultura intensiva de cereal ou para pastoreio. 

 

O olival é uma área de utilização agrícola de cultura intensiva de oliveiras que na 

zona se caracteriza pelo pequeno porte das suas árvores. O sub - coberto é 

frequentemente utilizado para pastoreio, apresentando uma composição florística 

pouco diversificada e de reduzido valor florístico. No entanto, os olivais apresentam 

um elevado interesse uma vez que se inserem na zona de produção do Azeite de 

Moura (DOP). 

 

Encontram-se na área duas zonas distintas de pinheiro manso, que correspondem a 

plantações relativamente recentes com exemplares de altura inferior a um metro e 

fraco desenvolvimento, devido provavelmente à fraca qualidade do solo.  

 

Existem zonas abertas dominadas por azinheiras, onde surgem ocasionalmente 

sobreiros e carrascos, submetidas a um regime agro-silvo-pastoril correspondente a 

um sistema de agricultura extensiva específico. O sub -coberto destas zonas é 

rasteiro, semelhante ao das restantes áreas. 
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4.4. DADOS ACÚSTICOS 

 

Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a elaboração dos planos 

de urbanização referentes a zonas exclusivamente industriais estão dispensados de 

apresentação de mapas de ruído e de relatórios sobre recolha de dados acústicos. 

Considerando que à data da publicação do RGR a Central Fotovoltaica era 

reconhecidamente uma actividade industrial, e atendendo ao facto da paisagem 

sonora característica do local não ser alterada pela nova ocupação do solo, não são 

apresentados nos elementos de plano os dados relativos ao ruído.  
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Parte II – PROPOSTA DE PLANO 

 

5. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

5.1. Nota prévia 

 

Após publicação do Plano de Pormenor da Central Fotovoltaica da Amareleja, (D.R, 

2ª série, nº226, de 23 de Novembro de 2007), no prédio rústico designado “Tapada 

do Garcia”, com uma área de 114 ha e na sequência do desenvolvimento de um 

conjunto de investimentos associadas às energias renováveis, verificou-se a 

necessidade de ampliar a área destinada à implantação da unidade de produção de 

energia solar, constituindo no total cerca de 320,53 ha, distribuídos pelos prédios 

rústicos:  

 

• Artigo 54º, secção I1 (adjacente a sudoeste), designado por “Monte do 

Aeródromo” numa área de 52 ha; 

•  Artigos 1,6 e 7 da Secção I1 da Amareleja abrangendo cerca de 157.73 ha. 

 

Na área em estudo, de acordo com o Plano Director Municipal de Moura, a 

classificação do uso do solo não prevê, entre as actividades permitidas para a zona, 

a instalação de uma Central Fotovoltaica. 

 

Para tal, decidiu-se proceder à elaboração de um Plano de Urbanização para uma 

área destinada à implantação da Central Fotovoltaica, incluindo a área afecta ao 

Plano de Pormenor da Central Fotovoltaica, de modo a facilitar a criação de 

condições que viabilizem um correcto ordenamento e permitam uma adequada 

implementação das actividades inerentes a um empreendimento desta natureza. 

 

5.2. Objectivos do Plano 

 

O Plano de Urbanização pretende traduzir o programa necessário para a 

implantação de uma instalação solar fotovoltaica de 46,41 Mwp (35 MW de potência 

nominal), através de acções de infra -estruturação do solo, numa área de 320,53 

ha, tendo para tal definido os seguintes objectivos: 
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• Definição de um zonamento de áreas para a implantação dos painéis 

solares; 

• Definição de uma rede viária interna e externa de circulação; 

• Regularização do barranco do Escaravelho, que limita a zona de implantação 

da Central Fotovoltaica a Este 

• Selecção de locais apropriados para a implantação do equipamento de apoio 

à Central Fotovoltaica, com menor impacte e integrados na paisagem; 

• Minimizar os impactes negativos ambientais decorrentes da instalação da 

Central Fotovoltaica. 

 

5.3. Organização física 

 

O desenho do espaço proposto para a área de intervenção sustenta-se em três 

princípios estruturantes. 

 

O primeiro princípio, inscreve-se na necessidade da optimização da eficiência da 

instalação dos painéis solares com uma determinada inclinação e orientação, para 

que ao longo do ano, o máximo de energia seja captada. Para tal, foram 

considerados os seguintes critérios: 

 

• Cada módulo fotovoltaico YL170 tem 1.335 metros de comprimento por 0.99 

metros de largura. Cada seguidor é constituído por 13 x8 módulos, portanto 

cada seguidor tem uma superfície de 13.058 metros x 10.78 metros, 

ocupando uma superfície de 140.76 m2. 

 

• Separação entre elementos geradores. Os seguidores serão instalados no 

terreno com uma disposição Norte-Sul e Este-Oeste. Os seguidores serão 

separados uns dos outros em ambas as direcções, para evitar sombras entre 

eles. A separação entre os eixos de seguidores do mesmo tipo em 

alinhamentos paralelos é de 26.5 metros na direcção Norte – Sul e 32 

metros na direcção Este - Oeste . 

 

• Distância entre os elementos geradores e os inversores/Postos de 

transformação. Devido à magnitude da instalação, torna-se necessário 

agrupar as saídas dos inversores em postos de transformações. Para efeitos 
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estimativos, foi considerada uma configuração preliminar de agrupamento 

de seguidores, que consiste em: 

- 36 seguidores dispostos em retícula, de preferência quadrada, de 6x6 

metros 

- Localização do inversor e do posto de transformação no ponto central da 

retícula. 

      Esta configuração é considerada como a mais adequada para a optimização 

das linhas subterrâneas e de interligação eléctrica. Esta configuração 

poderá, eventualmente, ser alterada durante a execução, procurando 

soluções de optimização da instalação solar. 

 

• Distância entre postos de transformação e Subestação eléctrica. Procurar-

se-á minimizar as distâncias entre os Postos de Transformação e Subestação 

eléctrica. 

 

O segundo princípio, apoia-se na definição de uma estrutura de acessos. Procura 

dar uma resposta que facilite o acesso à instalação solar, permita o acesso às 

propriedades privadas, sobretudo na opção de manter alguns caminhos existentes e 

internamente facilite o acesso ao equipamento de apoio e possibilite as deslocações 

necessárias para o funcionamento de uma Central Fotovoltaica. Ou seja, este 

princípio reflecte sobretudo uma intenção funcional.  

 

O último princípio, diz respeito à localização do equipamento de apoio às 

actividades. A localização dos edifícios (centros de transformação, subestação 

eléctrica e centro de controlo/aula de energias renováveis), tem a ver por um lado, 

fazer face a uma determinada área de módulos solares e a respectiva localização 

dos Centros de Transformação e assim como o outro equipamento de apoio. 

 

Evidencia-se o facto da alteração da localização da sub - estação eléctrica, prevista 

no Plano de Pormenor, devido à área de ampliação e a necessidade de localizar a 

sub - estação no centro de gravidade da Central Fotovoltaica. 

 

5.4. Modelação do terreno 

  

A modelação do terreno realizada para a implantação do projecto resulta 

exclusivamente da: 
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• Necessidade de desenhar a circulação viária de acessos aos centros de 

transformação;  

• Necessidade de criar plataformas de implantação a uma só cota do 

equipamento de apoio a construir; 

•  Necessidade de criar valas de e canalização de cabos. 

 

Com efeito, as principais acções a desenvolver para implementação do projecto 

são: 

 

• Adequação dos acessos à obra; 

• Acondicionamento do terreno; 

• Vedação do perímetro do terreno; 

• Hidrosementeira das ladeiras da terraplanagem e desmontes; 

• Escavações para fundações dos seguidores; 

• Abertura de valas para as condutas eléctricas entre os sistemas de geração 

e colocação de caixas. A largura das valas varia de acordo com o diâmetro 

dos tubos a introduzir. 

 

As movimentações de terra consistirão numa primeira fase na limpeza e alisamento 

do terreno, para remoção da camada vegetal, arbustos e vegetação existente. 

Posteriormente será recuperada a camada de terra vegetal que tenha sido 

armazenada. Na parcela da Tapada será reduzida ao mínimo a movimentação de 

terras, assim como na área do aeródromo que, praticamente não necessita de 

modelação do terreno, uma vez que não apresenta vegetação de coberto arbóreo e 

o terreno existente permite a instalação dos painéis. 

 

A solução final de canalização deverá adaptar-se às necessidades operacionais e às 

restrições de execução impostas pelo terreno. 

 

Com o fim de minimizar o impacto das necessárias escavações, efectuar-se-ão 

diferentes traçados alternativos de canalização dos cabos, considerando-se ainda 

outros aspectos de desenho, tais como: 

 

• Minimizar o número de cruzamentos com caminhos, estradas ou caminhos 

de acesso tanto aos seguidores como aos Centros de Transformação; 

• Minimizar o número de caixas agrupadoras; 
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• Eliminar percursos com ângulos pronunciados. 

 

5.5. Equipamentos 

 

Na área de intervenção do plano prevê-se a construção dos seguintes 

equipamentos que assumem funções específicas para garantir o regular 

funcionamento da Central Fotovoltaica: 

 

a) Equipamento de apoio; 

b) Edifício de controlo – será constituído por um edifício com três funções distintas: 

uma área administrativa, uma área destinada ao controlo da central e uma área 

destinada a visitas externas à central; 

c) Subestação eléctrica – o edifício será constituído por uma sala de celas, sala de 

controlo, telecomando, sala de comando, armazém e instalações sanitárias.  

 

O Equipamento de Apoio, Edifício de Controlo e Subestação Eléctrica serão objecto 

de um projecto de execução específico, obedecendo à localização indicada na Planta 

de Zonamento do Plano de Urbanização. 

 

Nos edifícios a construir os parâmetros urbanísticos a observar são: 

 

a) Cércea máxima: 10 m 

b) N.º pisos máximo: 3 pisos 

 

5.6. Infra-estruturas 

 

Na zona da sub - estação eléctrica e do Edifício de controlo a água das chuvas 

recolher-se-á em depósitos de rede, interconectados por uma rede de tubagens em 

PVC. 

   

Os equipamentos auxiliares exteriores disporão de inclinação suficiente para que a 

água da chuva que caia sobre os recintos seja recolhida numa calha e derivada a 

uma rede de saneamento disposta para o efeito. Este sistema estará conectado à 

Rede de águas Pluviais da Subestação. 
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Para a contenção de vertidos acidentais de óleo, todos os sistemas e equipamentos 

que contenham óleo situar-se-ão no interior de depósitos de contenção de vertidos 

para recolher possíveis fugas de óleo; estes recipientes estarão conectados a uma 

caixa de derivação, onde se situarão as chaves de corte de comporta e se 

canalizarão as águas para a Rede de Águas Industriais/Pluviais da subestação. 

 

Cada depósito estará formado por uma base e muros de betão armado (com malha 

electrosoldada sobreposta para controlar o aparecimento de fissuras) de altura 

variável, mas que permita a contenção da totalidade do líquido em caso de ruptura 

do transformador. As bases possuirão inclinação necessária na direcção de um 

depósito de recolha, conectado a outro exterior. Desde este último, por meio das 

correspondentes válvulas, poderá enviar-se o vertido para a rede de águas pluviais, 

sempre que se trate deste tipo de águas, ou o separador, quando se trate de óleos 

ou de águas contaminadas. 

 

Construir-se-á um poço para a recolha do óleo do transformador da subestação 

totalmente estanque, para evitar na contaminação por vertido do mesmo. 

 

Será instalada uma vedação uniforme ao longo de todo o perímetro da instalação 

solar. A vedação terá 2 metros de altura, em rede simples entrançada e 

galvanizada - plastificada em verde, de trama 50/14-17 e com postes verdes em 

tubo de aço galvanizado por imersão de 48 mm de diâmetro. Os postes serão 

assentes numa base de betão. Os referidos postes elevar-se-ão 15 cm para 

conseguir na parte inferior da vedação uma elevação com esta altura, permitindo a 

passagem de animais de pequeno porte. 

 

Para a subestação eléctrica está projectado uma vedação que rodeie o parque ao ar 

livre, efectuando o fecho com o edifico. A vedação será constituída por postes 

metálicos galvanizados e pintados de perfil circular e por rede rígida metálica de 

entrançado simples. Ao longo do traçado da vala utilizar-se-ão postes intermédios e 

de esquina nas mudanças de direcção e no inicio da vedação. 

 

No que diz respeito às valas e canalização dos cabos, far-se-ão a partir do elemento 

gerador e a cablagem poderá realizar-se em bandeja ou enterrada em valas. Uma 

rede de linhas eléctricas subterrâneas unirá os diferentes Centros de Transformação 

distribuídos pela Central e sub -estação de transformação. 
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No caso de serem enterrados em valas, os cabos serão canalizados no interior de 

tubos de Polietileno de paredes duplas (lisas no interior, corrugadas no exterior) de 

diâmetro adequado em função do número de cabos que contenham. 

 

A tipologia das valas (largura e profundidade) variará dependendo dos tubos a 

introduzir em cada caso; não obstante, contemplam-se preliminarmente as 

seguintes configurações de canalizações em vala: 

 

• 2 tubos com um diâmetro de 110 mm para canalização secundária CC desde 

os seguidores à conexão com as canalizações primárias; 

• 6 tubos com um diâmetro de 160 mm para as canalizações principais em CC 

até aos inversores( 1 tubo para condutores positivos, outro para negativos e 

outro para serviços auxiliares) e para a canalização CA entre CA entre 

Centros de Transformação( 3 tubos). 

 

5.7. Rede Viária 

 

A rede viária é composta por caminhos existentes (alguns a manter) e caminhos 

internos: primários e secundários. Para tal, o acesso à área de implantação da 

Central Fotovoltaica far-se-á através da ligação à E.N. 386, que parte da Amareleja, 

e que atravessa o Baldio das Ferrarias, na direcção Noroeste - Sudeste . A partir 

desta estrada há um caminho de terra batida que segue à direcção à parcela da 

Tapada drº. Garcia.  

 

O acesso a esta parcela faz-se a Norte da mesma. A parcela apresenta actualmente 

um caminho de terra que a atravessa na direcção Norte – Este. 

 

Uma estrutura viária interna composta por caminhos permite o acesso ao 

equipamento de apoio às actividades da Central e os caminhos de acesso aos 

Centros de Transformação. Os caminhos existentes a manter são o que atravessa a 

Tapada drº. Garcia e o que delimita a área desta e parte da área do antigo 

aeródromo, permitindo deste modo o acesso às propriedades privadas.  

 

Os caminhos principais apresentam um perfil de 6 metros e os internos de 4 

metros. 
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Os caminhos serão em “Toutvenant” batido, material inerte e permeável, cuja 

drenagem pluvial deverá ser assegurada por valetas. 

 

5.8. Estrutura ecológica 

 

A estrutura ecológica proposta para o plano define três sub - sistemas de áreas 

verdes. 

 

O primeiro, desenvolve-se na parte Norte da Tapada Dr. Garcia, de coberto arbóreo 

denso, constituído, sobretudo, por Pinus Pinea, na sua maioria. Tem como função 

minimizar o impacto visual, minimizar os efeitos da erosão do solo, considerando a 

topografia existente e funciona como prolongamento e ligação ao Baldio das 

Ferrarias. 

 

O segundo sub-sistema distribui-se por diversas zonas da área de intervenção, 

correspondendo a algumas situações onde a natureza geológica não permite a 

implantação de painéis, minimizando-se assim os impactos da erosão do solo. É 

constituído por arbustos e sub – arbustos (existentes e a plantar). As espécies a 

utilizar serão baseadas nas existentes no terreno entre elas a esteva, urze, etc. A 

função principal deste sistema é manter o revestimento vegetal do solo, evitando a 

erosão progressiva deste e proporcionando uma maior retenção das águas. 

 

O último sub – sistema, consiste na reposição da galeria ripícola do barranco do 

Escaravelho, respeitando a área do domínio público hídrico, assegurando uma 

maior retenção das águas e favorecendo o equilíbrio do processo e drenagem 

natural e estabelecendo uma relação com a paisagem envolvente. Incluem também 

este sub - sistema as áreas circundantes, cerca de 8 metros, nas lagoas existentes. 
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6. PROJECTO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

 

6.1. Enquadramento do projecto 

  

A Central Fotovoltaica de Moura, é um projecto de produção de energia eléctrica 

limpa, renovável a partir da radiação Solar, que já se encontra licenciado pelo 

Estado Português e que se insere no conjunto de centros produtores de energia 

eléctrica nacionais, que vão contribuir para a quota de produção de energia 

renovável de 39% até ao ano 2010, comprometida pelo Estado Português no 

âmbito do protocolo de Quioto. 

 

A energia a produzir nesta Central será transportada até à subestação de Alqueva 

para posterior distribuição através da rede Nacional de Transporte / REN. Até à 

conclusão daquela subestação a energia será transportada para as subestações da 

Amareleja e Moura.  

 

A Central Fotovoltaica de resulta de uma iniciativa liderada pelo Município de Moura 

que pretende com este projecto explorar o recurso mais abundante existente no 

Concelho, a radiação solar. 

 

O Concelho de Moura é beneficiado pela existência no seu interior, do maior nível 

de radiação solar em território europeu, dispondo por este motivo da melhor 

localização para um projecto de aproveitamento de energia solar quer em Portugal 

quer na Europa. 

 

O Projecto foi dimensionado e planeado em várias vertentes, de forma a constituir 

um bom projecto de investimento, a dar um contributo para a promoção do 

desenvolvimento social na região, quer ao nível da economia, quer actuando sobre 

o desemprego e a formação de técnicos especializados, quer ao nível científico, 

promovendo a investigação científica sobre o renovável, já formalizada por 

protocolos com universidades Portuguesas, quer apoiando a industria nacional do 

renovável disponibilizando um laboratório de referência para o sector. 

 

Para além da Central Fotovoltaica de Moura, o Projecto, de uma forma integrada, 

compreende ainda a criação de uma unidade fabril de painéis fotovoltaicos e de um 
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Laboratório de ensaios para o renovável em construção no Tecnopolo de Moura, 

bem como um programa de interacção com as Universidades para apoio a uma 

licenciatura sobre o renovável, um Fundo para apoio a projectos de divulgação do 

renovável e apoio a outras iniciativas no âmbito das energias renováveis. 

 

Está já em fase de conclusão a saída para o mercado de trabalho de uma primeira 

geração de técnicos especialistas em energias renováveis, como resultado de um 

projecto de formação específico desenvolvido pela Escola Profissional de Moura e 

em funcionamento desde há 3 anos. 

 

6.2. Justificação do projecto 

 

O consumo energético na sociedade em que vivemos cresce a uma tal proporção 

que provocará dentro de algum tempo o esgotamento dos recursos energéticos 

naturais disponíveis, tais como o carvão, o petróleo, etc. E é por esta razão que é 

necessário encontrar alternativas energéticas diferentes das que já existem. 

 

Actualmente, as energias renováveis constituem a principal alternativa energética 

razoável. Estas energias baseiam-se sobretudo num impacto ambiental reduzido, 

em comparação com outras energias. Mas elas justificam-se, acima de tudo, por 

serem uma aposta tecnológica para o futuro, de tal forma que, através destes 

recursos praticamente inesgotáveis, se podem converter numa fonte segura de 

fornecimento energético. 

 

O Sol, e mais concretamente a radiação solar, é uma fonte inesgotável de energia, 

o que assegura a continuidade do seu fornecimento. 

 

A energia solar, e especificamente a energia solar fotovoltaica, constitui uma 

energia muito interessante para o futuro. O efeito fotovoltaico permite obter 

energia eléctrica directamente a partir da radiação solar, por meio da utilização de 

células solares fotovoltaicas agrupadas em painéis que captam essa radiação. 

 

Este procedimento de obtenção de energia eléctrica permite uma poupança 

económica significativa em termos estritamente monetários e uma redução 

considerável da emissão de agentes contaminantes, nomeadamente de dióxido de 

carbono (crucial para evitar o “efeito de estufa”), óxidos de nitrogénio, entre 
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outros, em comparação com o processo de produção de electricidade em centrais 

térmicas ou nucleares. Desta maneira, a energia eléctrica produzida na central 

fotovoltaica e injectada na rede eléctrica implicará igualmente uma importante 

contribuição para o desenvolvimento de novas formas de produção de energia 

através de fontes renováveis. 

 

Neste tipo de instalações há a destacar a importância das emissões evitadas 

relativamente à produção de gases numa central térmica convencional. 

Efectivamente, uma central térmica de gás natural produz 0,2 Kg CO2 por KWh. 

 

Tendo em conta que a instalação fotovoltaica produzirá aproximadamente 93,795 

GWh/ano, a produção desta mesma energia através de uma central térmica 

convencional de gás geraria 18.759 Tm/ano de CO2. 

 

Se em vez de gás natural se utilizassem outros combustíveis fósseis, a esta 

emissão haveria que acrescentar as emissões correspondentes de SO2 e de óxidos 

de nitrogénio, compostos que têm repercussões negativas bastante conhecidas. 

 

O desenvolvimento deste projecto no local escolhido é suficientemente justificado do 

ponto de vista da produção de energia, pela climatologia da zona e concretamente 

pelos níveis de radiação incidente recebidos na zona. 

 

Este projecto, inovador e tecnologicamente avançado, contribui para alcançar os 

objectivos assinalados no programa E4 de eficiência energética e energias 

renováveis, para além de ter também um amplo carácter social: 

 

- Aquisição de receitas para o município, resultantes da licença de obras, 

impostos e outros conceitos induzidos. 

- Cria postos de trabalho a nível local, potenciando a criação de 

empresas locais para a realização dos trabalhos necessários de 

montagem, manutenção e vigilância. 

- Consequências ao nível educativo em toda a região, havendo a 

possibilidade de aproveitar a monitorização com critérios didácticos. 
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6.3. Descrição do projecto 

 

O projecto consiste na construção de uma instalação solar fotovoltaica de 46,41 

Mwp (35 MW de potência nominal) e uma produção anual prevista de 

93795000KWh. 

 

6.3.1 Principais componentes do Projecto 

 

A Central Fotovoltaica é uma infra-estrutura cuja unidade básicas são os seguidores 

que suportam vários módulos fotovoltaicos, também designados por sistema 

gerador. Associados aos seguidores, que correspondem ao início do processo e 

distribuição de energia eléctrica, estão ainda os seguintes auxiliares auxiliares: o 

sistema de conversão CC/CA, com o respectivo sistema de interligações e 

protecções e o sistema de ligação à rede. Segue-se uma breve descrição dos vários 

elementos: 

 

a) Sistema gerador 

 

Tem a função de captar a máxima radiação solar e de transformar directamente a 

energia sob a forma de radiação, em energia eléctrica, em corrente contínua. Os 

módulos solares constituem a parte mais importante da instalação. Estes são 

constituídos por várias células fotovoltaicas individuais, unidas através de ligações 

metálicas em série ou em paralelo. Vão ser implantados cerca de 273000 módulos, 

sendo a potência eléctrica gerada de 46,41 MWp. 

 

Um seguidor solar é conjunto de elementos cuja função principal é realizar o 

seguimento solar com o mínimo erro de posição. A Central fotovoltaica será 

constituída por 2625 seguidores, em que a estrutura que suporta os painéis será o 

elemento que mais se destacará com 13,05 m de comprimento por 10,80 m de 

largura, resultando numa área total de 140,94 m2. 
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Figura 10: Seguidor (Vistas) 

 

Os seguidores serão implantados no terreno numa orientação Norte – Sul e Este - 

Oeste e , para evitar sombreamentos, a distância que os separa será de 26,5 m, 

fazendo com que para cada seguidor resulte uma área de 848 m2, a qual inclui a 

implantação e afastamentos. 

 

b) Sistema de conversão CC/CA 

 

O sistema de conversão é composto por inversores, que fazem a conversão da 

corrente contínua proporcionada pelo sistema gerador em corrente alternada, para 

a sua posterior ligação à rede de distribuição de energia. A instalação solar 

fotovoltaica de moura inclui 70 inversores. Cada inversor dispõe de várias 

protecções, de modo a permitir o seu funcionamento adequado em casos de 

sobrecarga, curto-circuito. sobretensões transitórias., variações na tensão e/ou na 

frequência, etc. 

 

c) Sistema de ligação à rede 

 

O sistema de ligação à rede é formado essencialmente por postos de 

Transformação (PT), contador de energia e subestação eléctrica. Para a área da 

Central propõe-se a instalação de 70 PT pré-fabricados. 
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A ligação à rede eléctrica será trifásica e de Média Tensão e incluirá os elementos 

de ligação e de protecção aceites pela empresa distribuidora. 

 

Numa primeira fase, e ainda antes da instalação e início de funcionamento da 

subestação eléctrica, o escoamento será feito a 30 kV através da PT. Esta ligação 

transitória será posteriormente desligada e ligada à sub - estação eléctrica. Numa 

segunda fase, a totalidade de produção eléctrica da Central será escoada para a 

rede pública de distribuição eléctrica de Portugal a 60KV por meio de uma 

subestação de 20kV /60 kV. 

 

d) Outros elementos de projecto 

 

O acesso à Central Fotovoltaica efectuar-se-á através da estrada nacional EN386 

que parte da Amareleja, atravessa o Baldio das Ferrarias, na direcção Noroeste - 

Sudeste, e que serve igualmente o concelho vizinho de Barrancos. A partir da 

estrada existe um caminho em terra que segue em direcção à Tapada drº Garcia, a 

qual consta actualmente com um caminho de terra que atravessa na direcção Norte 

– Sul e que servirá como via de servidão e acesso à propriedade vizinha. A Central 

Fotovoltaica será ainda dotada de um caminho interno e de vários caminhos que 

permitirão o fácil acesso às instalações para a realização das necessárias 

actividades de supervisão e manutenção. 

 

O projecto contempla os seguintes tipos de edificações: centro de controlo/ sala de 

sensibilização para as energias renováveis; centros de transformação e subestação 

eléctrica. 

 

A rede de águas pluviais na zona de subestação e do centro de controlo será 

constituída por depósitos, interconectados por uma rede de tubagens em PVC. Será 

implementada um sistema de drenagem natural com capacidade suficiente para a 

recolha e drenagem destas águas. 

    

O abastecimento de água da instalação para limpeza e consumo humano, fazer-se-

á por meio de tubagens em PEAD, com uma pressão nominal de 10 atm, válvulas 

de corte, redutores de pressão e contador. 
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O tratamento das águas residuais será efectuado através da instalação de uma 

fossa séptica. 

 

6.3.2 Principais acções do projecto 

 

As principais acções de projecto são:  

 

• Adequação dos acessos; 

• Acondicionamento do terreno: desmatagem e modelação; 

• Movimentações de terras; 

• Vedação do perímetro do terreno; 

• Escavações para as fundações dos seguidores; 

• Abertura de valas e canalizações de cabos; 

• Rede de terra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RELATÓRIO 
 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA - AMARELEJA 

 
 

 
GABINETE DE PROJECTOS / DEPARTAMENTO TÉCNICO / CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA              41/41 

 

7. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

A implementação do projecto terá duas fases distintas: 

 

a) Fase I: corresponde à instalação de seguidores na parcela inicial da central 

fotovoltaica (Tapada drº. Garcia, realizada em duas etapas: 

• Na etapa A, serão instalados 160 seguidores correspondendo a 2,5 

MW de potência nominal. O ponto de escoamento de energia estará 

localizado a 5 Km da Central, correspondendo à rede de distribuição 

que actualmente abastece Moura e o posto de transformação em 

serviço de 230/30 kV; 

• Na etapa B, serão instalados 805 seguidores, equivalentes a 8,2 MW 

de potência nominal. 

 

b) Fase II: Corresponde à instalação de 1660 seguidores na área de ampliação 

ao projecto inicial da Central, com 23,3 MW de potência que completarão a 

totalidade da instalação. Tanto nesta fase como na etapa B da Fase I, a 

ligação será feita à Barragem do Alqueva (60kV), com origem na 

subestação. 

 

Em termos de vida útil, estima-se que a Central esteja em funcionamento, de 

acordo com as especificações apresentadas na descrição do projecto, durante cerca 

de 25 anos. 
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