
Exmo. Sr. Presidente

da CCDR Alentejo

Lisboa, 27 de novembro de 2019

Assunto: Consulta pública – Central Solar Fotovoltaica de Castro Verde

Exmo. Sr. Presidente Roberto Pereira Grilo

Vem a SPEA apresentar o seu parecer relativo à Avaliação de Incidências Ambientais da

Central Solar Fotovoltaica de Castro Verde, em consulta pública até 27/11/2019.

Para este comentário foram analisados os elementos da Avaliação de Incidências Ambientais,

nomeadamente o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico, disponíveis no portal PARTICIPA:

https://participa.pt/pt/consulta/central-solar-fotovoltaica-de-castro-verde?

fbclid=IwAR2MY8Z6z942EoduQTFDzwp2blRrO56NWytSlMcECaPbK4q0w0tq81gcK04.

ÁREAS CLASSIFICADAS E SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

A Área de Intervenção Direta do projeto, encontra-se incluída na Zona de Proteção Especial

(ZPE)  de  Castro  Verde  –  PTZPE004,  na  Important  Bird  Area  (PT029)  e  com a  Reserva  da

Biosfera  de  Castro  Verde  e  próxima  do  Sítio  de  Importância  Comunitária  do  Guadiana  –

PTCON0036, através da instalação de 62.580 painéis fotovoltaicos (10,35 hectares) e de uma

linha elétrica de alta tensão de ligação da central solar à rede elétrica de distribuição, com uma

extensão de 13,5 km e 54 apoios em betão.

Relativamente  à  caracterização  da  situação  de  referência  dos  sistemas  ecológicos,

nomeadamente  a  fauna  (Capítulo  4.6.3),  a  SPEA considera  a  descrição insuficiente,  tendo  a

referir os seguintes comentários:
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 As referências bibliográficas apresentadas no subcapítulo 4.6.3.2 – Metodologia não

são mencionadas no capítulo Bibliografia, nomeadamente Palma et al. 1999, Costa et

al. 2003, Equipa Atlas, 2008.

 A metodologia de campo é insuficiente, atendendo ao elenco de espécies de aves com

presença na área de estudo e envolvente. Considerando o estatuto de conservação

destas espécies, a metodologia de campo deveria ser inclusiva de forma a contemplar

as diferentes épocas fenológicas, ao invés de ser realizada apenas durante o período

de invernada (dezembro de 2017),  quando algumas destas espécies ou não estão

presentes  na área  por  ser  apenas espécies  estivais  reprodutoras  (ex.  tartaranhão-

caçador  Circus  pygargus),  ou  realizam  movimentos  dispersivos  (ex.  sisão  Tetrax

tetrax).

 Ainda sobre a metodologia de campo, é referido que esta consistiu na realização de

pontos de observação para registos de todos os indivíduos ou indícios de presença,

assim como foi realizado um transecto a partir de automóvel a baixa velocidade, com

paragens frequentes para realização de pontos de observação. A SPEA considera que

os pontos de observação devem ser apresentados na documentação apresentada, de

forma a permitir uma melhor perceção do trabalho de prospeção efetuado.

 O enquadramento da área de estudo (4.6.3.3) é efetuado tendo por base o Buffer das

Áreas Muito Críticas para Aves Estepárias 2009, o Buffer das Áreas Muito Críticas para

Aves de Rapina 2009, e o Buffer das Áreas Críticas para Aves de Rapina 2009. A

informação  que  consta  nestes  ficheiros  peca  por  escassa  e  desatualizada  face  à

situação atual das espécies referidas, pelo que deveriam ser apresentados dados mais

recentes para estas espécies, face ao crescimento de algumas populações e sua área

de distribuição (ex. águia-imperial  Aquila adalberti, abutre-negro Aegypius monachus,

águia-de-bonelli  Aquila fasciata), resultado de recentes projetos de conservação (ex.

LIFE Imperial) e continuados projetos de monitorização (ex. Grupo Trabalho em águia-

de-bonelli,  da SPEA),  e também face ao decréscimo acentuado de espécies  como

sisão e abetarda. ). Neste momento, sabe-se também que a mortalidade por colisão

com linhas elétricas de espécies como o sisão não está limitada às áreas classificadas,

pois as aves fazem movimentos sazonais para áreas periféricas.

 A referência a linhas elétricas como um dos fatores de ameaça à conservação de

inúmeras Famílias  é  insuficiente  considerando  que para  espécies  referenciadas  no

estudo, tais como águia-imperial, águia-de-bonelli, sisão e abetarda, a eletrocussão e

colisão  com  linhas  elétricas  é  considerado  como  um  dos  maiores  problemas  de

conservação, assim com a destruição de habitat.
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A ZPE de Castro Verde foi delimitada com base na sua importância para diversas espécies de

aves, nomeadamente aves estepárias como abetarda, sisão, águia-imperial, tartaranhão-caçador,

tartaranhão-azulado, cortiçol-de-barriga-preta, alcaravão, rolieiro, peneireiro-das-torres, calhandra-

real, entre outras, conforme pode ser confirmado no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da ZPE

de Castro  Verde.  Esta  é  uma das  mais  importantes  áreas  estepárias  em Portugal,  pela  sua

dimensão e importância  para as  diversas  populações  de espécies  estepárias  ameaçadas em

Portugal, e também para a águia-imperial, que tem neste momento um projeto LIFE a decorrer. 

Evolução do estado do ambiente sem projeto

No capítulo 5 do Relatório Síntese, é identificada a evolução do estado do ambiente sem o

projeto.  Contudo,  e apesar  das dificuldades apresentadas para este exercício,  este parágrafo

desvaloriza  completamente  a  componente  da  fauna,  focando-se  sobretudo  nos  aspetos

socioeconómicos, paisagístico e de presença humana. A manutenção das condições atuais, tanto

dentro da ZPE como nas áreas adjacentes, nas quais se incluem as áreas atravessadas pela linha

elétrica  a  construi,  será  certamente  um fator  positivo  para  as  populações  de  aves,  pelo  que

deveria ser considerado.

Avaliação de Impactes 

Na avaliação dos impactes do Cap. 6.7.2., em particular nos impactes durante as Fases de

Construção e  Exploração,  não é  feita  a  identificação  do impacte  representado  pela  perda de

habitat de nidificação, para as espécies que nidificam no solo, nem na perda de habitat de caça

para as espécies de rapina, nomeadamente para águia-de-bonelli, com pelo menos dois casais

abrangidos pela área de estudo do projeto. Se bem que não sejam os fatores mais importantes do

impacte sobre a avifauna, a inexistência de referência a estes impactes levanta dúvidas sobre a

adequabilidade  da  metodologia  de  avaliação  adotada.  É  de  salientar  a  inexistência  desta

referência, considerando que se trata de uma área com habitat estepário propício à presença de

espécies referidas acima. Convém recordar que:

 A população nacional do sisão declinou aproximadamente 50% em apenas 10 anos, entre

2006 e 2016 (Silva et al 2018);

 Terão sido registadas mais perdas dentro de ZPEs do que fora, e suspeita-se que tem

havido uma perda da qualidade do habitat nas áreas classificadas (Silva et al 2018);

 Tanto  em Portugal  como em Espanha  estão a registar-se  perdas de habitat  estepário

dentro e fora das ZPEs (Gameiro,  in  press),  principalmente  devido à intensificação da

agricultura  e  projetos  de  infraestruturas.  Em  apenas  4  anos  as  ZPE  estepárias
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Portuguesas  e  Espanholas  terão  sofrido  uma  redução  de  2,2%  de  habitat  estepário

(Gameiro, in press);

 Está a perder-se bastante habitat favorável às aves estepárias fora da RN2000, o que as

está a isolar as ZPEs estepárias, reduzindo a conectividade entre elas (Alonso et al 2019).

Questionamos também a referência a um impacto positivo significativo na Fase de Desativação,

com a desativação da linha elétrica.  Esta é uma assunção incoerente,  atendendo ao impacte

global do projeto, na medida em que não deveria ser considerado um impacto positivo significativo

a hipotética desativação de uma linha que tem, conforme concluído pelo AIA, um impacte negativo

significativo ou muito significativo.

Medidas de mitigação-

No Cap. 7.2 – Fase de pré construção, ponto 12) considera-se que dada a sensibilidade de área

atravessa pela linha elétrica no que concerne ao potencial de colisão com espécies com estatuto

de conservação desfavorável deverão aplicar-se as medidas de mitigação que reduzam o número

de planos de colisão, e aplicação de sinalização de carácter intensivo com BFD’s, sinalizadores de

espiral de dupla fixação, ou com FPF’s rotativos. No entender da SPEA, esta medida é insuficiente

considerando  o  elenco  de  espécies  presentes  na  área  de  estudo,  muito  propícias  a  serem

afetadas pela colisão e/ou eletrocussão. A única medida que mitiga de uma forma completamente

eficaz a colisão e eletrocussão de espécies de aves é o enterramento da linha elétrica. Ainda

assim, e de acordo com dados disponíveis para a ZPE de Castro Verde e áreas envolventes, a

forma de sinalização mais eficaz na mitigação de colisão é com FBF’s rotativos. Também não é

feita qualquer referência à minimização do impacte devido à perda de habitat de caça pelas aves

de rapina.

No Cap. 7.4 – Fase de Exploração, no ponto 78, sugere-se a constituição de área semelhante à

ocupada pela área do projeto, para a promoção de atividades que contribuam para a preservação

dos valores de fauna e flora presentes na ZPE de Castro Verde. Esta é uma medida mais uma vez

incoerente, na medida em que é obrigação do Estado Português proceder à gestão da ZPE de

Castro Verde de modo a manter os valores naturais, nomeadamente de espécies de aves que

desencadearam à designação desta área como ZPE e, por isso, devem ser condicionadas ou

proibidas as atividades que coloquem em causa este objetivo, constante do Artigo 4 (4) da Diretiva

Aves.
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Considerações finais

A  SPEA solicita  que  o  parecer  da  Comissão  de  Avaliação  indique  claramente  as  lacunas

constantes desta AIA e  do projeto  e  que sejam em consequência  reformulados os seguintes

aspetos:

 a  caracterização  adequada  da  situação  de  referência  das  espécies  que  levaram  à

classificação das áreas protegidas afetadas e de outras espécies ameaçadas;

 a caracterização adequada dos impactos  sobre  as espécies  e  habitats  que levaram à

classificação dessas áreas protegidas e de outros valores relevantes;

 a identificação das medidas de minimização e compensação:

 – optar pelo enterramento da linha elétrica, sendo esta a única opção que mitiga de forma

completamente eficaz tanto a eletrocussão como a colisão de espécies de aves.

A SPEA considera  que  a  única  opção  razoável  na  mitigação  dos  impactes  negativos  da

instalação desta central solar fotovoltaica é a alteração do local de instalação, de forma a não

conduzir à destruição de habitat estepário dentro da ZPE de Castro Verde, com claro prejuízo

para as populações de aves estepárias e espécies de aves de rapina também presentes na

área, atendendo ainda a falta de apresentação de um estudo de alternativas de localização.

Posto isto,  consideramos que a Comissão de AIA deverá dar um parecer negativo a esta

Avaliação de Incidências Ambientais.

Aguardamos desenvolvimentos a este processo.

A  SPEA  reserva-se  ao  direito  de  alterar  a  sua  posição  de  acordo  com  novos  dados  e
informações que possam surgir.

Com os melhores cumprimentos,

Joaquim Teodósio
Coordenador do Departamento de Conservação 
Terrestre
Head of Terrestrial Conservation Department        

5
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves Portuguese Society for the Study of Birds 

NIF 503 091 707 www.spea.pt



ANEXOS

Fig. 1 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de águia-de-bonelli 
Aquila fasciata na área de estudo e envolvente
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Fig. 2 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de cortiçol-de-
barriga-preta Pterocles orientalis na área de estudo e envolvente
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Fig. 3 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de abetarda Otis 
tarda na área de estudo e envolvente
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Fig. 4 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de calhandra-real 
Melanocorypha calandra na área de estudo e envolvente
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Fig. 5 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de tartaranhão-
caçador Circus pygargus na área de estudo e envolvente
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Fig. 6 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de rolieiro Coracias 
garrulus na área de estudo e envolvente
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Fig. 7 – Quadrículas UTM 10x10 km com nidificação confirmada ou possível de sisão Tetrax tetrax
na área de estudo e envolvente
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