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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto das “Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave”, em fase de projeto 
de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 
de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, 
I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo às “Centrais Solares 
Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave”, cujo proponente é a Compatiblecategory, Lda. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual por corresponder a 
uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas a produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não 

incluídos no anexo I)”; 

uma vez que o limiar de potência fixado para o caso geral é de 50 MW” e, no projeto em avaliação, a 
potência instalada supera este valor. O projeto não se localiza em área sensível. 

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os elementos necessários à 
correta instrução do procedimento de AIA, tendo nomeado a seguinte Comissão de Avaliação (CA):  

 APA/DAIA - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques 

 APA/DCOM - Dr.ª Clara Sintrão 

 DGPC - Dr.ª Alexandra Estorninho 

 LNEG - Dr. Carlos Ângelo 

 CCDR Norte – Arq.ª Rosário Magalhães 

 CCDR Centro – Arq. Luís Gaspar 

 DGEG - Eng.ª Ana Isabel Costa 

 ICNF – Dr. António Monteiro 

 APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna  

 ARS Norte - Eng.ª Gabriela Rodrigues 

 ISA/CEABN - Arq.ª Pais. Francisca Aguiar Pinto 

A APA/DCLIMA e a APA/ DGLA, inicialmente nomeadas, indicaram não se justificar a sua integração na 
CA. Ambas emitiram, no entanto, parecer sobre o projeto, nas respetivas componentes ambientais 
(Alterações Climáticas e Ambiente Sonoro). 

O EIA objeto da presente análise, datado de agosto de 2020, foi elaborado pela Matos, Fonseca & 
Associados, Lda, no período decorrido entre os meses de março e agosto de 2020. É composto pelos 
seguintes volumes: VOLUME I – Relatório Técnico, VOLUME II – Peças Desenhadas, VOLUME III – Anexos 
e VOLUME IV – Resumo Não Técnico 

O EIA foi acompanhado pelos respetivos projetos: a) central, em fase de projeto de execução, e b) linhas 
elétricas a 30 kV e 400 kV, em fase de estudo prévio. 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: Aditamento e Resumo Não 
Técnico reformulado, ambos de dezembro de 2020. 
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Pretende-se com este Parecer, apresentar os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao 
projeto em causa. 

 

2. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

2.1. ANTECEDENTES DE AIA 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o promotor do Projeto solicitou pronúncia da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), ao abrigo do Artigo 3º do referido diploma, sobre a aplicabilidade do 
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao projeto da Central Solar Fotovoltaica de 
Adomingueiros. 

De acordo com o parecer da APA, face à tipologia de projeto e tendo presentes as características da área 
de intervenção e sua envolvente, consideram-se como aspetos mais relevantes o facto da potência a 
instalar estar muito próxima dos 50 MW do limiar previsto no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 
Ambiental (RJAIA) para o caso geral, bem como o facto de à implantação da central estar associada a 
construção de uma linha aérea de ligação à RESP de 30 kV com uma extensão de 9,5 km, de uma linha 
de 400 kV com 178 m e uma subestação elevadora 30/400 kV. A APA considerou que o projeto era 
suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, entendendo que deveria ser 
sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Relativamente à Central de Nave, não obstante a potência a instalar encontrar-se igualmente abaixo dos 
50 MW do limiar previsto no RJAIA, foi acordado entre Promotor e APA integrar o referido Projeto na 
avaliação ambiental que se desenvolve no presente EIA. 

2.2. ANTECEDENTES DE PROJETO 

No ambito da elaboração do projeto foram concretizados vários estudos, em conjunto com a equipa 
responsável pela elaboração do EIA, por forma a identificar condicionamentos ambientais que pudessem 
ser resolvidos previamente a concretização do Projeto. 

Nesse âmbito foram identificadas áreas que, pelos condicionamentos que apresentavam, foram desde 
logo abandonadas. Foi o caso de áreas de RAN, unidades de vegetação ribeirinha que se desenvolvem 
em torno de cursos de água e que são consideradas habitats, domínio público hídrico, charcas, servidões 
rodoviárias e património arqueológico. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave tem como objetivo a produção de 
energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o sol - contribuindo para a 
diversificação das fontes energéticas do País, e logo, para a segurança do abastecimento e autonomia 
energética, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz 
respeito à produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e à redução da emissão de gases 
com efeito de estufa. 
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3.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

As áreas destinadas às centrais de Adomingueiros e de Nave abrangem apenas o concelho de Vila Nova 
de Paiva (freguesia de Touro). Relativamente às linhas elétricas, os apoios n.ºs 1 a 10 e 21, da linha de 
Adomingueiros e n.ºs 1 a 2, da linha de Nave, abrangem o concelho de Vila Nova de Paiva (freguesia de 
Touro) e os restantes apoios e infraestruturas abrangem o de Moimenta da Beira (freguesias de Alvite e 
Leomil). 

A área disponível para implantação da Central de Nave tem aproximadamente 80 ha, localizando-se a 
poente do lugar da Quinta do Viduinho e da estrada municipal (EM) 329, que servirá de principal acesso 
à Central.  

A área disponível para implantação da Central de Adomingueiros, tem aproximadamente 124 ha, 
distando cerca de 500 m da povoação de Adomingueiros e mais de 600 m do lugar de Cascano.  

3.3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

3.3.1. CENTRAIS SOLARES 

Cada Central Fotovoltaica terá uma potência instalada de 48 976,2 kWp (potência de injeção de 42 MVA) 
e será constituída, no seu essencial, pelos seguintes elementos: 

 O sistema de produção fotovoltaica ou gerador solar - 106 470 módulos fotovoltaicos de 460Wp, 
instalados em seguidores solares de um eixo, orientados a Sul (Azimute a 0º) e que 
acompanharão o movimento do Sol (Este-Oeste), 13 inversores centrais, cada um com uma 
potência nominal de 3 437 kVA e transformadores (que passam a corrente de Baixa Tensão para 
Média Tensão); 

 Os Sistemas Auxiliares, como sejam o Sistema de Monitorização e de Segurança e a Estação 
Meteorológica; 

 Instalação elétrica de baixa e média tensão – que engloba todas as canalizações subterrâneas 
(através de valas) e de superfície (através da amarração na estrutura de suporte das mesas) 
entre os inversores, postos de transformação e seccionamento; 

 Posto de Seccionamento e Posto de Controlo; 

 Caminhos e vedação. 

 

Figura 1. Detalhe da estrutura proposta para a Central de Adomingueiros. Fonte: EIA, RT 
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Figura 2. Detalhe da estrutura proposta para a Central de Nave. Fonte: EIA, RT 

 

Está prevista a instalação de vedações em todo o perímetro das Centrais Fotovoltaicas em causa. Esta 
instalação será precedida do desimpedimento do terreno de todas as árvores e arbustos que estejam no 
seu alinhamento e estorvem a sua implantação. 

3.3.2. LINHAS ELÉTRICAS A 30 KV 

Os Postos de Seccionamento das Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave irão interligar-se com 
a Subestação Elevadora através de linhas aéreas duplas de 30 kV com um comprimento aproximado de 
9,5km e 6,5km, respetivamente. 

A linha de interligação de Nave irá partilhar o mesmo corredor da linha de Adomingueiros. 

 

 

Figura 1. Esquema tridimensional de um apoio metálico, da linha a 30 kV. Fonte: EIA, RT 
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3.3.3. SUBESTAÇÃO COLETORA E ELEVADORA  

A Subestação Coletora (SE), a 30 kV/400 kV, será localizada junto ao Posto de Comando, ficando 
implantada numa plataforma vedada com painéis de rede numa área adjacente à subestação (já 
existente) do parque eólico do Alto Douro. 

Será equipada com um Transformador de Potência (TP) com os seus Descarregadores de Sobretensão 
(DST) tanto do lado MT, como do lado MAT. Também é equipada com Disjuntor, Transformadores de 
Intensidade (TI) e de Tensão (TT) para medição de corrente e tensão, respetivamente, Seccionadores, e 
todos os equipamentos necessários para ligação da Linha Aérea a 400 kV. 

O Transformador de Potência terá montagem exterior, e terá uma potência de 100 MVA de potência 
instalada, com tensões no primário e secundário de 400 kV e 30 kV, respetivamente. 

A área da subestação será pavimentada com uma camada de cerca de 25 cm de espessura em gravilha 
(brita de pequena granulometria), a qual constituirá um elemento amortecedor de eventual queda e um 
material isolante e redutor da tensão de passo. 

3.3.4. LINHA ELÉTRICA A 400 KV 

O conjunto das duas Centrais Fotovoltaicas irá ligar diretamente no apoio n.º 3 da Linha de Muito Alta 
Tensão (LMAT), a 400kV, que interliga a Subestação do parque eólico Douro Sul à Subestação de 
Armamar. Essa interligação será feita a 400kV através de uma linha aérea, a partir da subestação 
elevadora, que terá uma extensão aproximada de 178m e apenas um apoio. 

Do ponto de vista técnico, a LMAT é constituída pelos elementos estruturais normalmente usados em 
linhas elétricas para o escalão de 400kV, a saber: 

 1 Cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra); 

 2 Cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro, do 
tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro; 

 Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessórios adequados ao escalão de 
corrente de defeito máxima de 40 Ka; 

 Apoio reticulado em aço das famílias T para o escalão de 400kV; 

 Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 
em degraus e uma chaminé prismática; e 

 Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação. 

3.3.5. PROCESSO CONSTRUTIVO E PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

A construção das Centrais Fotovoltaicas consistirá em: 

 Execução do acesso exterior e dos caminhos no interior do recinto, com características 
adequadas para o trânsito de veículos com capacidade de transportar os vários materiais e 
equipamentos afetos aos setores fotovoltaicos, Postos de Transformação, Postos de 
Seccionamento e Postos de Controlo; 

 Nivelamento e preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja permitido, 
ou seja, respeitando as condicionantes identificadas no presente EIA; 

 Realização das fundações para a estrutura de produção; 

 Montagem da estrutura de produção; 

 Execução da rede de cabos subterrânea; 
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 Execução das obras de construção das Subestações, Edifícios de comando e Posto de corte; e 

 Instalação dos contentores com os Transformadores. 

Para a execução da obra de construção da Central Solar, será necessário recorrer à instalação de várias 
zonas de estaleiro, por norma, associadas aos diferentes tipos de empreitada, nomeadamente 
subestação, abertura de valas e acessos, montagem das estruturas metálicas das mesas fotovoltaicas e 
montagem elétrica. Prevê-se igualmente a instalação de um estaleiro principal em cada uma das 
Centrais. 

No caso da Central de Adomingueiros prevê-se que o estaleiro ocupe uma área aproximada de 6 780m2, 
localizado na proximidade do Posto de Transformação n.º 9. Relativamente à Central de Nave, o 
estaleiro localizar-se-á na extremidade norte da área de estudo, junto ao Posto de Seccionamento, 
tendo uma área aproximada de 4 930 m2. 

Tendo em conta a localização dos Postos de Transformação e implantação dos módulos fotovoltaicos, os 
caminhos foram desenhados com o objetivo de obter o melhor traçado possível, reduzindo ao máximo o 
seu comprimento, mas tendo em consideração as limitações técnicas e ambientais identificadas.  

De acordo com o EIA, os acessos a construir serão executados em terreno estabilizado. Para o efeito será 
necessário proceder à abertura da caixa necessária para receber a camada de revestimento que 
constitui o pavimento (toutvenant), com uma profundidade máxima de 15 cm. O material resultante 
desta decapagem e que corresponde fundamentalmente a terra vegetal, será armazenado nas zonas 
adjacentes para posterior utilização na recuperação das zonas intervencionadas. 

Quando for necessário executar valetas de drenagem ao longo dos acessos, as mesmas não terão 
qualquer revestimento, sendo o escoamento encaminhado para as linhas de água naturalmente. Serão 
constituídas por uma secção em triângulo com taludes H/V – 1,5/1, sendo a profundidade de 0,50 m. 

A montagem de uma Linha Elétrica processa-se, de uma forma geral, com o faseamento e execução das 
ações que a seguir se descrevem: 

 Instalação do estaleiro e parque de material; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos. Sempre que possível serão utilizados ou 
melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 
proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as 
colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de 
acessos é, sempre, avalizada pela equipa de Acompanhamento Ambiental; 

 Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios.  

 Betonagem e arvoramento dos apoios, com a colocação e nivelamento da base dos apoios 
dentro das covas, procedendo-se de imediato à sua betonagem.  

 Desenrolamento de condutores.  

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea; 

 Comissionamento da linha; 

 Limpeza dos locais de trabalho, incluindo a zona de estaleiro. 

O prazo estimado para a construção do projeto (centrais fotovoltaicas, linhas elétricas de ligação e 
subestação elevadora) é de 12 meses. O período de exploração é de 30 anos.  

O EIA refere que findo o período de vida útil do projeto (estimado em 30 anos) poderá ser renovado 
e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período de vida útil, ou 
poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos 
envolvidos, assim o venham a determinar.  
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4. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos pareceres setoriais emitidos pelas entidades 

representadas na Comissão de Avaliação. 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No EIA, para além da verificação da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial, 
os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais (ordem apresentada no 
EIA): alterações climáticas; geologia, geomorfologia e sismicidade; hidrogeologia; solos e aptidão do 
solo; ocupação do solo; ecologia; qualidade do ar; gestão de resíduos; ambiente sonoro; património 
arqueológico, arquitetónico e etnográfico; socioeconomia; saúde humana; paisagem. Foram ainda 
avaliados os impactes cumulativos. 

No âmbito da presente avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação 
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes os seguintes: sistemas ecológicos e geologia e 
geomorfologia. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território, no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, decorrente da avaliação efetuada pela CA, foi 
possível identificar os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

4.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O Projeto das Centrais Solares de Adomingueiros e Nave enquadra-se no cumprimento das principais 
linhas de orientação do Governo, relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo 
assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às 
alterações climáticas (AC). 

Quanto à vertente mitigação das AC é de salientar os seguintes aspetos: 

 Ao produzir anualmente cerca de 177,8 GWh, o projeto Centrais Solares de Adomingueiros e 
Nave irá contribuir para evitar a emissão de 50 574 toneladas de CO2 para a atmosfera, 
comparativamente à mesma produção com recurso a gás natural, e a emissão de cerca de 148 
629 toneladas de CO2, considerando que o combustível utilizado seria o carvão. 

 Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, 
não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases 
do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um 
impacte negativo significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos 
benefícios que advém da implementação do projeto. 

 A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é uma medida relevante para a 
recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à 
desmatação/decapagem das áreas a intervencionar. 

Quanto à vertente adaptação às AC: 

 Foram identificadas as principais alterações projetadas para a região do Douro para o horizonte 
2100 como o aumento da temperatura média anual, em especial as máximas, a diminuição da 
precipitação média anual, a diminuição do número de dias de geada e o aumento dos 
fenómenos extremos de precipitação. 
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 Identificaram-se igualmente os principais riscos identificados para a zona em estudo - aumento 
do risco de incêndio, aumento da erosão do solo e as condições de vento forte - tendo o EIA 
considerado que os mesmos são de risco muito diminuto.  

 Considera-se relevante a concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 
como medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto. 

 

4.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

CCDR Norte 

Da análise efetuada aos elementos apresentados e no que se refere ao Ordenamento do Território, o 
proponente apresentou, em sede EIA, a listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis 
à área de implantação do projeto, execução de duas Linhas Elétricas Aéreas e Subestação Elevadora 
(posto de comando).  

 Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD);  

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Moimenta da Beira;  

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Moimenta da Beira.  

O projeto também foi enquadrado no âmbito do Programa Nacional da Política do Ordenamento do 
Território (PNPOT), e no Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro). Por 
uma questão de complementaridade da análise dos planos, a sua análise será efetuado no âmbito do 
parecer a ser emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.  

Face aos elementos constantes do EIA, o troço das duas Linhas Elétricas Aéreas e a Subestação 
Elevadora (posto de comando), desenvolve-se maioritariamente em território do concelho de Moimenta 
da Beira. Ao nível do Ordenamento do Território, verifica-se que no Relatório Síntese e no Aditamento - 
Elementos Adicionais, consta o enquadramento ao nível do PDM ordenamento, condicionantes, 
servidões e restrições de utilidade pública presentes. Do Aditamento – Elementos Adicionais, desenho 
n.º 3 do Anexo 4, consta a Planta de Ordenamento do Território. As categorias de espaços que se 
inserem são: Espaço Florestal de Produção e Espaço Agrícola.  
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Figura 2. Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Moimenta da Beira. Fonte: EIA, Aditamento 

Na tabela seguinte é efetuado o enquadramento na categoria de classe e o cálculo da área que cada 
componente do projeto está inserido.  

Quadro 1 - Quadro das áreas (ha) da área de intervenção afetas  
às Classes de Ordenamento. Fonte: Aditamento  
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Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na Figura 5.5 do Relatório 
Síntese e no Aditamento – Elementos Adicionais, desenho n.º 4 e 5 do Anexo 4, constam a Planta de 
Condicionantes. Na área do projeto são identificadas o Regime Florestal, Reserva Ecológica Nacional, 
Domínio Público Hídrico, Rede Elétrica, Marcos Geodésicos, Povoamentos Florestais percorridos por 
incêndios, Áreas / Zonas de Caça e Rede Rodoviária. 

Quanto à Perigosidade de Incêndio, definida no PMDFCI de Moimenta da Beira, verifica-se que o 
corredor das duas Linhas Elétricas Aéreas e a Subestação Elevadora (posto de comando) se inserem nas 
classes Alta e Muito alta. 

Efetuada a integração da área do projeto na Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de 
Moimenta da Beira, Portaria n.º 27/2016, de 16 de fevereiro, verifica-se que a área de intervenção se 
inserem numa tipologia de áreas de REN ou seja em “Cabeceiras de linhas de água” e “Áreas de máxima 
infiltração”, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º93/90, de 19 de Março que, de acordo com o Anexo 
IV do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 
28 de agosto, corresponde a “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e 
“Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”.  

Em sede de Aditamento – Elementos Adicionais foi apresentada uma tabela com a quantificação das 
áreas de REN ocupadas pela área de projeto.  

Quadro 2 - Quadro das áreas (ha) da área de intervenção afetas  
às Classes de REN. Fonte: Aditamento 

 

Em sede da Aditamento – Elementos Adicionais, desenho 6 do Anexo 4, consta a Planta de 
Condicionantes da RAN, onde se verifica que nenhum apoio das duas Linhas Elétricas Aérea e a 
Subestação Elevadora (posto de comando) se insere nesta condicionante. 

CCDR Centro 

O projeto localiza-se, parcialmente, no concelho de Vila Nova de Paiva, estando abrangido pelo 
respetivo PDM (RCM n.º 13/94 - DR 62, I-B, 1994.03.15; RCM n.º 2/2005 - DR 3, I-B, 2005.01.05 – 1.ª 
Alteração: Regulamento, P. Ordenamento e de Condicionantes; Aviso n.º 276/2009 - DR 3, II-S, 
2009.01.06 – 2.ª Alteração por adaptação: Regulamento; Aviso n.º 11595/2011 - DR 101, II-S, 2011.05.25 
– 3.ª Alteração por adaptação: Regulamento; Aviso n.º 13159/2011 - DR 229, II-S, 2014.11.26 – 4.ª - 
Alteração: P. Ordenamento). Analisado o referido PDM, verifica-se o seguinte: 

Quanto à Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Paiva, verifica-se que é abrangido Espaço 
Florestal e Espaço Agrícola – Outros Solos Agrícolas (apenas uma pequena parte, a este, da central de 
Nave). 

Quanto às Plantas da RAN, REN e Condicionantes: 

 Não são abrangidas áreas da RAN.  

 São abrangidas áreas da REN, de acordo com a carta em vigor (Portaria n.º 849/93 - DR 213, I-B, 
1993.09.10), nas tipologias, “Cabeceiras das linhas de água” (apenas uma parte da central de 
Adomingueiros) “Áreas de máxima infiltração” (apenas uma parte da central de Nave) e “Áreas 
com riscos de erosão” (apenas uma parte da central de Nave e o apoio n.º 5 da linha de 
Adomingueiros).  
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 São abrangidos “Perímetros Florestais”; “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, 
Caminhos Municipais e Faixa de Proteção” e “Domínio Público Hídrico” (apenas uma parte da 
central de Nave). 

Face ao exposto, verifica-se que as centrais solares fotovoltaicas não estão explicitamente previstas ou 
interditas no regulamento do PDM de Vila Nova de Paiva: 

 O seu artigo 6.º (Reserva Ecológica Nacional) remete para o cumprimento do RJREN. 

 Da mesma forma, o artigo 8.º (Regime florestal), remete para a sujeição ao regime florestal, 
devendo ser obtido o parecer do ICNF, IP. 

 Relativamente ao “Domínio Público Hídrico”, deverá ser obtido o parecer da APA, IP. 

 Em relação a “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos Municipais e Faixa de 
Proteção”, deverá ser cumprida a respetiva faixa de proteção, tal como referido no EIA. 

De referir ainda que, o que se afigura relevante na avaliação da compatibilidade da instalação de uma 
central fotovoltaica com as regras do PDM, caso o mesmo seja omisso quanto a estas instalações, é o 
facto do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19/08, relativo aos critérios de classificação e 
qualificação do solo, considerar, no seu artigo 16.º, n.º 3, alínea a), a contrario, as instalações de 
comércio, serviços e indústria destinadas à exploração de recursos energéticos, genericamente 
compatíveis com o solo rústico, o mesmo acontecendo, concretamente, quanto aos espaços agrícolas e 
florestais (artigos 18.º, n.º 4 e 19.º, n.º 5, respetivamente), podendo desenvolver-se nestes espaços 
outras atividades ou utilizações compatíveis com o uso dominante, designadamente de aproveitamento 
de recursos energéticos. 

De salientar que existe um parque eólico nas proximidades do presente projeto, e que abrange as 
mesmas classes de espaço. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN de Vila Nova de Paiva (Portaria n.º 849/93 - DR 213, I-B, 1993.09.10), são 
abrangidas áreas da REN (cerca de 18,9 ha: 16,4 ha da central de Adomingueiros e 2,5 ha da central de 
Nave e apoio n.º 5 da linha de Adomingueiros), nas tipologias “Cabeceiras das linhas de água” (cerca de 
16,4 ha) e “Áreas de máxima infiltração” (cerca de 0,5 ha) – atualmente “Áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, e “Áreas com riscos de erosão” – atualmente “Áreas 
de elevado risco de erosão hídrica do solo” (cerca de 2,0 ha), nos termos do Anexo IV do RJREN (D.L. n.º 
166/2008, de 22/08, alterado pelo D.L. n.º 124/2019, de 28/08). 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o previsto 
no Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação 
Prévia. O referido projeto não está sujeito a requisitos específicos do Anexo I, da Portaria n.º 419/2012, 
de 20/12, carecendo, no entanto, de parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, para a tipologia “Áreas 
de elevado risco de erosão hídrica do solo”, nos termos do artigo 5.º do RJREN e do Anexo II da Portaria 
n.º 419/2012, de 20/12 – subalínea ii), da alínea f) do Item II. 

Relativamente às linhas elétricas de ligação à rede, sendo necessárias e indissociáveis do presente 
projeto, e tratando-se de infraestruturas de distribuição de eletricidade, consideram-se como parte 
integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 

Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, “Quando 
a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação 
de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”. Da mesma 
forma, aplica-se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos casos em que a comissão de coordenação 
e desenvolvimento regional autorize ou emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de um regime 
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específico, deve nesse ato também decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, 
nos termos do presente decreto-lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime.”. 

Face ao exposto, relativamente ao RJREN, concretamente o referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, 
considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC, no âmbito do presente procedimento de AIA, 
compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. Relativamente ao parecer 
obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, considera-se que o mesmo será acautelado pela 
pronúncia favorável da APA, IP, no presente procedimento de AIA. 

4.3.2. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS IGT 

CCDR Norte 

No âmbito da compatibilização dos Instrumentos de Gestão Territorial onde a execução da duas Linhas 
Elétricas Aéreas e a Subestação Elevadora (posto de comando) está inserido, refere-se que no âmbito 
do: 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD), 
aprovado pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro. O PROF TMAD corresponde à revisão 
dos anteriores PROF de Barroso e Padrela, do Douro e do Nordeste Transmontano. Do 
enquadramento do Projeto na Carta Síntese do PROF TMAD, verifica-se que a referida área de 
estudo se insere na sub-região homogénea “Beira Douro”. A área de intervenção, de acordo com 
as características de ocupação e uso do solo, enquadra-se em espaço florestal, devendo ser 
preservadas as espécies florestais definidas neste Plano. Em matéria de espaços florestais, 
verifica-se que partes do traçado do corredor da linha elétrica aérea integra as classes Áreas 
públicas e comunitárias e Áreas submetidas a regime florestal e obrigadas à elaboração de PGF 
(Unidades de Baldio integradas em Perímetros Florestais). 

Ordenamento 

Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, publicada através do Aviso n.º 11883/2015, de 16 de 
outubro, procedeu-se a uma correção, publicada em Diário da República através do Aviso n.º 
7031/2019, de 18 de abril. 

A área de estudo do corredor das duas Linhas Elétricas Aéreas e a Subestação Elevadora (posto de 
comando) insere-se em solo rural do concelho de Moimenta da Beira, nomeadamente, Espaço Agrícola e 
Espaço Florestal de Produção. 

No que respeita ao Espaço Agrícola, estes são definidos no ponto 1 do Artigo 34.º do regulamento do 
PDM de Moimenta da Beira, correspondendo a solos com capacidade de uso agrícola, classificados ou 
não como integrantes da Reserva Agrícola Nacional, e cujas características os tornam adequados às 
práticas agrícolas, agropecuárias e pecuárias, privilegiando a perspetiva da produção / exploração. 

A edificabilidade no espaço agrícola, de acordo com o disposto no regulamento em estudo, refere no 
seu ponto 1 do Artigo 35.º, tem caráter excecional devendo restringir-se à edificação de suporte às 
atividades rurais e, em especial, às atividades relacionadas com as práticas agrícolas, podendo, 
excecionalmente, admitir-se a instalação de outras atividades que contribuam para diversificar e 
reforçar a base económica e que pela sua natureza só possam ser instaladas nestes espaços. No ponto 2, 
do mesmo artigo refere que admitem-se as seguintes ocupações e utilizações, na sua alínea d), refere 
“Equipamentos de utilização coletiva de interesse municipal ou Infraestruturas que pela sua natureza 
não se possam localizar em solo urbano, nomeadamente ETARs, Ecocentros ou Subestações.”. 

Relativamente ao Espaço Florestal, estes são definidos no ponto 1 do Artigo 37.º, que correspondem a 
áreas ocupadas por povoamentos florestais, matos, áreas ardidas de povoamentos florestais, áreas de 
corte raso e os terrenos improdutivos ou estéreis do ponto de vista da existência de comunidades 
vegetais e de acordo com a classificação do Plano de Defesa da Floresta e do Plano Regional de 
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Ordenamento Florestal do Douro (revogado). Atendendo às suas características identificam-se duas 
categorias de espaços florestais: Espaço Florestal de Produção e Espaço Florestal de Conservação. 

A área de estudo insere-se em Espaço Florestal de Produção, de acordo com o definido na alínea a) do 
ponto 2 do Artigo 37.º, do regulamento em análise, integra as áreas onde a função principal é a de 
produção, com vocação florestal, podendo apresentar potencialidades de uso mediante ações de 
recuperação ou reconversão florestal direcionadas para a exploração dos recursos florestais, bem como 
existência de sistemas agrossilvopastoris e usos agrícolas e silvícolas alternados, funcionalmente 
complementares e legalmente admissíveis e correspondem aos espaços florestais integrados na sub-
região homogénea de Beira Douro. 

A edificabilidade no espaço florestal, de acordo com o disposto no regulamento em estudo, refere no 
seu ponto 1 do Artigo 38.º, tem caráter excecional devendo restringir-se à edificação de suporte às 
atividades rurais, às atividades relacionadas com a exploração e valorização dos recursos naturais, ou às 
atividades que contribuam para diversificar e reforçar a base económica e que, pela sua natureza, só 
possam ser instaladas em espaço florestal. No ponto 2, do mesmo artigo refere que admitem-se as 
seguintes ocupações e utilizações, na sua alínea c), refere “Equipamentos ou Infraestruturas que pela 
sua natureza e dimensão não se possam localizar em solo urbano, nomeadamente ETARs, Ecocentros ou 
Subestações.”. 

Em suma, verifica-se que o regulamento do PDM de Moimenta da Beira não apresenta disposições 
regulamentares impeditivas da construção deste tipo de infraestruturas no que diz respeito às 
categorias de espaços abrangidas, tendo por base que: 

 Na medida em que os referidos espaços de gestão territorial permitem a construção de 
subestações, é expectável que o mesmo regime de exceção previsto no PDM se aplique às linhas 
elétricas aéreas que afluem ou saem deste tipo de infraestruturas; 

 Consta do processo, Aditamento – Elementos Adicionais, um ofício enviado à Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira, para o reconhecimento de interesse municipal para a instalação da 
subestação elevadora e respetivo posto de comando. Este parecer deverá ser mais abrangente, 
dado que devia incluir as Linhas Elétricas Aéreas que afluem ou saem deste tipo de 
infraestruturas.  

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública  

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, e após consulta das plantas de 
condicionantes do PDM de Moimenta da Beira, constante na Figura 5.5 do Relatório Síntese e no 
Aditamento – Elementos Adicionais, desenhos 4, 5 e 6 do Anexo 4, para a área de estudo temos a 
referir:  

 Em relação à REN, definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que define o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional, estabelece que a ocupação dos solos integrantes da REN para a 
instalação de redes elétricas, está previsto na alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis do Ponto II – Infraestrutura, do Anexo II, relativo aos usos 
e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o Artigo 20.º, estão 
sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, não tem requisitos específicos, de acordo 
com o estabelecido na alínea f) do Ponto II, do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro. De acordo com o Anexo II da portaria supra referida, carece de parecer da Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA/ARH Norte). De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 
24.º do diploma suprarreferido, quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia favorável da CCDRN no âmbito deste 
procedimento compreende a emissão de autorização. 
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 Ao nível da afetação de outras servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente, 
Domínio Público Hídrico, Rede Elétrica, Marcos Geodésicos, Regime Florestal, Povoamentos 
Florestais percorridos por incêndios, Áreas / Zona de Caça e Rede Rodoviária, com afetação 
apenas pela passagem do vão, entre outros incidentes na totalidade da área em estudo, deverão 
ser solicitados pareceres às seguintes entidades: a EDP Distribuição, Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM), o Sistema Integrado de Redes de Emergência e segurança de Portugal 
(SIRESP), o Instituto Geográfico Português, ZCA Alvite e ZCT da Serra de Leomil e Infraestruturas 
de Portugal, I.P.. 

Salienta-se o facto, de no corredor das linhas elétricas aéreas estarem cartografadas algumas áreas com 
solos pertencentes à RAN, conforme consta no Desenho 6 do Anexo 4 do Aditamento - Elementos 
Adicionais, tendo o projeto das Linhas Elétricas Aéreas otimizado o seu traçado e prevista a localização 
dos apoios em áreas fora da RAN. 

Quanto à Perigosidade de Incêndio, definido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, refere no seu ponto 2 do Artigo 16.º que fora das áreas 
edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na 
cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 
perigosidade. Conforme consta do EIA e no Aditamento – Elementos Adicionais, consultada a cartografia 
da Perigosidade de Incêndio do PMDFCI de Moimenta da Beira abrangido pelo corredor das duas Linhas 
Elétricas Aéreas e a Subestação Elevadora (posto de comando) verifica-se que se inserem em risco de 
incêndio Alto e Muito alta. Face ao âmbito de aplicação deste diploma, a construção destes edifícios 
carece de parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF). 

Uma vez que as Linhas Elétricas Aéreas, interferem com a faixa de gestão de combustível – Rede 
Primária e com a Rede de Pontos de Água, nomeadamente terrestre e misto, deverá também solicitar-se 
parecer à CMDF. 

CCDR Centro 

No âmbito do fator “Ordenamento do Território e Condicionantes”, considera-se existir compatibilidade 
do projeto com o PDM de Vila Nova de Paiva, condicionado ao parecer favorável do ICNF, IP (Regime 
Florestal) e da APA, IP (Domínio Público Hídrico). 

Relativamente à REN, as ações do projeto estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da CCDRC. No 
entanto, face ao referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC, 
no âmbito do presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista 
no RJREN. 

Relativamente ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN para a tipologia “Áreas 
de elevado risco de erosão hídrica do solo”, considera-se que o mesmo será acautelado pela pronúncia 
favorável da APA, IP, no presente procedimento de AIA. 

4.3.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

CCDR Norte 

De acordo com os elementos constantes no Aditamento – Elementos Adicionais, foram identificados os 
principais impactes decorrentes da implantação do corredor duas Linhas Elétricas Aéreas e Subestação 
Elevadora (posto de comando) nos Instrumentos de Gestão Territorial. Estes impactes resultam da 
ocupação física do território pelo projeto, na fase de construção, exploração e desativação.  

Fase de construção  

Num projeto de uma linha elétrica aérea, as preocupações ao nível do ordenamento do território 
prendem-se em grande parte com a localização dos apoios e a interferência que estes acarretam nos 
usos e ocupação do solo existentes. No caso em concreto das linhas elétricas aéreas e da subestação 
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elevadora, a interferência com espaços florestais e espaços agrícolas é pontual e apenas circunscrita aos 
locais de implantação dos apoios e subestação elevadora. Considera-se que a afetação destes espaços 
traduz-se num impacte negativo, embora pouco significativo e de magnitude reduzida. Refira-se que ao 
nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente as relacionadas 
com a RAN, domínio hídrico, servidões rodoviárias e elétricas, o desenvolvimento do projeto teve 
sempre em consideração a sua existência, evitando qualquer tipo de interferência.  

Ao nível da REN e dos seus ecossistemas presentes na área de estudo, reforça-se que a tipologia de 
projeto que se pretende construir é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais. Pela reduzida ocupação de solos integrados na REN, quer ao 
nível dos apoios das linhas elétricas aéreas de ligação à subestação elevadora, não é expectável que a 
construção das várias infraestruturas condicionem os objetivos de proteção e valorização definidos para 
cada um dos ecossistemas de REN afetados.  

Fase de exploração 

Na fase de exploração mantêm-se os impactes identificados na fase de construção relativamente à 
ocupação das áreas classificadas, classes de espaço e condicionantes pelo projeto.  

Fase de desativação 

Num cenário de desativação do Projeto, a remoção de todos os apoios das Linhas Elétricas, restituiriam 
ao local as características previamente existentes, cessando as perturbações identificadas 
anteriormente.  

Impactes Cumulativos 

No Aditamento – Elementos Adicionais foram apresentados os impactes cumulativos decorrentes da 
localização de outros projetos na envolvente. Em virtude da localização do projeto, e às suas 
características técnicas, verifica-se a existência de impactes cumulativos, devido à proximidade da área 
de estudo de Parques Eólicos e de outras Linhas de Transporte de Energia. 

Um dos impactes cumulativos que poderá atingir alguma expressão sobre o ordenamento do território e 
condicionantes ao uso do solo, paisagem e ambiente biofísico será o relacionado com a afetação de 
áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, uma vez que haverá a afetação de REN pela colocação dos 
apoios, no caso das Linhas Elétricas Aéreas. Esta afetação não será muito significativa comparativamente 
com a de alguns dos projetos já existente e previstos, pelo que o impacte cumulativo associado à 
afetação de áreas de REN é pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, permanente e 
irreversível. 

Ao nível das interligações entre as duas Centrais e a subestação elevadora, a presença das duas linhas 
elétricas aéreas, conduzirá, da mesma forma, a reflexos nos instrumentos de gestão do território e nas 
condicionantes ao uso do solo, uma vez que dispõem de uma faixa de segurança que assumirá a forma 
de servidão administrativa. 

Ao nível da paisagem, constata-se ainda que a atual presença de vários parques eólicos na envolvente, 
devido à sua altura perante o solo, permite que haja mais locais e a distâncias maiores, com capacidade 
para visualizar estes elementos na paisagem. 

 

4.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA refere que a área para a implantação das Centrais Fotovoltaicas não é plana, embora a morfologia 
da maioria do terreno não seja condicionante. Mais refere que, atualmente a tecnologia está de tal 
modo desenvolvida que a implantação dos painéis acompanha em geral o relevo, não sendo 
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normalmente necessário efetuar grande movimentação de terras. Em cada central fotovoltaica são 
construídos caminhos e vedações. 

Atento o exposto no EIA e a situação verificada durante a visita ao local contata-se que as duas áreas 
pretendidas para a implantação dos módulos fotovoltaicos correspondem na sua (quase) totalidade a 
granito de duas micas de grão médio com quartzo globular. Nas imediações do limite sul da área 
interessada à central de Adomingueiros, o granito de duas micas contacta com granito biotítico, 
porfiróide de grão grosseiro. A norte da área interessada à central de Nave e ao longo do acesso 
percorrido verificou-se a ocorrência de dois filões de quartzo N20, verticais e o contacto entre o granito 
de duas micas médio com granito biotítico-moscovítico de grão médio e tendência porfiróide. 

Nas áreas a sul das duas centrais solares e no granito de duas micas de grão médio são notórias as 
foliações de cisalhamento. A leste, na área de Nave, as foliações de cisalhamento têm atitudes W-E, sub-
verticais para S, enquanto na área de Adomingueiros, a oeste, as foliações de cisalhamento rodam para 
WNW-ESE também sub-verticais para S. 

Nas metades a norte das áreas projetadas para as centrais de Nave e Adomingueiros, a deformação do 
granito é menor na área de Nave ou inexistente na área de Adomingueiros e com maior área de 
afloramentos rochosos contínuos. A morfologia das áreas de granito de duas micas médio apresenta 
declives para sul, com linhas de água, controladas pela fracturação, também a escoar maioritariamente 
para quadrantes a sul e pontualmente para oeste. Atenta a relativa uniformidade litológica do granito de 
duas micas médio, a morfologia é condicionada pela rede de fraturas e pela maior alteração nas zonas 
mais deformadas. Nestes locais são mais comuns os produtos de alteração do granito, lajes e blocos 
tabulares de dimensões relativamente significativas. As lajes de menor dimensão foram removidas e 
vendidas para Espanha (informação do Presidente da Junta de Freguesia de Touro), desconhecendo-se 
se tal atividade foi autorizada pela entidade gestora do perímetro florestal. 

Em conformidade com a litologia (granito de duas micas) era expectável uma cobertura muito maior de 
lajes pequenas, o que não se verificou, pelos motivos acima referidos. Assim, nas áreas a sul (do granito 
de duas micas) para além da maior alteração do granito, são menos representativas as lajes e os 
afloramentos nus de maciços graníticos. A norte, especialmente na área da central de Adomingueiros, 
são mais frequentes as lajes e blocos tabulares soltos de maiores dimensões e os afloramentos nús de 
granito. 

As áreas de implantação dos módulos fotovoltaicos procuraram, em parte, adaptar-se às características 
do substrato granítico, razão pela qual algumas áreas com maiores extensões de afloramentos maciços 
não foram consideradas como áreas de implantação das estruturas de suporte dos módulos 
fotovoltaicos. Adicionalmente verifica-se a não implantação das estruturas de suporte em áreas sujeitas 
a condicionantes ecológicas, florestais, agrícolas e outras. 

4.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que interessa ao descritor em análise as principais afetações - impactes ambientais - resultam da 
área significativa a ocupar pelas áreas fotovoltaicas das centrais solares, das intervenções de fixação das 
estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos ao solo/substrato rochoso, da abertura de valas para 
canalização subterrânea para os cabos de BT e MT, bem como os locais de implantação dos apoios das 
linhas elétricas aéreas. 

Através dos desenhos (na escala apresentada) relativos à inserção dos módulos fotovoltaicos e atentas 
as condições do terreno, parece verificar-se que em algumas áreas mais periféricas de cada central solar, 
as mesas fotovoltaicas serão implantadas em locais relativamente declivosos e ou com maciços rochosos 
contínuos, designadamente em áreas mais periféricas a oeste da Central Solar de Adomingueiros. 
Pontualmente na área de Adomingueiros e Nave são projetadas mesas de suporte de módulos 
fotovoltaicos em vertentes inclinadas e também com afloramentos rochosos, como é o caso da área 
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periférica no setor SW da Central de Nave contígua a maciço de afloramentos graníticos não previstos 
para a implantação de módulos fotovoltaicos. 

Por outro lado, atentos os diversos documentos disponibilizados, o projeto não inclui nem quantifica na 
movimentação de terras a preparação de terrenos para a implantação das estruturas de suporte 
fotovoltaicas, designadamente a remoção de lajes e blocos rochosos, desmantelamento de maciços 
graníticos, o nivelamento de plataformas, entre outros. Os diversos documentos disponibilizados 
definem e quantificam as movimentações de terras relativas a cada componente do projeto, como se 
apresenta no quadro seguinte, extraído do EIA. 

Quadro 3 - Valores estimados de movimentações de terra. Fonte EIA (RT) 

 

No entanto, segundo o EIA, os impactes da construção do empreendimento solar no meio geológico 
estão associados à movimentação de máquinas e veículos para a desmatação da área, a movimentação 
de terras (pequenas escavações e terraplenagens para regularização dos locais de instalação da mesas), 
a abertura e beneficiação de acessos, a abertura das valas de cabos, a ocupação e impermeabilização 
dos solos sobretudo nas áreas dos dois Postos de Seccionamento/Postos de Controlo da subestação 
elevadora e nos locais dos 26 postos de transformação (13 em cada Central Solar), a operação e 
manutenção de máquinas e verificar-se-ão, sobretudo, na fase de construção, uma vez que interferem 
com as formações geológicas, embora superficialmente e a pequena profundidade (escavação de valas 
de cabos com profundidade da ordem de 0,9 (BT) a 1,0 m (MT), assumindo no entanto uma expressão 
espacial muito vasta, dada a dimensão do Parque. 

Em conformidade com o mencionado acima, todas as intervenções relativas a movimentações de terras 
estão referenciadas e quantificadas, com exceção das pequenas escavações e terraplanagens para 
regularização dos locais de instalação de mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos. 

Considerando o projeto em apreço, em fase de projeto de execução, não são admissíveis intervenções 
adicionais de movimentações de terras (nas quais se incluem a remoção de lajes e blocos de granito, 
desmantelamento de afloramentos graníticos e nivelamento de terrenos para adequação às estruturas 
de suporte dos módulos fotovoltaicos, nem caminhos adicionais), para além das indicadas no quadro 
acima. 

Atento o exposto acima e sublinhado, verifica-se que, ao contrário do referido no RT EIA, no capítulo 
relativo ao projeto e na Memória Descritiva do Projeto de Licenciamento, as áreas de construção das 
estruturas de suporte das mesas dos módulos fotovoltaicos serão sujeitas a pequenas escavações e 
terraplenagens para regularização dos locais de instalação das mesas. 

Nestas circunstâncias parece existir alguma incongruência no tipo de intervenções e na sua 
quantificação, como indicado adiante. Ora, o tipo e a quantificação das intervenções nas áreas das 
estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos são essenciais para a definição da classificação dos 
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impactes ambientais sobre a geologia e geomorfologia dos locais de implantação dos módulos 
fotovoltaicos. 

A definição da importância/significância dos impactes ambientais sobre a geologia e geomorfologia 
resulta da extensão das áreas de implantação das centrais solares que ocupam uma área significativa da 
paisagem granítica. Adicionalmente, as características específicas do granito de duas micas de grão 
médio com quartzo globular condicionam de forma notória a morfologia, em que os elementos 
definidores do relevo correspondem aos maciços mais competentes. As zonas mais rebaixadas 
correspondem a áreas afetadas por deformação e, consequentemente, mais alteráveis. Em ambos os 
casos são comuns as lajes e blocos tabulares de dimensões variáveis. 

O granito de duas micas de grão médio com quartzo globular apresenta características resistentes aos 
processos naturais (meteorização e erosão) e aos processos antrópicos (desmantelamento, remoção, 
nivelamento), sendo ainda pouco favorável à pedogénese. A mancha aflorante de granito de duas micas 
define o interflúvio que delimita e separa as duas sub-bacias hidrográficas (Varosa e Paiva) da Bacia 
Hidrográfica do Douro. Essas características específicas deste tipo de granito, quando não marcado 
fortemente pela deformação, são das menos favoráveis à implantação de projetos em superfície, como 
são as centrais solares, relativamente a outros granitos de duas micas.  

As linhas elétricas aéreas a 30 kV entre as respetivas centrais e a subestação elevadora terão apoios 
implantados no granito de duas micas de grão médio e em granito biotítico-moscovítico de grão médio e 
tendência porfiróide. 

4.4.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Atento o exposto, não se corrobora a avaliação apresentada no EIA relativamente à importância dos 
impactes ambientais do projeto na geologia e geomorfologia nas áreas de implantação das estruturas de 
suporte dos módulos fotovoltaicos (área fotovoltaica), nos termos indicados nos pontos anteriores. 

Adicionalmente, considera-se que a implementação projeto, designadamente a significativa superfície 
ocupada pela área fotovoltaica gerará impactes ambientais negativos sobre os maciços graníticos 
afetados, nomeadamente os acima referidos, respeitantes às zonas periféricas e mais declivosas e 
rochosas. Esses impactes negativos, em zonas mais declivosas e ou com lajes/blocos e maciços rochosos, 
podem ser classificados como significativos, pelo que deve ser promovida a reformulação pontual do 
projeto nesses locais e a supressão das estruturas afetantes. 

Mais se considera que a afetação, para além das relacionadas com intervenções indicadas no quadro 
relativo às movimentações de terras, através do desmantelamento de afloramentos de maciços 
graníticos, da remoção de lajes e blocos de granito, a preparação e nivelamento de terrenos para 
implantação de estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos e caminhos adicionais gerarão 
cumulativamente impactes ambientais negativos muito significativos, pelo que não podem ser 
admissíveis tais intervenções, bem como as terraplanagens para regularização do terreno para 
implantação de mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos. 

Em conformidade, e tendo em conta os impactes negativos significativos sobre áreas graníticas com 
superfície relevante, considera-se que é necessário impedir intervenções adicionais sobre o substrato 
físico e o modelado granítico, pelo que se condiciona a emissão de parecer favorável à reformulação do 
layout das duas centrais solares (áreas fotovoltaicas) e nestas nos locais em que não seja de facto 
possível a fixação das mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos sem o recurso a escavações, remoção 
de lajes e blocos graníticos, desmonte de maciços rochosos, terraplanagens, nivelamentos e 
regularização dos terrenos. 

Considerando as intervenções previstas no projeto salienta-se a necessidade de se assegurar o 
acompanhamento e monitorização da implementação do projeto, na fase de construção, também no 
que interessa às afetações sobre a geologia e geomorfologia. 
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4.5. RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos hídricos subterrâneos 

A área de estudo das centrais fotovoltaicas em causa localiza-se na massa de água subterrânea do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, com o código PTA0X1RH3. 

O aquífero superficial corresponde à unidade litológica, constituindo um aquífero livre, com escoamento 
por fraturação ao longo das descontinuidades e por porosidade ao longo das zonas alteradas e 
superficiais do maciço rochoso. 

Nos maciços rochosos como o da área em estudo, compostos por rochas fraturadas e alteradas, pode 
considerar-se a existência de um sistema hidrogeológico de circulação sub-superficial de água, que 
corresponde em média aos primeiros 10 m de profundidade, caracterizando-se por ser um meio poroso 
e fraturado e que apresenta um carácter sazonal, com maior expressão na estação húmida. Existe ainda 
um outro sistema de circulação de água em profundidade, onde a água circula na franja fraturada e 
descomprimida da rocha e na zona de rocha sã e fraturada com percursos maiores. Este segundo 
sistema de circulação de água subterrânea mantém-se durante a estação seca. 

A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação ao longo das 
descontinuidades e fraturas do maciço rochoso, verificando-se a descarga em geral na rede hidrográfica. 

A produtividade do aquífero depende da fraturação e do grau de alteração dos maciços, e também da 
topografia, que promove o aparecimento de nascentes, existindo zonas mais produtivas que outras. Em 
geral a produtividade nos granitos é baixa quando comparada com outras formações do Maciço Antigo 
como os xistos ou outras formações do Complexo Xisto-grauváquico. 

Segundo a ficha da massa de água subterrânea do PGRH3 (2016-2021), o meio hidrogeológico 
corresponde a aquíferos insignificantes, com água subterrânea apenas com importância local. 

A recarga média anual a longo prazo é de 1076,28 hm3 e a disponibilidade hídrica média anual atinge 
968,652 hm3, apresentando o nível piezométrico estabilidade. 

O balanço entre a recarga/disponibilidade e as extrações anuais aponta para a inexistência de 
sobreexploração desta massa de água. 

As cargas poluentes por setor de atividade económica apontam para o setor agrícola e, em especial a 
pecuária, como os principais responsáveis. Também não se identificam pressões significativas sobre a 
massa de água relativamente às cargas poluentes. 

Segundo o PGRH, o estado quantitativo e qualitativo da massa de água subterrânea é “Bom”, de que 
resulta a classificação global de “Bom” para o estado da massa de água, mantendo-se a classificação do 
estado global identificado no 1º ciclo de planeamento. 

Com base no reconhecimento geológico de superfície efetuado na área de estudo não se identificaram 
nascentes ou outro tipo de captações de água subterrânea. 

Segundo informação disponível no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), está 
referenciado um furo vertical a cerca de 1 km a sul do setor poente da área de estudo (Adomingueiros), 
na freguesia de Touro, na localidade de Adomingueiros 

Segundo o índice EPPNA - Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água (1998), baseado na composição 
litológica do meio a que está associada uma classe de vulnerabilidade, a massa de água apresenta 
vulnerabilidade do tipo “V6 – baixa e variável” tendo em conta que é composta por rochas fraturadas e 
alteradas. 

Dada a inexistência de pressões significativas, assume-se que esta massa de água não se encontra em 
risco. 
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Recursos hídricos superficiais 

As áreas de estudo localizam-se Região Hidrográfica do Douro – RH3 na margem esquerda do rio Douro. 

As Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave, bem como o troço inicial do corredor das linhas 
elétricas que irão interligar à Subestação Elevadora, localizam-se na bacia hidrográfica do rio Paiva. 

A área de estudo das Centrais Fotovoltaicas é caracterizada por um relevo relativamente plano. As linhas 
de água, essencialmente de primeira e segunda ordem, de acordo com a classificação Strahler, têm 
pouca expressão e com uma constância de escoamento essencialmente efémera. Situam-se na 
cabeceira da margem direita do rio Covo, este afluente da margem direita do rio Paiva. 

O troço inicial do corredor das linhas elétricas que irá interligar à subestação elevadora, localiza-se na 
cabeceira da bacia hidrográfica do rio Covo. 

As linhas de água que atravessam o corredor das Linhas Elétricas são, de um modo geral, pouco 
expressivas, não classificadas como massas de água, evidenciando-se, contudo, o atravessamento do rio 
Varosa, com escoamento perene, num troço a montante da massa de água, sendo um dos principais 
afluentes da margem esquerda do rio Douro. 

Nas áreas de estudo das Centrais e corredor das linhas elétricas e respetivas envolventes, não estão 
referenciadas captações de água superficial. 

A área de estudo e envolvente não está identificada como zona sujeita a inundação. 

O setor do corredor das linhas elétricas, compreendido entre a Central de Nave e a subestação 
elevadora, situa-se na bacia hidrográfica do rio Douro, nomeadamente na bacia hidrográfica da massa 
de água do rio Varosa (PT03DOU0428) e residualmente, na zona de ligação à Subestação Elevadora, na 
bacia hidrográfica da massa de água ribeira do Tedo (PT03DOU0410). 

No que concerne ao estado das massas de água superficiais, no âmbito da Diretiva Quadro da Água, a 
classificação final de Estado integra a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo que 
o Estado de uma massa de água é definido em função do pior dos dois Estados, Ecológico ou Químico. 

Na envolvente da área de estudo, não foram identificadas pressões pontuais com o potencial de 
introduzir contaminantes e contribuir para situações de degradação da qualidade da água. 

4.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos hídricos subterrâneos 

Os impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com a compactação de terrenos, redução da 
área de infiltração, com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias 
poluentes e de roturas nos sistemas de saneamento (águas e resíduos) e dos tanques de retenção de 
óleos dos transformadores e nas subestações, assim com na intersecção do nível freático.  

No caso da interseção do nível freático a interferência mais provável será na Central de Adomingueiros 
dada a posição topográfica do setor sul numa área mais deprimida topograficamente. Na Central de 
Nave, dado que se localiza maioritariamente nas zonas mais elevadas da serra não se prevê 
interferências com o nível freático. Estes impactes podem ocorrer tanto nas fases de construção e 
exploração como na fase de desativação das Centrais, Subestação Elevadora e das Linhas Elétricas. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes e a natureza das 
intervenções, não obstante a dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes 
significativos no meio hidrogeológico, que apresenta vulnerabilidade baixa a variável. 

Fase de construção 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e os locais de 
instalação das mesas poderão ocorrer derrames acidentais, que poderão provocar a deterioração da 
qualidade das águas subterrâneas. Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no 
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entanto pouco provável, dependendo a magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas 
no derrame, temporário e reversível, significativo se contaminar o sistema aquífero, que apresenta 
vulnerabilidade à poluição baixa a variável. Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria 
imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra. 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de estudo provocará a 
compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. 

Dada a natureza rochosa da área das duas centrais e linhas elétricas, com superfícies graníticas 
compactas em muitos locais, a eventual utilização de explosivos na abertura das fundações dos edifícios 
das centrais e subestações, e na abertura dos acessos e das valas para instalação dos cabos elétricos, 
poderá contribuir para alterar localmente o padrão de fracturação do maciço rochoso e, 
consequentemente, do padrão de circulação das águas subterrâneas. No entanto, considera-se essa 
eventual afetação pouco provável e sem efeitos na utilização da água subterrânea dada a inexistência de 
captações ou nascentes na proximidade. 

A redução da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, em consequência 
da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração (impermeabilização de cerca de 24,1 
ha em cada Central), provocará nesses locais uma redução localizada da recarga do sistema 
hidrogeológico onde se insere a área de estudo das duas centrais. Considera-se um impacte negativo, de 
reduzida magnitude, pouco significativo, reversível nas áreas que não serão ocupadas após 
descompactação dos terrenos e de âmbito local, por não se prever que o sistema hidrogeológico seja 
globalmente afetado. 

Na faixa de estudo das Linhas Elétricas também não se preveem afetações do sistema hidrogeológico 
dada a natureza das intervenções, que consistem nas escavações das fundações dos apoios das Linhas e 
na eventual abertura de acessos para instalação dos apoios. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração, a impermeabilização do terreno efetua-se igualmente em áreas associadas aos 
edifícios das duas centrais (postos de transformação, postos de seccionamento e postos de controlo), 
aos pavimentos das vias (embora numa área um pouco mais reduzida do que a área afetada na fase de 
construção dado que não abrange as áreas, entretanto descompactadas) e à área associada à 
subestação elevador. Considera-se um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, 
certo, permanente, não se considerando que possa afetar a recarga global do sistema hidrogeológico. 

Embora a área sob os módulos fotovoltaicos seja recuperada após conclusão das obras com regeneração 
da vegetação, existirá uma impermeabilização parcial do solo na área sob os módulos que ficará 
protegida da incidência direta da precipitação. No entanto, a escorrência da água da chuva nos painéis 
concentrará a chegada dessa água ao solo e a partir daí infiltra-se no terreno que, entretanto, iniciou o 
processo de regeneração da vegetação. Admite-se por isso que numa fase inicial o escoamento se 
processe de modo mais acelerado, dificultando a infiltração, mas após um ano ou dois a infiltração da 
água que escorre na superfície dos módulos fotovoltaicos infiltra-se totalmente, restabelecendo a 
infiltração lenta da água no solo. 

Considera-se assim que o impacte negativo da redução temporária da capacidade de infiltração será 
pouco significativo, certo, temporário e de âmbito local, não se prevendo que possa afetar globalmente 
o sistema hidrogeológico. 

Uma eventual deficiência de funcionamento dos sistemas de drenagem de águas residuais dos edifícios 
de comando, nomeadamente deficiências de impermeabilização, rotura das condutas de drenagem ou, 
ainda, em caso de acidente, poderá provocar a contaminação do solo subjacente e consequentemente o 
sistema hidrogeológico, o que corresponde a um impacte negativo, muito pouco provável, cuja 
magnitude será sempre reduzida e dependerá da importância e dimensão da ocorrência. 
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As operações de lavagem dos módulos fotovoltaicos, que ocorrerá duas vezes por ano, utilizarão água 
desmineralizada, não sendo suscetíveis de contaminar as águas subterrâneas tendo em conta que o 
processo de lavagem compreenderá a retenção das águas de lavagem e dos eventuais resíduos 
associados. 

Recursos hídricos superficiais 

Fase de construção 

As principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar impactes nos recursos 
hídricos superficiais são as seguintes: 

 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

 Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar; 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

 Transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "toutvenant", entre outros); 

 Reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e pavimentação); 

 Execução das fundações e montagem da estrutura de suporte do sistema de produção 
fotovoltaico; 

 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema 
produção fotovoltaico e os Postos de Transformação e entre estes e Postos de Seccionamento; 

 Desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas; 

A desmatação/decapagem das áreas a intervencionar e a movimentação de terras, depósito temporário 
de terras e materiais, entre outros, potencia o risco de erosão hídrica e o aumento do transporte sólido 
na drenagem do terreno. Assim, a obra fará aumentar o caudal de ponta de cheia e, consequentemente, 
a erosão no terreno, arrastando sedimentos, aumentado a perda de solo. Cargas elevadas de material 
sólido, caso ocorra precipitação, poderão provocar a colmatação dos leitos e a obstrução de passagens e 
estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água. Atendendo às características da zona, 
considera-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, provável, 
temporário, reversível, imediato, direto e minimizável. 

O aumento da carga sólida nas linhas de água também afeta diretamente a qualidade de água, pois 
interfere em várias características, como a turbidez. 

As operações de regularização do terreno far-se-ão sobretudo nas áreas dos acessos, sem 
terraplenagens significativas, sendo exceção algumas zonas que sofrerão modelação no terreno com a 
finalidade de reduzir os declives mais acentuados e de criar plataformas para instalação do conjunto 
Postos de Transformação/Posto de Seccionamento/Edifício de Controlo da Central e zona de estaleiro. 

O Projeto das Centrais Fotovoltaicas assenta numa tecnologia que permite que as estruturas de suporte 
aos módulos fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno o que assegura a manutenção do 
escoamento natural. Assim, o aumento da carga sólida nas linhas de água, de acordo com a pouca 
expressividade destas na área em estudo, é um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco 
significativo a insignificante, dependendo da época do ano, local, provável, temporário, reversível, 
imediato, direto, minimizável. 

A instalação dos estaleiros provocará temporariamente a compactação dos terrenos, modificando as 
condições naturais de infiltração, fazendo aumentar o caudal de ponta de cheia. Atendendo às 
caraterísticas do terreno, com o relevo relativamente plano, o impacte é negativo, de magnitude 
reduzida, pouco significativo, local, certo, temporário, reversível, imediato, direto e minimizável. 
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Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e a obra poderão 
ocorrer derrames acidentais, suscetíveis de ser transportados para as linhas de água por intermédio do 
escoamento superficial. Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida 
de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se assim a propagação. 
Atendendo à pouco expressividade das linhas de água, este impacte é insignificante. 

Há ainda a assinalar a produção de efluentes domésticos dos estaleiros, que constituem uma fonte 
significativa de matéria orgânica e matérias em suspensão, importantes poluentes dos meios hídricos. 
Serão utilizados sanitários do tipo químico, ou fossa sética estanque para os efluentes gerados, com 
recolha periódica por parte de empresa acreditada. Sendo implementada uma correta gestão dos 
resíduos e efluentes em obra, não serão sentidos impactes nos recursos hídricos superficiais. 

Considera-se que a compactação do solo pela circulação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras 
gerará um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, provável, temporário, 
reversível, imediato, direto e minimizável. 

Refira-se que, numa perspetiva de minimização de impactes, apesar da pouca expressividade das linhas 
de água, considerou-se que se deveria evitar a afetação das linhas de água no terreno e a faixa do 
Domínio Hídrico. Nesse sentido estabeleceu-se como zona interdita à colocação de painéis uma faixa de 
proteção de 10 m para cada lado das linhas de água assinaladas na Carta Militar. 

No caso da aspersão de água nas áreas de circulação, cuja origem de água poderá ser no reservatório 
privados de água superficial existente no terreno (charca), prevê-se um consumo de água significativo, 
atendendo aos 10 meses de obra, e variável de acordo com as condições atmosféricas. Os impactes são 
negativos, de magnitude reduzida, significativos, locais, prováveis, temporários, imediatos, diretos e 
minimizáveis. 

No que respeita à reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e 
pavimentação), os novos caminhos serão também dotados de passagens hidráulicas nos locais 
identificados com essa necessidade ou sujeitos à eventual reabilitação das passagens hidráulicas 
existentes. 

Poderão também ocorrer alterações temporárias das condições de escoamento como resultado das 
obras de reabilitação e construção de acessos.  

Se forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na 
gestão da fase de construção e instalação do projeto, os impactes de alteração do regime de 
escoamento ou da potencial degradação da qualidade da água serão pouco significativos. Assim, 
considera-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, permanente, 
reversível, imediato, direto e minimizável. 

Quanto à execução das fundações e montagem da estrutura de suporte do sistema de produção 
fotovoltaico, considerou-se que se deveria evitar a afetação das linhas de água que se evidenciaram no 
terreno em geral, e a faixa do Domínio Hídrico nas linhas de água assinaladas na Carta Militar. 

Será assegurado que o escoamento natural das linhas de água não será afetado em todas as fases de 
desenvolvimento da obra, procedendo-se, sempre que necessário à desobstrução e limpeza de todos os 
elementos hidráulicos de drenagem e linhas de água que possam ter sido acidentalmente afetados pelas 
obras de construção. 

Desta forma, o efeito das fundações, é um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco 
significativo, local, certo, permanente, reversível, imediato, direto e minimizável. 

Nos casos em que há interferência das linhas de água com a abertura e fecho de valas para instalação de 
cabos elétricos entre os módulos do sistema produção fotovoltaico e os Postos de Transformação e 
entre estes e Postos de Seccionamento, será necessária uma intervenção direta nas linhas de água para 
o atravessamento das valas, num total 6 atravessamentos na Central de Nave e 13 atravessamentos na 
Central de Adomingueiros. É provável que ocorram, dependendo da época do ano, alterações 
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temporárias das condições de escoamento como resultado da realização de obstruções por escavações e 
aterros temporários. 

Considera-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, temporário, 
reversível, imediato, direto e minimizável. 

Em relação ao desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas, 
terá como impacte positivo a recuperação da capacidade de infiltração do solo, através da sua 
descompactação, permitindo a normal escorrência das águas. 

Fase de exploração 

As ações consideradas geradoras de impacte ao nível da componente Recursos Hídricos Superficiais na 
fase de exploração são: 

 Presença das Centrais Fotovoltaicas 

 Manutenção e reparação de equipamentos e acessos 

No que respeita à presença das Centrais Fotovoltaicas, os painéis sobrelevados relativamente ao solo, 
permite a normal escorrência e infiltração de águas à superfície. Contudo, contribui para que ocorra 
concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas que ficam a descoberto, o que favorece a 
ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, potenciando o aumento da velocidade de 
escoamento e erosão hídrica. A regeneração da vegetação espontânea, tanto nas entrelinhas como sob 
os painéis, minimiza este impacte. É um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, 
local, certo, temporário, reversível, imediato, direto e minimizável. 

Como a conceção dos acessos dentro das Centrais Fotovoltaicas, será em “toutvenant” ou outro 
material adequado, o escoamento superficial tenderá a aumentar, devido à redução da infiltração. É um 
impacte negativo e pouco significativo após a regeneração da vegetação da restante área. 

Quanto à manutenção e reparação de equipamentos e acessos, na fase de exploração não estão 
previstos impactes significativos a nível dos recursos hídricos, tendo em conta que o Projeto em causa 
não carece de consumos significativos de água. 

Os painéis fotovoltaicos serão limpos com água desmineralizada. O excedente da lavagem dos painéis 
escorrerá na direção da vegetação natural nas entrelinhas das mesas e sob os painéis fotovoltaicos. 
Considera-se o consumo de água negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, 
permanente, reversível, imediato, direto e minimizável. 

Em relação à afetação da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com 
eventuais situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, como derrames 
acidentais, que poderão provocar situações de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos. 
Porém, caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas, as ações 
decorrentes da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Atendendo às características do 
projeto, é um impacte negativo de magnitude reduzida, pouco significativo, local, improvável, 
temporário, reversível, imediato, direto e minimizável. 

Fase de desativação 

Os impactes associados à desativação das Centrais apresentam as mesmas características dos impactes 
referidos para a fase de construção, embora de menor magnitude e significância, não sendo assim 
esperados impactes significativos nesta fase. 

Verifica-se, nesta fase, com a eliminação das estruturas das Centrais que impermeabilizam o terreno e a 
renaturalização do mesmo, o que contribuirá para a reposição das condições naturais de infiltração e 
escoamento superficial, o que se revela um impacte positivo. 

Relativamente às linhas elétricas e subestação elevadora os impactes são semelhantes aos das centrais, 
mas menos significativos por se tratar de áreas de intervenção menores. 
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4.5.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado à concretização 
das medidas de minimização constantes do capítulo final do presente parecer. 

 

4.6. SOCIOECONOMIA 

4.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

CCDR Norte 

Do ponto de vista socioeconómico, verificou-se na área em estudo na última década, que a maioria das 
freguesias foram marcadas por um decrescimento demográfico, devido os movimentos migratórios, 
acompanhado com o fenómeno de envelhecimento da população. 

Foi realizado o estudo através da análise dos dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), em 2019, a população desempregada nos concelhos de Vila Nova de Paiva e de 
Moimenta da Beira, eram em média, ao longo do ano, 207,4 habitantes e 688,7 habitantes, 
respetivamente. 

Verificando-se que a maioria dos desempregados estavam à procura de novo emprego, que provinham 
de vários setores. 

Os principais setores são a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; o sector do comércio por 
grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos e o sector da Construção. 

CCDR Centro 

A área destinada à implementação das Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave 
insere-se no concelho de Vila Nova de Paiva, mais especificamente, na freguesia de Touro. 

Relativamente ao corredor das linhas elétricas, este interceta dois concelhos, Vila Nova de Paiva, mais 
especificamente a freguesia de Touro e o concelho de Moimenta da Beira, freguesias de Alvite e Leomil. 

O concelho de Vila Nova de Paiva ocupa uma área de 175,53 km², situado no distrito de Viseu, região do 
Centro e sub-região Viseu Dão-Lafões, subdivide-se atualmente em 5 freguesias. O município é limitado 
a norte e leste pelo município de Moimenta da Beira, a leste e sul por Sátão, a sudoeste por Viseu, a 
norte por Tarouca e a noroeste por Castro Daire. 

O concelho de Moimenta da Beira (da competência da CCDRN) ocupa uma área de 219,97 km², situado 
no distrito de Viseu, região do Norte e sub-região do Douro, subdivide-se atualmente em 16 freguesias. 
O município é limitado a nordeste pelo município de Tabuaço, a sudeste por Sernancelhe, a sul por 
Sátão, a sudoeste por Vila Nova de Paiva, a oeste por Castro Daire, a noroeste por Tarouca e a norte por 
Armamar. 

Entre 2011 e o ano de 2018, os dois concelhos registaram um decréscimo de população de -8%, para Vila 
Nova de Paiva e de cerca de -4,5% para Moimenta da Beira. Segundo os dados do INE, em 2018 os 
concelhos de Moimenta da Beira e de Vila Nova de Paiva apresentavam 9 729 e 4 723 residentes e uma 
densidade populacional de cerca de 44,2 e 26,9 hab/km2, respetivamente. 

A freguesia que interceta as áreas das futuras Centrais Solares Fotovoltaicas, Touro, registou perdas de 
população de cerca de -26,38% no período 2001 2011.  

A população ativa do concelho de Vila Nova de Paiva registou em 2011 uma taxa de desemprego 
superior à média do território continental e da região do Centro, cerca de 13,5%.  

A distribuição da população empregada, por sector de atividade, onde se constata que é o sector 
terciário que, em todos os níveis, emprega o maior número de indivíduos, destacando-se a percentagem 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3367 

 

 
“Centrais Solares de Adomingueiros e Nave”, projeto de execução 

26 

de 66% para a região Centro e 62% para a região Norte. Este sector representa 68% dos empregos no 
concelho de Vila Nova de Paiva e 54% na freguesia de Touro. 

4.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

CCDR Norte 

Os setores sensíveis identificados na área de intervenção situam-se num raio de 2km da área de 
implantação da Central Solar Fotovoltaica de Adomingueiros. Na envolvente mais próxima situam-se 
localizadas de forma dispersa edificações agrícolas, e de apoio à agricultura. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação sem significado, pela ação dos técnicos 
implicados na conceção do projeto, na planificação da obra e na elaboração do respetivo Estudo de 
Impacte Ambiental, e como tal, nem sequer é considerada na avaliação de impactes ambientais. 

Fase de Construção 

Identificam-se algumas perturbações tais como: 

 Arrendamento dos terrenos da área destinada à instalação das Centrais Fotovoltaicas e 
Subestação Elevadora; 

 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

 Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar 

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

 Transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre outros); 

 Reabilitação e construção de acessos (inclui execução de sistemas de drenagem e 
pavimentação); 

 Montagem da estrutura de suporte do sistema de produção fotovoltaico; 

 Instalação dos Postos de Transformação, Postos de Controlo e Postos de Seccionamento, 
incluindo a execução das plataformas onde ficarão instalados; 

 Construção da Subestação Elevadora e Posto de Comando; 

 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema 
produção fotovoltaico e os Postos de Transformação e entre estes e Postos de Seccionamento 

 Montagem dos vários equipamentos das Centrais Fotovoltaicas. 

Contudo as perturbações identificadas são minimizadas, pelo aproveitamento dos acessos existentes e 
melhoria dos mesmos e a criação de algumas dinâmicas económicas provenientes da atividade da 
construção com a presença de trabalhadores de obra. 

Fase de Exploração 

Os impactos não são relevantes, são até benéficos para o local pela manutenção do rendimento dos 
terrenos arrendados para a instalação, como para a região pela exploração e funcionamento das 
Centrais Fotovoltaicas, com produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente. 

Fase de Desativação 

Os impactes associados à desativação das Centrais apresentam as mesmas características dos impactes 
referidos para a fase de construção, embora de menor significância, não sendo esperados impactes 
significativos nesta fase. No entanto caso venha a haver a fase de desativação deverá ser aplicado com 
as devidas adaptações o Plano de Recuperação das áreas intervencionadas. 
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CCDR Centro 

Na Fase de construção um dos principais impactes do Projeto das Centrais Fotovoltaicas na economia 
regional e o valor do investimento, que se estima em aproximadamente 48 976 200 €. 

As contrapartidas financeiras decorrentes do arrendamento afeta ao Projeto beneficiam vários 
proprietários. Este impacte é considerado, positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, 
certo, temporário, reversível, direto. 

A criação de postos de trabalho terá um efeito benéfico na estrutura social, nomeadamente, na redução 
da taxa de desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, ainda que de 
forma temporária, considera-se este impacte positivo.  

O EIA estima que o número de trabalhadores, seja de aproximadamente 300 trabalhadores, em média, 
no conjunto das empreitadas. Este impacte é considerado, positivo, de magnitude reduzida, pouco 
significativo, local/ regional, certo, imediato, temporário, reversível, direto. 

Uma vez que é expectável esta deslocação de mão-de-obra de fora, prevê-se que durante a fase de 
construção haja uma dinamização da economia local/regional, com um aumento da atividade 
económica nas freguesias abrangidas e adjacentes ao Projeto, em setores como a construção, 
restauração e alojamento, traduzindo-se num impacte positivo, significativo, de magnitude reduzida, 
local/ regional, certo, temporário, reversível, direto. 

O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra, conduzirá a constrangimentos no fluxo 
de tráfego, pela deslocação lenta que lhes é característica, com implicações nos padrões de mobilidade. 
Este impacte é considerado, negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local/ regional, 
temporário, reversível, direto e minimizável  

Na fase de exploração as contrapartidas financeiras decorrentes do arrendamento da parcela afeta ao 
Projeto beneficiam vários proprietários. Este impacte é considerado, positivo, de magnitude reduzida, 
pouco significativo, local, certo, temporário, reversível, direto. 

Para a exploração e funcionamento das Centrais Fotovoltaicas e da Subestação elevadora é necessária 
uma equipa técnica para assistência ao nível da vigilância e manutenção. Para esse efeito, são criados 6 
a 10 postos de trabalho. Este impacte é considerado, positivo, insignificante, de magnitude reduzida, 
local, certo, imediato, temporário, reversível, direto. 

4.6.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Os impactes socioeconómicos associados à implementação do projeto são maioritariamente positivos. 
Um dos principais impactes do Projeto das Centrais Fotovoltaicas na economia regional é o valor do 
investimento, que se estima em aproximadamente 48 976 200 €.  

A criação de postos de trabalho na fase de construção terá um efeito benéfico na estrutura social, 
nomeadamente, na redução da taxa de desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas 
singulares e famílias, ainda que de forma temporária Estima-se que o número de trabalhadores, seja de, 
aproximadamente, 300 trabalhadores, para o conjunto das empreitadas. Para a exploração e 
funcionamento das Centrais Fotovoltaicas e da Subestação elevadora é necessária a existência de uma 
equipa técnica para esse efeito, de acordo com o estudo, são criados 6 a 10 postos de trabalho. 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado às Centrais 
Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave, desde que sejam cumpridas as medidas de 
minimização propostas no EIA, e as demais condicionantes impostas pela CA. 
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4.7. SOLOS E USOS DO SOLO 

4.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

CCDR Norte (apenas linhas elétricas) 

A caracterização da situação de referência foi efetuada nos pontos 6.6 e 6.7 do Relatório Técnico, sendo 
que, no caso concreto dos corredores das linhas elétricas, consta dos pontos 6.6.3 e 6.7.3. 

A análise foi desenvolvida, numa primeira fase, com recurso a bibliografia da especialidade, tendo sido 
posteriormente completada com reconhecimentos de campo realizados na área de estudo. 

Assim e no que respeita aos solos, na área do corredor das linhas elétricas, é referida a predominância 
dos leptossolos, sendo ainda identificados cambissolos, áreas urbanas, afloramentos rochosos e 
umbrissolos, estes menos representativos. Esta informação foi sistematizada no quadro abaixo: 

Quadro 4 - Unidades pedológicas presentes nos Corredores 
 das Linhas Elétricas. Fonte: EIA, RT (pág. 169) 

 

A avaliação da aptidão dos solos, foi efetuada com recurso à Carta da Aptidão da terra do Noroeste de 
Portugal, à escala 1:100 000, tendo concluído que cerca de 40% da área de estudo do Corredor, não tem 
qualquer tipo de aptidão agrícola ou florestal, coincidindo com áreas urbanas ou afloramentos rochosos. 
A restante área do corredor apresenta aptidões variadas para a agricultura, pastagens e florestas. 

Quadro 5 - Aptidão do solo presente na área do Corredor 
 das Linhas Elétricas. Fonte: EIA, RT (pág.173-174) 
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Neste âmbito o Estudo salienta que as áreas de RAN identificadas na área do Corredor das Linhas 
Elétricas não correspondem à aptidão do solo identificada, justificando esta diferença com o facto da 
cartografia da RAN e da Aptidão dos solos, ter sido elaboradas por entidades diferentes e produzidas a 
escalas diferentes. 

Foi ainda efetuada a caracterização do uso solo nas áreas afetas à abertura de acessos para a construção 
da linha verificando-se que os Matos são a classe mais representativa (1,25 ha), seguido pelas vias de 
comunicação com 0,26 ha. 

 

Figura 3. Extrato da carta de Aptidão dos Solos. Fonte: EIA, RT (fig. 6.19) 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 
Continental (COS) de 2018, interpretação de fotografia aérea e acertos com base nos levantamentos 
efetuados em campo. Neste âmbito foram consideradas quatro grandes classes: Áreas artificializadas, 
Áreas agrícolas, Explorações florestais, Massas de água superficiais e Áreas naturais e seminaturais, 
concluindo que as áreas agrícolas são uma classe comum, correspondendo a 31% no corredor da linha 
de Neve e a 21% no corredor da linha de Adomingueiros.  

As Explorações Florestais são a terceira classe mais comum em ambas as áreas, representando, 
respetivamente, 13% e 20% do corredor das linhas das Centrais de Nave e Adomingueiros, já as massas 
de água superficiais são pouco abundantes.  

A classe mais abundante, em ambos os corredores, são as áreas de matos que representam 52% no 
corredor de Nave e 55% do corredor de Adomingueiros.  

O quadro abaixo ilustra a distribuição das ocupações de solo nos corredores das linhas elétricas:  
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Quadro 6 - Representatividade das ocupações de solo  
identificadas no corredor das Linhas. Fonte: EIA, RT (pág.181) 

 

Para todas estas classes o EIA apresenta ainda um conjunto de fotografias representativas.  

 

CCDR Centro 

Nas áreas de estudo das Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave dominam os Afloramentos 
Rochosos, que estão presentes em mais de 70% da área. Associados aos afloramentos, encontram-se os 
solos subdominantes, presentes em cerca de 30% da área, que correspondem a Leptossolos úmbricos, 
Umbrissolos Epilépticos húmicos e a Umbrissolos Endolépticos húmicos. 

A superfície onde se insere as áreas das Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave incidem sobre 
solos considerados de aptidão marginal (S3) não existindo aptidão para usos agrícolas (A) ou florestal (F) 
devido à presença de manchas contínuas de afloramentos rochosos de granitos. 

Quanto ao uso do solo, o EIA indica que a classe das explorações florestais, é a segunda classe mais 
comum em ambas as áreas, representando, respetivamente, 32% e 37% da área das centrais de Nave e 
Adomingueiros. 

Na classe áreas naturais e seminaturais as áreas de matos são as mais abundantes na área de 
Adomingueiros, representando 59%. As áreas de prados dominam a área da central de Nave, sendo 
dominadas pelo estrato herbáceo com um estrato arbustivo esparso. 

As classes mais representadas são as áreas naturais e seminaturais, correspondendo a cerca de 58% da 
área da central da Nave e a cerca de 61% da área da central de Adomingueiros; e as explorações 
florestais, correspondendo a cerca de 39% da área da central da Nave e a cerca de 37% da área da 
central de Adomingueiros. 
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Quadro 7 - Representatividade das diferentes ocupações de solo 
 identificadas nas áreas das centrais. Fonte: EIA, RT 

 

Na área do Corredor das Linhas Elétricas, a ordem de solos predominante são os Leptossolos. 
Identificaram-se também Cambissolos, áreas urbanas, afloramentos rochosos e Umbrissolos, mas com 
uma expressão menor. 

De acordo com a avaliação da terra da Zona Interior Centro, parte da área do corredor da Linha Elétrica 
está inserida numa zona de solos considerados de aptidão marginal (S3) não existndo aptidão para usos 
agrícolas (A) ou florestal (F) devido à presença de manchas contínuas de afloramentos rochosos de 
granitos. 

Quanto ao uso do solo, a classe áreas agrícolas é comum nos corredores das linhas, correspondendo a 
31% no corredor da linha de Nave e a 21% no corredor da linha de Adomingueiros. 

A classe das explorações florestais é a terceira classe mais comum em ambas as áreas, representando, 
respetivamente, 13% e 20% do corredor das linhas das Centrais de Nave e Adomingueiros. 

Na classe áreas naturais e seminaturais as áreas de matos são as mais abundantes em ambos os 
corredores, representando 52% do corredor de Nave e 55% do corredor de Adomingueiros. As áreas de 
prados estão presentes apenas no corredor de Adomingueiros. 
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Quadro 8 - Representatividade das ocupações de solo 
identificadas no corredor das Linhas Elétricas. Fonte: EIA 

 

4.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

CCDR Norte 

A identificação e avaliação dos impactes foi realizada para a fase de construção e de exploração, tendo 
por base a metodologia definida no relatório Técnico (pág.375 a 379).  

Na fase de construção, e para as linhas de muito alta tensão (400 kV) e linhas de média tensão (30 kV), 
são identificadas como áreas de potencial impacte, o local de implantação de apoios, prevendo que, 
nesta fase, seja afetada uma área de 400 m2 em torno do único apoio da linha de interligação da 
subestação elevadora à LMAT do Parque Eólico do Douro-Sul. Na fase de exploração o referido apoio 
terá uma ocupação de aproximadamente 120 m2. 

Relativamente aos apoios das duas linhas a 30 kV, prevê-se uma afetação do solo, durante a fase de 
construção, de aproximadamente 200 m2, reduzindo para 20 m2 durante a fase de exploração. 

As áreas afetadas são as seguintes: 

Quadro 9 - Áreas afetadas durante a construção e exploração 
 das linhas elétricas e subestação elevadora. Fonte: EIA 
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Como principais atividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são identificadas, paras as 
diferentes fases do projeto, as seguintes:  

Fase de construção 

 Pagamento de indemnização aos proprietários dos terrenos onde serão colocados apoios;  

 Instalação do estaleiro e parque de material;  

 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção das Linhas;  

 Reconhecimento, sinalização e abertura do local de implantação dos apoios e dos acessos 
provisórios (inclui ações de desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, incluindo a faixa 
de segurança sob a linha e movimentação de terras/ depósito temporário de terras);  

 Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios;  

 Transporte de materiais diversos para construção (betão, elementos metálicos que constituem o 
apoio, cabos, entre outros);  

 Betonagem e arvoramento dos apoios;  

 Desenrolamento/instalação dos cabos (condutores e de segurança), incluindo a colocação dos 
dispositivos de balizagem aérea;  

 Desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas, incluindo 
a renaturalização dos acessos de acordo com o que ficar acordado com os proprietários.  

Fase de exploração: 

 Presença das linhas elétricas; 

 Funcionamento das linhas elétricas; 

 Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha e dos dispositivos de 
sinalização (a pé, de helicóptero ou drone); 

 Ações de manutenção das linhas elétricas; 

 Corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção (faixa 
de gestão de combustível). 

Fase de desativação: 

 Desmontagem dos cabos de guarda, dos condutores e das cadeias de isoladores; 

 Desmontagem dos apoios e remoção das fundações até pelo menos 80cm; 

 Transporte de equipamentos, materiais e resíduos para destino adequado; 

 Recuperação paisagística das áreas intervencionadas, incluindo dos acessos provisórios 
necessários às intervenções (de acordo com o acordado com os proprietários). 

O Estudo considera ainda que os impactes gerados na fase de desativação serão semelhantes aos 
identificados na fase de construção, embora maioritariamente menos significativos que os observados 
na primeira fase. 

A avaliação dos impactes nos solos baseou-se na identificação dos potenciais impactes decorrentes da 
construção das ligações elétricas, tendo concluído que a implantação das ligações elétricas não implicam 
afetação permanente dos solos no terreno onde são implantadas. 

Durante a fase de construção, são identificados os trabalhos de desmatação e decapagem de terrenos, 
movimentação de terras e abertura dos maciços de fundação dos apoios, como os que tornarão os solos 
mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos. 
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Na construção dos apoios das Linhas elétricas aéreas e Subestação elevadora (quadro 8.8 do RT), o EIA 
estima uma afetação total de 2,33ha de solos, que correspondem a cerca de 0, 59% do total do corredor 
das Linhas Elétricas, sendo que a classe mais afetada serão os leptossolos e afloramentos rochosos, com 
1,62ha e 0,35ha respetivamente. Estas áreas são bastantes reduzidas comparativamente com a área 
total do corredor das Linhas Elétricas, considerando, por isso, estes impactes pouco representativos. 

Em termos de Aptidão do Solo os impactes são identificados como pouco significativos, certos, de 
magnitude reduzida, reversível e minimizável. 

Em termos globais o Estudo considera que os impactes restritos às áreas de intervenção dos apoios das 
ligações elétricas e subestação elevadora são negativos, diretos, certos e de magnitude reduzida. Sendo 
irreversíveis, permanentes e pouco significativos, na área efetivamente ocupada pelas fundações dos 
apoios das ligações elétricas e subestação elevadora e reversíveis, temporários e pouco significativos, na 
restante área a intervir, nomeadamente os resultantes das ações de desmatação e limpeza dos terrenos 
envolventes e os necessários à abertura de acessos. 

Os impactes decorrentes da compactação dos solos são classificados como negativos, de reduzida 
magnitude, temporários, localizados e pouco significativos. 

É ainda identificado o impacte associado a uma eventual poluição do solo decorrente de derrames 
acidentais de óleos e/ou combustíveis, classificando-o como significativo no âmbito local, incerto e cuja 
magnitude depende da quantidade de substâncias envolvidas. 

Na fase de exploração os impactes são identificados como negativos, diretos de magnitude e 
significância reduzidas atendendo à dimensão dos Projetos, certos, permanentes e irreversíveis. 

Quanto à Ocupação do solo, na fase de construção, considerando as áreas dos diferentes usos do solo 
afetadas permanentemente pelas linhas elétricas que servem as centrais fotovoltaicas e pela subestação 
elevadora (quadro 8.12 do RT), os impactes são classificados como negativos, permanentes, locais, 
certos, imediatos, diretos, reversíveis, de magnitude reduzida, considerando-os minimizáveis pela 
delimitação da área a desmatar e destruição apenas da área estritamente necessária. 

Já na fase de exploração, o estudo não prevê que a ocupação do solo sofra impactes negativos, uma vez 
que não existe a necessidade de intervencionar quaisquer novas áreas, nem de circular ou efetuar 
qualquer outro tipo de operações fora dos acessos existentes. 

Em sede de aditamento o proponente refere ainda os impactes associados à instalação do estaleiro que 
implicará à afetação de 0,34ha de matos, considerando-o como um impacte negativo, certo, temporário 
uma vez que a área será desativada e requalificada após o término da obra, de reduzida magnitude, 
reversível e pouco significativo. 

Com a instalação da subestação prevê-se a afetação de 0,59ha de matos, sendo avaliado este impacte 
negativo, certo, permanente, de reduzida magnitude, reversível e pouco significativo. 

Por último, e no que respeita à abertura de acessos para a construção das linhas elétricas, está previsto 
que sejam afetadas essencialmente áreas de matos (1,25ha) e pequenas áreas de outros usos do solo. O 
impacte é avaliado como negativo, certo, temporário uma vez que os acessos abertos para instalação 
das linhas elétricas serão posteriormente desativados e requalificados, de reduzida magnitude, 
reversível e pouco significativo. 

Em sede de aditamento o proponente remete ainda uma matriz global de impactes decorrente da 
abertura de acessos para construção dos apoios das linhas elétricas, sistematizada no quadro abaixo. 
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Quadro 10 - Ações consideradas na análise dos impactes 
 na componente Socioeconómica – Linhas Elétricas (30 kV e 400 kV). Fonte: Aditamento (pág. 19) 

 

Quanto aos impactes cumulativos e considerando a localização e características técnicas do projeto, o 
EIA identifica os associados à proximidade de Parque Eólicos e de outras Linhas de Transporte de 
Energia, não sendo no entanto considerados para análise no descritor Solos.  

Esta opção é justificada por entenderem que a existência de impactes motivados por empreendimentos 
semelhantes nas áreas envolventes não contribui para o aumento do significado do impacte neste 
descritor.  

CCDR Centro 

Nas áreas de estudo das Centrais Fotovoltaicas, durante a fase de construção globalmente, os principais 
impactes nos solos são negativos e de âmbito local, resultam principalmente da ocupação de 
afloramentos rochosos e de solos subdominantes de Leptossolos e Umbrissolos, com uma afetação nas 
Centrais Fotovoltaicas. Estas afetações são decorrentes da instalação dos elementos definitivos 
(módulos fotovoltaicos, edifícios, vala de cabos, caminhos e vedação) e pela presença de elementos 
temporários, tais como a maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e estaleiro. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de terrenos e de movimentação de terras, tornarão os solos 
mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo acentuar ou determinar processos de erosão e 
arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá a compactação de solos decorrente da passagem e manobra 
de máquinas afetas à obra. 

Nesta fase ocorrerá também a compactação dos solos decorrente das movimentações de terras e 
materiais, ações estas que provocarão, também, a compactação dos solos e a perda, ainda que 
temporária e reversível, das propriedades físicas e mecânicas dos solos. Estes impactes são negativos, de 
reduzida magnitude, temporários, localizados e pouco significativos. 

Considera-se também que poderão vir a ser afetados os solos de áreas destinadas, ao parqueamento de 
máquinas, acumulação de resíduos de obra, depósito de materiais de construção, constituindo impactes 
negativos, embora pouco significativos, de reduzida magnitude, de âmbito local, temporários e 
reversíveis. Estes impactes também são minimizáveis. 

Na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos identificados, previstos e avaliados 
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relativamente à fase de construção, e considerados permanentes, se vão manter. Ou seja, os impactes 
negativos decorrentes da construção das Centrais Fotovoltaicas, com consequente ocupação de áreas de 
solos. 

A instalação das infraestruturas e dos equipamentos determinarão impactes de natureza reversível 
sobre os solos. As áreas de implantação correspondem, essencialmente, aos locais de implantação dos 
módulos fotovoltaicos, os postos de transformação, os postos de seccionamento, edifícios de controlo, 
os caminhos interiores e as vedações. 

Existirá uma ocupação reduzida de solos, uma vez que os suportes das mesas que sustentam os painéis 
fotovoltaicos não impedem a sua recuperação. Considera-se que esta ação gera um impacte negativo, 
de magnitude reduzida, devido à reduzida expressão espacial da afetação e à possível reutilização dos 
solos. 

Durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos, poderão 
ocorrer derrames acidentais de óleos ou e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos 
terão que ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. O 
adequado encaminhamento dos resíduos resultantes na fase de exploração é também um fator crucial 
para a minimização dos impactes. 

Na área do Corredor das Linhas Elétricas, durante a fase de construção os trabalhos de desmatação e 
decapagem de terrenos, movimentação de terras e abertura dos maciços de fundação dos apoios, 
tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo acentuar ou determinar 
processos de erosão e arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá a compactação de solos decorrente 
da passagem e manobra de máquinas afetas à obra. 

Em termos de Aptidão do Solo, no corredor das Linha Elétricas predominam solos sem aptidão para 
agricultura, sem aptidão para pastagem melhorada e aptidão marginal para floresta e/ou pastagem 
natural. Considera-se assim, que as afetações dos solos e aptidão de solo se traduzem em impactes 
negativos pouco significativos, certos, de magnitude reduzida, reversíveis e minimizáveis. 

Nesta fase ocorrerá também a compactação dos solos decorrente das movimentações de terras e 
materiais, ações estas que provocarão, também, a compactação dos solos e a perda, ainda que 
temporária e reversível, das propriedades físicas e mecânicas dos solos. Estes impactes são negativos, de 
reduzida magnitude, temporários, localizados e pouco significativos. 

4.7.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Os principais impactes nos solos são negativos e de âmbito local, resultam principalmente da ocupação 
de afloramentos rochosos e de solos subdominantes de Leptossolos e Umbrissolos, com uma afetação 
de cerca de 61,63 ha e 60,14 ha nas Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave. Estas afetações 
são decorrentes da instalação dos elementos definitivos das Centrais Fotovoltaicas (módulos 
fotovoltaicos, edifícios, vala de cabos, caminhos e vedação) e por outro, à presença de elementos 
temporários, tais como a maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e estaleiro. 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado às Centrais 
Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave, desde que sejam cumpridas as medidas de 
minimização propostas no EIA, e as demais condicionantes impostas pela CA. 
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4.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.8.1.1 ÁREAS CLASSIFICADAS - ENQUADRAMENTO 

A área de estudo não se sobrepõe com Áreas Sensíveis, nos termos das subalíneas i) e ii) da alínea a) do 
art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua redação atual. 

No entanto, situa-se a cerca de 7 km, a sudeste, da Zona Especial de Conservação (ZEC) do Rio Paiva 
(PTCON0059) e a cerca de 8,5 km, a oeste, da ZEC da Serra de Montemuro (PTCON0025). As linhas 
elétricas e subestação localizam-se acerca de: 7 km da ZEC do Rio Paiva (PTCON0059), 9 km da ZEC da 
Serra de Montemuro (PTCON0025); 19,5 km da ZEC do Alvão/Marão (PTCON0003) e da Important Bird 

Area (IBA) Serras do Alvão e Marão (PT049). 

4.8.1.2 FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS 

Os valores mais relevantes para a conservação no que diz respeito a vegetação correspondem aos 
habitats de interesse comunitário 4030 – Charnecas secas europeias e habitat 4020* - Charnecas 
húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, que correspondem a área de elevado 
valor para a ecologia. Relativamente à flora, estão potencialmente presentes na área de estudo 270 
espécies, sendo que a presença de 56 espécies foi confirmada em campo. O elenco florístico da área 
engloba um total de 17 espécies com interesse para a conservação, sendo que a presença de quatro 
destas foi confirmada no campo: Stauracanthus genistoides e a abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus) 
apenas na área da central; e a azinheira e o sobreiro em ambas as áreas em estudo. 

1) Flora 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar nos corredores das linhas 117 espécies. De entre 
as espécies identificadas encontra-se um endemismo lusitano: Centaurea herminii (presente em ambas 
as áreas); e quatro endemismos ibéricos: Adenocarpus lainzii, Armeria beirana e Centaurea nigra subsp. 

rivularis e Cytisus multiflorus. É ainda de referir que uma das espécies elencadas se encontra listada nos 
Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99, na sua redação atual (Centaurea herminii), outra espécie 
(Narcissus triandrus) encontra-se listada no Anexo IV, e outra espécie (Narcissus bulbocodium) está 
listada no Anexo V, ambos do diploma citado. 

2) Habitats 

Com a caracterização das comunidades vegetais presentes na área de estudo, foi possível identificar e 
delimitar áreas com diferentes valores de conservação. Assumiu-se para além da importância ecológica 
que as diferentes unidades florísticas presentes revelam, os critérios preestabelecidos: estado de 
conservação, representatividade e raridade que as diferentes comunidades apresentam. Esta avaliação 
permitiu fazer uma estimativa global do valor de conservação dos habitats e comunidades vegetais 
existentes na área de estudo. 

Numa análise global, verifica-se que as unidades de vegetação de maior valor são as charnecas secas e 
os tojais húmidos, que correspondem a habitats da Diretiva 92/43/CEE, sendo o último um habitat 
prioritário. Seguem-se as áreas de giestal, vegetação ripícola e povoamentos florestais, sendo que estas 
albergam endemismos ibéricos. 

4.8.1.3 FAUNA 

No que diz respeito à herpetofauna destaca-se a potencial presença de três espécies com estatuto de 
ameaça: salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), víbora-cornuda (Vipera latastei) e lagartixa de 
Carbonell (Podarcis carbonelli). 

O elenco avifaunístico engloba 13 espécies com estatuto de ameaça, nomeadamente: 10 espécies 
classificadas como “Vulneráveis” (cuco-rabilongo [Clamator glandarius], maçarico-das-rochas [Actitis 
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hypoleucos], bútio-vespeiro [Pernis apivorus], tartaranhão-cinzento [Circus cyaneus], açor [Accipiter 

gentilis], população invernante de milhafre-real [Milvus milvus], ógea [Falco subbuteo], falcãoperegrino 
[Falco peregrinus], cartaxo-nortenho [Saxicola rubetra] e chasco-ruivo [Oenanthe hispanica]; e três 
classificadas como “Em perigo” (tartaranhão-caçador [Circus pygargus], águia de Bonelli [Aquila fasciata] 
e melro-das-rochas [Monticola saxatilis]). 

De entre as espécies potenciais de mamíferos para a área de estudo contam-se 11 espécies ameaçadas, 
estando três classificadas como “Criticamente em perigo” (morcego-rato-pequeno [Myotis blythii], 
morcego-de-ferradura-mediterrânico [Rhinolophus euryale] e morcego-de-ferraduramourisco 
[Rhinolophus mehelyi]), uma classificada como “Em perigo” (lobo [Canis lupus]) e sete classificadas como 
“Vulneráveis” (gato-bravo [Felis sylvestris], morcego-de-franja do Sul [Myotis escalerai], morcego-rato-
grande [Myotis myotis], morcego-de-peluche [Miniopterus schreibersii], morcego-de-ferradura-grande 
[Rhinolophus ferrumequinum], morcego-de-ferradura-pequeno [Rhinolophus hipposideros] e toupeira-
de-água [Galemys pyrenaicus]). 

1) Lobo-ibérico 

O projeto interfere com o território da alcateia de lobo-ibérico de Leomil. De acordo com o EIA, a 
alcateia de Leomil é uma alcateia confirmada e constituída por três lobos, mas cuja reprodução não foi 
confirmada em 2014. O centro de atividade desta alcateia situa-se próximo do rio Covo, a cerca de 4 km 
a sul dos corredores das linhas. Registam-se outros dois territórios de alcateias a menos de 20 km, 
nomeadamente alcateia de Montemuro e alcateia da Lapa. 

2) Avifauna 

Existem áreas críticas e muito críticas para as aves na envolvente da área de estudo (vd. Figura 6.26 do 
relatório síntese), nomeadamente: uma área crítica para aves de rapina localizada a cerca de 11 km a 
noroeste dos corredores das linhas, uma área crítica para aves de rapina localizada a cerca de 13 km a 
nordeste dos corredores das linhas, uma área muito crítica para aves de rapina localizada a cerca de 15 
km a norte do corredor das linhas elétricas, uma área muito crítica para aves de rapina localizada a cerca 
de 16,5 km a nordeste do corredor das linhas elétricas. 

4.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

4.8.2.1 NOTA PRÉVIA 

Apresenta-se de seguida a informação descrita - textualmente - no EIA, procedente do Resumo não 
técnico e do Relatório Síntese, assinalam-se alguns comentários no texto e apresenta-se a apreciação do 
ICNF no fim de cada subcapítulo. 

4.8.2.2 FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS 

Fase de construção 

A maioria das unidades de vegetação presentes na área de estudo foram consideradas de médio e baixo 
valor ecológico, com exceção das áreas de habitats listados na Diretiva 92/43/CEE que são consideradas 
de elevado valor para a conservação. Os impactes previstos sobre a flora, vegetação e habitats 
decorrentes da implantação da central fotovoltaica serão maioritariamente resultantes das atividades 
que promovem a destruição da vegetação, como a desarborização, desmatação e a decapagem. A 
remoção da camada fértil do solo, através de ações de decapagem, a eliminação do banco de sementes 
do solo, a limpeza de vegetação e o ensombramento causado pelos painéis fotovoltaicos, criam 
dificuldades à regeneração natural das comunidades vegetais. Estas ações vão originar impactes 
maioritariamente negativos na flora e vegetação. A remoção da totalidade da vegetação na área onde se 
pretende colocar os painéis, acessos, postos de transformação, seccionamento e controlo das centrais 
fotovoltaicas de Nave (25,33 ha) e Adomingueiros (26,28 ha) é um impacte que afetará sobretudo áreas 
de prados com matos esparsos (11,35 ha na CF de Nave) (baixo valor ecológico), giestal (15,39 ha na CF 
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de Adomingueiros) (médio valor ecológico) e povoamentos florestais (10,64 ha na CF de Nave e 8,72 na 
CF de Adomingueiros) (médio valor ecológico). Serão ainda afetadas áreas menores de áreas agrícolas, 
vegetação ripícola, charnecas secas e tojal húmido (habitat prioritário afetado em 0,06 ha). 

Como tal, considera-se que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, 
reversível, de magnitude reduzida, e significativo, dada a afetação de áreas de elevado valor ecológico. 
Este é um impacte minimizável pela delimitação da área a desmatar e destruição apenas da área 
estritamente necessária. 

A instalação do estaleiro, assim como as áreas de trabalho em redor das estruturas a construir, a 
instalação de vala de cabos e vedação são ações que levarão à destruição de coberto vegetal, prevendo-
se que este irá recuperar na fase de exploração. Este é um impacte negativo, temporário, local, certo, 
imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida considerando que a área a afetar é diminuta, pouco 
significativo e minimizável pela instalação destas estruturas temporárias em áreas já artificializadas ou 
de baixo valor ecológico. 

No que diz respeito às linhas elétricas a 30kV os impactes decorrerão sobretudo da desmatação, 
decapagem e abertura de caboucos para instalação dos apoios. Prevê-se a destruição sobretudo de 
áreas de giestal (0,13 ha) de forma permanente pela instalação dos apoios. Prevê-se ainda a afetação de 
0,41 ha de giestal pela instalação da subestação elevatória. A instalação de apoios e subestação será um 
impacte negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de reduzida magnitude e pouco 
significativo. Para a instalação dos apoios deverão ser abertos acessos temporários, evitando áreas de 
maior valor ecológico. Haverá ainda a afetação temporária de algumas unidades de vegetação de forma 
temporária dado o estabelecimento de área de trabalho em redor de apoios e subestação. Contudo, a 
vegetação nestes locais deverá recuperar após a fase de obra. Este será um impacte negativo, 
temporário, direto, certo, local, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção da central fotovoltaica poderá 
resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido 
de manipulação de máquinas. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, improvável, 
imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. Os níveis de 
perturbação sobre as comunidades vegetais na envolvente da central fotovoltaica poderão aumentar 
ligeiramente face ao que atualmente se observa. Desta forma poderá ocorrer alguma diminuição na 
biodiversidade, degradação da vegetação, nomeadamente pela produção de poeiras, um aumento do 
desenvolvimento de espécies ruderais e favorecimento do desenvolvimento de espécies invasoras. Este 
impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, de médio prazo, indireto, reversível, de 
magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pela limitação da circulação de veículos e 
maquinaria ao estritamente necessário, cuidados com o acondicionamento de terra vegetal e dispersão 
de água nos caminhos durante os períodos secos para evitar emissão de poeira. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação. A gestão 
da vegetação entre linhas de painéis e em redor das mesmas resultará em corte frequente da vegetação 
limitando o crescimento de estratos arbustivos e arbóreos. Este é um impacte negativo, permanente, 
local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e, pouco significativo.  

A manutenção do corredor da linha sem árvores de grande porte na faixa de proteção tem na fase de 
exploração um impacte semelhante ao esperado na fase de construção. Este é um impacte negativo, 
permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Fase de desativação 

Os potenciais impactes com ocorrência nesta fase são semelhantes aos identificados para a fase de 
construção ainda que mais estritos: Instalação e atividade do estaleiro e estabelecimento de outras 
zonas de apoio à obra - Impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, 
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temporário e reversível; Remoção das estruturas - Impacte negativo pouco significativo, de magnitude 
reduzida, de dimensão local, temporário e reversível. 

Conclusão parcial (flora, vegetação, biótopos e habitats) 

O conjunto de intervenções associadas à instalação deste projeto terá um impacte negativo, 
significativo, direto, de dimensão local, temporário e reversível, sobre habitats. O impacte deste projeto 
não assumirá uma significância elevada em termos de espécies da flora, uma vez que nesta área a 
presença é muito reduzida (em termos expressão territorial). 

4.8.2.3 FAUNA 

Fase de construção 

O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 
envolvente da área de intervenção. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, 
imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A desmatação conduzirá à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão 
da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se 
limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se 
negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco 
significativo. Os trabalhos de construção das centrais fotovoltaicas e linha elétrica, levarão à 
perturbação, nomeadamente devido ao ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, 
sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área 
intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se negativo, temporário, 
local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo 
sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 

Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

Avifauna 

As ações de limpeza e desmatação resultam na destruição do coberto vegetal e na exclusão das 
espécies, pelo menos temporária, na área do projeto. A remoção da vegetação na área das centrais e 
linha elétrica afetará vários biótopos, sobretudo áreas de matos e povoamentos florestais. A perda 
destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de espécies de matos, como a toutinegra-dos-valados 
(Sylvia undata) e o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e florestais, como o gavião (Accipiter nisus) e o 
corvo (Corvus corax), que, contudo, encontrarão em áreas contíguas de habitat semelhante. Como tal 
considera-se que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

Quirópteros 

Não foram detetados abrigos com quirópteros nas proximidades das áreas de intervenção, pelo que não 
são esperados impactes negativos relativos à destruição ou perturbação de abrigos na área de estudo e 
envolvente. 

Lobo-ibérico 

Tendo em conta a presença de uma população de lobo na envolvente (alcateia de Leomil), considera-se 
que as atividades de construção poderão resultar na perturbação da espécie. 
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Fase de exploração 

A presença dos painéis fotovoltaicos não vai funcionar como uma barreira intransponível para a maioria 
dos grupos faunísticos e espera-se uma habituação à presença das estruturas e à perturbação causada 
pelo funcionamento das mesmas. 

Quirópteros 

Prevê-se que haja um fator de perturbação adicional, que poderá condicionar a utilização da área por 
este grupo e se relaciona com o reflexo criado pelos painéis solares. Este efeito poderá fazer sentir-se 
mesmo durante a noite, sobretudo em noites de céu limpo e luar. Esta perturbação poderá levar 
algumas espécies de morcegos a evitar utilizar a área do projeto. 

Avifauna 

O reflexo poderá também conduzir ao afastamento de algumas espécies da área do projeto, mas 
sobretudo no período diurno. Este é um impacte negativo, permanente, local, provável, de longo prazo, 
indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. A presença das centrais fotovoltaicas 
poderá constituir uma barreira ao voo para algumas espécies de aves. E é ainda possível que ocorram 
episódios de mortalidade de aves e morcegos por colisão com as estruturas do projeto. Contudo, este é 
um impacte que se prevê improvável, negativo, permanente, local, de longo prazo, indireto, irreversível, 
de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A presença das linhas elétricas de 30 kV (média tensão) poderá potenciar situações de morte de aves 
por colisão e eletrocussão. A significância destes impactes está relacionada com três aspetos principais, 
a sensibilidade do elenco de espécies a fenómenos de colisão e eletrocussão com linhas elétricas, os 
biótopos atravessados pelas linhas e a extensão destas. No caso presente, prevê-se que a linha elétrica 
de maior comprimento tenha uma extensão de cerca de 9,5 km, sendo que num troço de 6,5 km as duas 
linhas elétricas desenvolvem-se paralelamente. Serão atravessados vários biótopos, nenhum deles 
corresponde às unidades de ocupação de solo prioritárias para as espécies de aves ameaçadas. Das 
espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo, apenas uma está classificada com um risco de 
colisão elevado: o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos). Contudo, na área onde será instalada a linha 
não existe habitat favorável para esta espécie, não podendo ser excluída a possibilidade de presença de 
indivíduos em passagem. 

Existem ainda outras 12 espécies de aves ameaçadas inventariadas para a área de estudo cujo risco de 
colisão é intermédio. Face ao exposto este impacte considera-se negativo, permanente, irreversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo (para as espécies mais comuns) a significativo (para espécies 
ameaçadas). Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo, também apenas o maçarico-das-
rochas apresenta risco de eletrocussão elevado. Na área onde serão instaladas as linhas não existe 
habitat favorável para esta espécie, contudo não pode ser excluída a possibilidade de presença de 
indivíduos em passagem. Este é um impacte negativo, permanente, irreversível, de magnitude reduzida 
e pouco significativo. 
Lobo-ibérico 

No EIA refere-se que “a presença das centrais fotovoltaicas poderá potencialmente resultar na 

perturbação da população de lobo da alcateia de Leomil. Contudo, de acordo com dados das 

monitorizações anteriores, não se verificou-se presença de reprodução desta alcateia (2014) podendo 

este facto contribuir para que a perturbação não seja relevante”. Refere-se ainda que “os impactes 

avaliados para as áreas das Centrais, linhas elétricas e subestação terão um impacte negativo, local, 

estando a sua magnitude e significância dependente da obtenção de mais dados desta alcateia, tendo 

para o efeito sido proposto um plano de monitorização para esta espécie”. Sublinha-se uma importante 
lacuna de informação uma vez que esta alcateia tem sido monitorizada, ininterruptamente desde 2011, 
e está confirmada a sua reprodução em anos recentes (já depois de 2014). No âmbito dos trabalhos do 
censo nacional da espécie (em curso), foi confirmada a presença da alcateia e o seu centro de atividade 
em 2019 e 2020 (a menos de 4 Km da central de Adomingueiros constante neste projeto). 
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O aumento da circulação de veículos e pessoas na área de estudo poderá também provocar alguma 
perturbação da fauna e aumento do risco de atropelamento de espécies com menor mobilidade, 
sobretudo durante a manutenção das faixas de gestão da linha elétrica. Estes são impactes negativos, 
temporários, reversível (no caso da perturbação) e irreversível (no caso da mortalidade por 
atropelamento), de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Conclusão parcial (fauna): 

Centrais fotovoltaicas (fases de construção e de exploração) 

O conjunto de intervenções associadas à instalação deste projeto terá um impacte negativo, pouco 
significativo, direto, de dimensão local, temporário e irreversível, sobre os habitats e as áreas vitais das 
espécies da fauna, sem prejuízo do referido especificamente adiante para o lobo-ibérico. O impacte 
deste projeto não assumirá uma significância elevada, uma vez que nesta área não é conhecida a 
presença e/ou nidificação de espécies com elevado estatuto de conservação, sendo que os polígonos 
afetados possuem um reduzido valor em termos ecológicos. 

Linhas elétricas (30 kV) 

As previstas linhas de média-tensão, estendem-se ao longo de 9500 m (6500 m de duas linhas paralelas) 
poderão ter um impacte negativo, significativo a muito significativo, direto, de dimensão local, 
temporário e irreversível, sobre as aves e quirópteros. 

De acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos a linhas aéreas de distribuição e 
transporte de energia (ICNF, 2019), o projeto em análise não afeta áreas importantes para aves para 
conservação da avifauna para efeitos da instalação de linhas elétricas (“Muito críticas”, “Críticas”, e 
“Sensíveis”), em termos de risco seja por colisão, seja por eletrocussão. 

Ainda assim, as linhas em questão implicam riscos elevados de colisão e eletrocussão de aves, dada a 
tipologia dos apoios (em cada apoio existem quatro pontos suscetíveis de eletrocussão devido à 
proximidade das travessas aos cabos suspenso) e número de cabos (4 planos de colisão). Refira-se ainda 
que o EIA identifica a presença (confirmado e/ou potencial) das seguintes espécies de aves de rapina (as 
quais tem associados riscos colisão intermédio e elevado): Pernis apivorus, Bútio-vespeiro; Aquila 

fasciata, Águia de Bonelli; Circus cyaneus, Tartaranhão-cinzento; Circus pygargus, Tartaranhão caçador; 
Accipiter gentilis, Açor; Milvus milvus, Milhafre-real; Falco subbuteo, Ógea; Falco peregrinus, Falcão-
peregrino. 

Especificamente no que diz respeito ao lobo-ibérico, no EIA descreve-se que a instalação das centrais 
fotovoltaicas e das linhas elétricas associadas poderá potencialmente resultar na perturbação da 
população de lobo da alcateia de Leomil, e considera que a perturbação associada à 
construção/exploração deste projeto tenha um efeito local e inclusive não seja relevante na conservação 
da espécie. Refere-se que “não se encontra disponível bibliografia mais recente relativa a esta alcateia, 

pelo que se desconhece a possibilidade de ter existido reprodução após 2014”. 

Contudo, não foi considerado de forma completa e atualizada, o conjunto de informação técnica sobre a 
distribuição, situação demográfica da espécie nesta zona, procedente da monitorização dessa alcateia 
desde 2014 (ver fontes bibliográficas citadas). A ausência desta informação constitui uma grave lacuna, 
que implicou uma avaliação insuficiente em termos do impacte deste projeto. 

Com base na informação, atual, disponível sobre a distribuição, situação demográfica e problemática de 
conservação da subpopulação de lobo-ibérico a sul do rio Douro, e em concreto da alcateia de Leomil, 
considera-se que o projeto em apreciação poderá implicar um significativo impacte negativo, não 
minimizável sobre a alcateia e a subpopulação citadas. A apreciação sobre a elevada severidade desse 
impacte baseia-se nos seguintes aspetos: 

 Existência de informação detalhada e atualizada sobre a espécie 
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A ocorrência do lobo-ibérico na área de estudo é conhecida desde há várias décadas, e durante 
o primeiro Censo Nacional do lobo (2002/2003) foram confirmadas três alcateias (Montemuro, 
Leomil, e Lapa). A informação mais recente sobre estas alcateias procede, desde 2011, dos 
planos de monitorização do lobo a referentes aos vários parques eólicos existentes nesta região, 
encontrando-se perfeitamente atualizada em matéria de conhecimento da distribuição dos 
centros de atividade, da sua composição e da situação reprodutiva. Desde 2020 decorre o censo 
nacional da espécie tendo sido confirmada a presença dessas três alcateias. 

 Elevada sensibilidade/vulnerabilidade da população a sul do rio Douro 

De acordo com os resultados do Censo Nacional do lobo 2002/2003, o número de alcateias em 
Portugal ultrapassava as 10 alcateias para a subpopulação a sul do rio Douro, com uma 
tendência demográfica de declínio e talvez estabilidade em algumas áreas. Trata-se de uma 
população extremamente vulnerável, em parte devido à reduzida dimensão populacional, ao 
isolamento demográfico relativamente à subpopulação a norte do rio Douro, e devido ao 
crescente número de fatores de ameaça, nomeadamente a implementação de infraestruturas. 
Estas, por exemplo, barragens e estradas, acarretam sobretudo perda e fragmentação do 
habitat. Para além de estarem associadas a uma crescente humanização da paisagem, à 
consequente perda de habitat e aumento da perturbação, podem condicionar o livre fluxo dos 
animais, causando o isolamento dos núcleos populacionais, com as consequências negativas de 
ordem demográfica e genética que daí advêm. 

 Elevada importância da alcateia de Leomil para a conservação do lobo a sul do rio Douro 

A alcateia de Leomil é a mais estável dos grupos reprodutores da subpopulação da espécie que 
ocorre a sul do rio Douro. Tem vindo a ser monitorizada desde meados dos anos 90 e entre 1996 
e 2020 foi possível confirmar a sua reprodução em 11 desses anos. É também a alcateia a sul do 
rio Douro para a qual se tem registado o maior número de indivíduos, através de observações 
diretas e registos fotográficos, bem como pela análise molecular de amostras não invasivas 
(Cadete et al, 2020). A alcateia de Leomil é fundamental para a subpopulação do lobo-ibérico a 
sul do rio Douro, pois é a que teve maior sucesso reprodutivo desde 1996, sendo que esta 
alcateia tem sido a principal geradora de indivíduos que vão incorporar outras alcateias desta 
subpopulação tão vulnerável. 

 Afetação negativa direta sobre estado de conservação da alcateia de Leomil 

O projeto proposto localiza-se numa área muito sensível para a alcateia de Leomil, sendo 
conhecidos 6 centros de atividades (principais e secundários) todos eles próximos da área 
prevista para este projeto. O centro de atividade da alcateia situada na freguesia do Touro, 
sendo o último local de reprodução conhecido dessa alcateia dista menos de 3 500 m do local 
previsto para a central de Adomingueiros, e menos de 4 000 m do local previsto para a Central 
de Nave (Cadete et al. 2020 e Serronha et al. 2020). 

O impacte das Centrais fotovoltaicas reside assim na perturbação decorrente das obras e da fase de 
exploração, pois as Centrais reduzem substancialmente o habitat potencial de alimentação e de 
reprodução, uma vez que ambas preveem ocupar espaços florestais/matos que, neste momento, têm 
reduzida presença humana. Particularmente a Central de Adomingueiros está prevista para uma mancha 
de barrocal granítico, ocupada por giestal e cruzada por uma linha de água 

Adicionalmente, a instalação da Linha elétrica a 30 kV poderá provocar um aumento da perturbação e a 
fragmentação do habitat, sobre a espécie. A instalação desse corredor implica a abertura de acessos 
através de zonas não afetadas por outras infraestruturas (ou acessos), e a criação/manutenção de um 
corredor desarborizado derivado da manutenção obrigatória da faixa de gestão de combustível. O 
impacte dessa infraestrutura é particularmente negativo ao longo dos 3 km entre a Central de 
Adomingueiros e a Central de Nave, uma vez que atravessa uma zona de vegetação natural, situada 
numa das manchas contínuas de maior extensão de todo o Perímetro Florestal da Serra de Leomil. De 
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facto, essa mancha será afetada pelas duas Centrais e pelo corredor da linha elétrica que as une. Estas 
infraestruturas transformarão as condições ecológicas existentes que reúnem condições muito 
favoráveis em termos de habitat para o lobo-ibérico.  

Considera-se assim que a Central de Adomingueiros e a linha associada terá um impacte negativo 
determinante no habitat do lobo-ibérico, sendo criada uma barreira ecológica a esta espécie, que 
poderá alterar substancialmente a conectividade de várias alcateias e por consequência da própria 
subpopulação de lobo-ibérico a sul do rio Douro. 

O restante troço de linhas elétricas (entre a Central de Nave e a nova subestação), atravessa também 
áreas importantes para o lobo-ibérico, uma vez que está prevista para espaços agroflorestais, onde não 
existem linhas elétricas ou acessos extensos. Essa intervenção irá criar mais um corredor de 
descontinuidade ecológica. Esta infraestrutura teria um impacte bastante mais reduzido se 
acompanhasse os espaços humanizados já existentes, nomeadamente a Estrada Nacional e os acessos e 
cintura periurbana de Alvite. 

Incompatibilidade com os objetivos do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e com o especificado na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 de 21 de Julho (Afetação negativa em termos da 
conetividade ecológica da espécie) 

Interessa ainda referir quais os objetivos de conservação definidos para esta espécie no Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000: 1) Aumentar o efetivo da subpopulação a sul do Douro; 2) Aumentar a área de 
ocupação/distribuição atual da subpopulação a sul do rio Douro; 3) Promover a continuidade das 
populações ibéricas e das subpopulações a norte e sul do rio Douro. 

Ora, o presente projeto contraria esses objetivos, fundamentalmente por estabelecer um fator de 
perturbação sobre a subpopulação do sul do rio Douro, criando mais uma barreira à conectividade da 
espécie e degradando em termos ecológicos (habitat de reprodução e alimentação, e condições para 
reprodução), nomeadamente a área vital da alcateia mais estável e produtiva da subpopulação citada. 

4.8.3. EFEITOS CUMULATIVOS 

Na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência de projetos potencialmente 
impactantes nas comunidades faunísticas, em redor da área de implantação do projeto, nomeadamente 
centrais fotovoltaicas, linhas elétricas e parques eólicos. Verifica-se que não existem centrais 
fotovoltaicas na envolvente da área das previstas no projeto em avaliação. No que diz respeito a linhas 
elétricas, verifica-se a presença de uma linha de Muito Alta Tensão, a 400 kV, que sai da subestação de 
ligação à rede, assim como de uma profusão de outras linhas de média e alta tensão, nomeadamente 
associadas a parques eólicos presentes na envolvente. Destaca-se a presença de seis parques eólicos na 
envolvente do projeto, sendo estes relevantes por provocarem também impactes a nível da mortalidade 
de aves. 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade de aves. Estes serão de natureza 
negativa, ocorrência provável, magnitude moderada, irreversíveis, permanente, local ou regional (no 
caso de serem afetadas espécies migradoras), podendo por isso ser classificados como pouco 
significativos (para as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas). 

Considera-se que existem impactes cumulativos também sobre a flora e vegetação decorrentes da 
presença de outras linhas elétricas, relacionados sobretudo com a gestão das faixas de combustíveis. 
Estes serão de natureza negativa, ocorrência provável, magnitude reduzida, reversíveis, permanentes, 
locais e pouco significativos. 

Quanto ao Lobo-ibérico, “as referidas estruturas existentes [linha de muito alta, alta e média tensão e 

seis parques eólicos], assim como estradas municipais de acesso a localidades, constituem elementos de 

fragmentação de habitat do lobo-ibérico, assim como de perturbação e consequente degradação do 

habitat envolvente para a espécie. A instalação das centrais fotovoltaicas conjuntamente com os outros 

projetos existentes referidos para a região, resultará num impacte cumulativo de destruição de habitat 
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para o lobo, nomeadamente no que diz respeito à destruição de áreas de matos, potencial habitat de 

abrigo e caça. Neste sentido, os impactes cumulativos sobre o lobo-ibérico dizem respeito à destruição de 

habitat, fragmentação e perturbação de habitat. Sendo estes de natureza negativa, ocorrência provável, 

magnitude moderada, reversíveis, locais, podendo por isso ser classificados como significativos” (EIA – 
Aditamento). 

Conclusão parcial (efeitos cumulativos): 

A problemática da ecologia e conservação do lobo-ibérico, decorrente de efeitos cumulativos associados 
a infraestruturas de produção e transporte de energia elétrica, é um tema particularmente bem 
conhecido nesta região e desde há quase duas décadas. Desde 2011 que a alcateia de Leomil, vem sendo 
monitorizada no âmbito de estudos e da monitorização dos impactes decorrentes dos vários parques 
eólicos instalados (da Mourisca, Nave, Serra da Nave e Douro Sul). Algumas dos aerogeradores e linhas 
associadas (a que se somam outras de âmbito mais local) incidem na população lupina, fustigada 
também pela ocorrência de incêndios, abertura de acessos, e exploração de pedreiras, o que provoca o 
abandono de alguns locais de criação e o insucesso reprodutivo desta alcateia (como foi o caso em 2014 
e 2020). 

As Centrais fotovoltaicas em avaliação sobrepõem-se com quatro parques eólicos e uma linha de alta 
tensão. A instalação de mais uma infraestrutura numa paisagem montanhosa alterada e perturbada 
conduzirá a uma maior fragmentação e degradação das condições ecológicas, com risco de afetar 
significativamente uma alcateia crucial para a conservação da subpopulação de lobo-ibérico a sul do rio 
Douro. 

4.8.4. CONFORMIDADE COM SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

O Regime florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, 
exploração e conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o 
revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou 
necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas e 
benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo nas montanhas e das areias do litoral 
marítimo. A servidão constituiu-se após a publicação dos Decretos de 24 de dezembro de 1901 
(estabelece o regime florestal), de 24 de dezembro de 1903 (constitui o regulamento para a execução do 
regime florestal) e de 11 de julho de 1905 (integra as instruções sobre o regime florestal nos terrenos e 
matas particulares). 

No projeto em avaliação a generalidade da área de estudo das duas Centrais encontra-se sujeita a 
Regime Florestal, uma vez que integra o Perímetro Florestal da Serra de Leomil. O projeto apresenta um 
impacte relevante sobre este Perímetro Florestal, que é afetado diretamente pelas áreas fotovoltaicas 
(cerca de 204 hectares), que implica uma remoção completa da vegetação arbórea e arbustiva, assim 
como os corredores das novas linhas elétricas, que envolverão o corte nas faixas gestão de combustíveis. 
Ambas as intervenções afetam significativamente uma das parcelas de maior dimensão do Perímetro 
Florestal da Serra de Leomil, sendo de destacar que o corredor da linha cria mais uma descontinuidade 
no já fragmentado espaço florestal, devido a outras infraestruturas. 

4.8.5. CONCLUSÃO SETORIAL 

Em conformidade com o exposto atrás, considera-se ser de emitir parecer favorável relativamente à 
Central fotovoltaica de Nave, condicionado, no entanto, aos seguintes aspetos: 

Condicionantes ao projeto 

 Alteração do traçado da linha a 30 kV no sentido de integrar o corredor desta linha no corredor 
da Estrada Nacional nº 329; 
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Medidas de minimização 

 Sinalização das linhas com dispositivos anti colisão de 10 em 10 m (no cabo de guarda), e nos 
condutores de 10 em 10 m (alternado 60 m por cada condutor); 

 Instalação de dispositivos anti eletrocussão (cabos cobertos) numa distância de 70 cm para cada 
lado do ponto de amarração no isolador (4 pontos por cada apoio); 

 São interditas as obras de construção no período entre 1 de abril e 31 de agosto, e são interditas 
(sempre) as obras de noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes do 
pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol); 

 Recuperação paisagística das zonas afetadas; 

Programas de monitorização 

 Deverá ser executado um plano de monitorização do impacte da linha em termos de 
mortalidade de aves (por eletrocussão e colisão), durante 2 anos (com relatórios anuais); 

 O plano de monitorização do lobo-ibérico deverá integrar o "Plano de Monitorização do Lobo na 
Área dos Projetos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil", já em curso, 
implementado pela Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, 
Arada e Montemuro. 

No que se refere à Central fotovoltaica de Adomingueiros e linha associada, considera-se ser de emitir 
parecer desfavorável, por se considerar que esta Central implicará um impacte negativo, significativo, e 
não minimizável sobre a alcateia de lobo-ibérico de Leomil, com afetação também da subpopulação da 
espécie a sul do rio Douro. 

 

4.9. AMBIENTE SONORO 

À semelhança de outras Centrais Solares, considera-se que não é um projeto onde este descritor tenha 
particular relevância, uma vez que o funcionamento dos painéis fotovoltaicos não é responsável pela 
emissão de ruído. Com efeito, os equipamentos inerentes a estas Centrais que registam alguma emissão 
de ruído são os inversores/transformadores de potência elétrica. Também as Linhas de Muito Alta 
Tensão a partir de 220 KW podem ter algum impacte negativo, mas apenas no caso de terem recetores 
sensíveis situados a menos de 50 m da Linha, o que não é o caso.  

Os níveis de ruído particular estimados, designadamente entre 21 e 28 dB(A), para os vários recetores 
sensíveis mais próximos, situam-se muito abaixo dos limiares que constituem incómodo para as 
populações (apenas a partir de 45 dB(A) de ruído no exterior se podem começar a fazer sentir efeitos 
negativos na saúde humana). 

 

4.10. PAISAGEM 

4.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.10.1.1 ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com 
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem: F – Beira 
Alta. Hierarquizada dentro deste grande grupo e dentro da área de estudo surgem as seguintes 
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Unidades de Paisagem: Pomares de Lamego e Moimenta da Beira (38), Alto Paiva e Vouga (42) e Serras 
de Leomil e Lapa (43) que se descrevem em seguida: 

Unidade de Paisagem 38 – Pomares de Lamego e Moimenta da Beira: 

Localizada a norte da área de estudo da paisagem esta unidade é rodeada por relevos mais acentuados 
das Serras de Montemuro, Leomil e do Planalto de Penedono, distinguindo-se pelo predomínio de 
encostas suaves. Na base destas encostas e nos vales é possível observar um mosaico agrícola onde 
predominam as fruteiras e por isso sofre inúmeras mutações anuais, associadas sobretudo ao ciclo 
vegetativo das árvores. Este território exprime fertilidade e abundância de água onde se pratica um uso 
intensivo e cuidadoso. A maiores altitudes e zonas de maior declive observam-se matas e matos. 

 Subunidade de Paisagem “Cumeadas do Perímetro Florestal da Serra de Leomil” 

Esta subunidade coincide com o limite do perímetro florestal da Serra de Leomil. A altimetria 
varia entre os 850m e os 976m, apresentando encostas de declives moderados a acentuados. 
Em termos de vegetação é dominada por matos.  

 Subunidade de Paisagem “Encostas/Colinas de Transição” 

Apresenta um relevo no geral com declives moderados, e a altimetria varia entre os 750m e os 
850m. Em termos de ocupação do solo observa-se uma forte presença de áreas agrícolas 
permanentes e temporárias. Destaca-se ainda em termos de ocupação do solo os matos nas 
encostas envolventes às cumeadas. Destaca-se em termos de povoações Sever, Arcas, Paraduça, 
Barracão e Granjinha. 

Dos Projetos em avaliação, destacam-se aqui as Linhas Elétricas das Centrais Fotovoltaicas de 
Nave e Adomingueiros, Subestação Elevadora e Linha de 400kV. 

 Subunidade de Paisagem “Vale de Leomil” 

Caracteriza-se por apresentar um relevo no geral com declives moderados, a altimetria é inferior 
a 750m e corresponde ao vale da ribeira de Leomil e do seu afluente a ribeira da Dama. Em 
termos de ocupação do solo observa-se uma forte presença de áreas agrícolas e povoamento 
florestal de pinheiro bravo.  

Destaca-se a povoação de Leomil.  

Unidade de Paisagem 42 – Alto Paiva e Vouga: 

Localiza-se a sul da Área de Estudo e é a menos representativa em termos de área. Caracteriza-se por 
apresentar longas encostas de declive moderado e vales fundos por vezes encaixados, maioritariamente 
ocupadas por matos frondosos. Na proximidade das povoações a agricultura faz-se em socalcos onde, 
por vezes, se recorre à rega de lima. Os vales estão também ligados ao pastoreio.  

 Subunidade de Paisagem “Cumeadas do Perímetro Florestal da Serra de Leomil” 

Esta subunidade coincide com o limite do perímetro florestal da Serra de Leomil e a altimetria é 
superior a 850m. Em termos de ocupação do solo, dominam os matos e a floresta de resinosas. 

 Subunidade de Paisagem “Encostas/Colinas de Transição” 

Apresenta um relevo no geral com declives moderados e a altimetria é inferior a 850m. Esta 
subunidade coincide com o limite do perímetro florestal da Serra de Leomil e apresenta declives 
moderados. Em termos de ocupação do solo dominam os matos. Destacam-se as povoações de 
Cerdeira e Fraga Gorda. 

Unidade de Paisagem 43 – Serras de Leomil e Lapa: 

É fortemente marcada por serras de altitudes significativas, mas com formas não muito vigorosas 
caraterísticas de relevos graníticos antigos, são elas a da Lapa (953m) e a de Leomil (1008m).  
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A Serra de Leomil caracteriza-se por apresentar um coberto vegetal de fraca expressão pontuado por 
importantes afloramentos rochosos e por grandes extensões de pastagens naturais assim como de 
matos rasteiros bastante diversificados, formando um mosaico cultural natural de grande interesse 
cénico. Embora seja uma região despovoada existem alguns aglomerados populacionais onde, 
frequentemente, se pratica o pastoreio de gado caprino e ovino. Nas zonas mais baixas e aplanadas 
pratica-se, ainda, uma agricultura diversificada em parcelas frequentemente delimitadas por muros de 
pedra seca e sebes vivas. Regista-se ainda a ocorrência/presença de vários valores/atributos 
patrimoniais da Paisagem de que se destacam os monumentos pré-históricos de várias épocas como: 
antas, dolmens, castros, entre outros. 

É nesta unidade de paisagem que se desenvolve todo o projeto, com exceção da ligação à Linha de 
Muito Alta Tensão e por isso também a mais representativa da Área de Estudo da Paisagem. 

 Subunidade de Paisagem “Cumeadas do Perímetro Florestal da Serra de Leomil” 

Esta subunidade coincide com o limite do perímetro florestal da Serra de Leomil. A altimetria 
varia entre os 850 m e os 1037 m, com encostas de declives moderados a muito acentuados, 
cujas cumeadas apresentam declives mais moderados. Observa-se a presença de várias serras, 
Serra da Cascalheira, Serra do Medroso, Serra da Póvoa, Serra do Touro e Serra de Leomil. Em 
termos de ocupação do solo, dominam os matos e a floresta de resinosas e sem a presença de 
povoações. 

Em termos de Projetos em avaliação, destacam-se aqui as Centrais Fotovoltaicas de Nave e 
Adomingueiros e as respetivas Linhas Elétricas. 

 Subunidade de Paisagem “Encostas/Colinas de Transição” 

Apresenta um relevo no geral com declives moderados, com altimetria inferior a 850 m. Em 
termos de ocupação do solo observa-se uma forte presença de áreas agrícolas permanentes e 
temporárias, matos e floresta de resinosas. Destacam-se as povoações de Alvite, Vila Chã do 
Monte, Porto da Nave, Espinheiro, Almofala, Carvalha, Adomingueiros e Quinta do Viduinho. 

Em termos de Projetos em avaliação, destacam-se aqui alguns troços das linhas Elétricas das 
Centrais Fotovoltaicas de Nave e Adomingueiros. 

4.10.1.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma Área de Estudo (buffer) 
com raio de 3 km. No que respeita a esta análise, e de acordo com a cartografia, a Área de Estudo 
define-se da seguinte forma: 

Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Qualidade Visual “Elevada”, 
representando cerca de 83% desta e cerca de 8.916ha. Esta classe corresponde, essencialmente, a áreas 
naturais e seminaturais, dentro das quais se destacam os matos, sobretudo, os matos em mosaico com 
afloramentos rochosos e áreas mais descobertas ou com pouca vegetação com presença, também, de 
afloramentos rochosos. 

Dentro desta classe incluem-se também os campos agrícolas/várzeas compartimentados por sebes 
arbóreas e arbustivas assim como as galerias ripícolas, povoamentos florestais de pinheiro manso, 
carvalhos, castanheiros e outras folhosas. 

A classe de “Média” é a segunda classe mais representativa, mas com uma expressão territorial apenas 
na ordem dos 15%, correspondendo a cerca de 1613ha. Nesta classe incluem-se as áreas 
correspondentes ao tecido urbano descontínuo e a explorações florestais com povoamentos de 
eucaliptos e pinheiro bravo. 
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No que se refere à localização das componentes do Projeto prevê-se que sejam implantadas em áreas 
das seguintes classes: 

 Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Maioritariamente na classe de Qualidade Visual 
“Elevada” e parte significativa sobreposta a áreas da classe de “Média”. 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Qualidade Visual "Elevada" e “Média. 

 Central Fotovoltaica da Nave – Maioritariamente na classe de Qualidade Visual “Elevada” e em 
parte significativa sobreposta a áreas da classe de “Média”. 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica da Nave – Qualidade Visual "Média". 

 Linha Elétrica de Interligação, a 400 kV - Classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

 Subestação Elevadora (30/400kV) - Classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

 Posto de Comando - Classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

 Linha Elétrica de Adomingueiros, a 30kV – Apoios. 

o Qualidade Visual "Elevada": 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 44; 46; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57 e 59. 

o Qualidade Visual "Média": 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 27; 29; 37; 38; 39; 40; 43; 45; 48 e 49. 

 Linha Elétrica de Nave, a 30kV – Apoios. 

o Qualidade Visual "Elevada": 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 25; 27; 28; 30; 31; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39 e 40. 

o Qualidade Visual "Média": 1; 2; 8; 9; 10; 11; 18; 19; 20; 21; 24; 26; 29 e 32. 

Capacidade de Absorção Visual  

A Área de Estudo, de acordo com a cartografia apresentada, caracteriza-se por apresentar, 
predominantemente, Capacidade de Absorção Visual “Muito Elevada”, representando cerca de 51% 
desta, aproximadamente 5.446ha. A segunda classe mais representativa é a classe de “Elevada” que, 
conjuntamente com a primeira, determinam um território com níveis, na ordem dos 93%. Esta 
característica deve-se, a um número, relativamente, baixo de observadores assim como a uma 
distribuição relativamente assimétrica na Área de Estudo. 

As classes de “Média” e “Baixa” tem uma reduzida expressão e ocorrem de forma pontual. As classes de 
absorção “Média” e “Reduzida” surgem associadas a pontos de cota mais elevada – 
cerros/cabeços/elevações – nomeadamente nos vértices geodésicos de Nave, Mourisca e Laje Branca - 
uma vez que são visíveis de um maior número de pontos de observação. 

No que se refere à distribuição das diferentes classes consideradas verifica-se que todas classes que 
caracterizam este parâmetro surgem de forma muito fragmentada, pese embora, registar-se a 
ocorrência de áreas com uma continuidade territorial significativa. 

Importa referir que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual, absorvem o impacte 
visual, de alterações que possam ocorrer fundamentalmente ao nível do solo, situação minimizadora dos 
impactes visuais na Fase de Construção, mas nem sempre se pode inferir o mesmo, para perturbações 
que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o desenvolvimento 
vertical como é o caso dos apoios da linha, cuja altura é mais significativa. Igualmente, não significa que 
não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. No cômputo geral são 
áreas expostas a uma presença humana menos expressiva e representam a situação de referência, em 
que as características do Projeto não são consideradas. 

No que se refere à localização das componentes do Projeto, prevê-se que sejam implantadas em áreas 
das seguintes classes: 
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 Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Maioritariamente na classe de “Elevada” e, 
pontualmente, na zona mais a Norte e Sudoeste, sobreposta a áreas da classe de “Muito 
Elevada”. 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Capacidade de Absorção Visual "Elevada". 

 Central Fotovoltaica da Nave – Maioritariamente na classe de “Elevada” e, pontualmente, na 
zona mais a Noroeste e Sul, sobreposta a áreas da classe de “Muito Elevada”. 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica da Nave – Capacidade de Absorção Visual "Muito Elevada". 

 Linha Elétrica de Interligação, a 400 kV - Capacidade de Absorção Visual "Muito Elevada". 

 Subestação Elevadora (30/400kV) - Capacidade de Absorção Visual "Elevada". 

 Posto de Comando - Capacidade de Absorção Visual "Elevada". 

 Linha Elétrica de Adomingueiros, a 30kV – Apoios. 

o Capacidade de Absorção Visual "Muito Elevada": 2; 3; 4; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 18; 21; 30; 37; 
38; 39; 40; 51; 53; 55; 56 e 57.  

o Capacidade de Absorção Visual "Elevada": 1; 5; 6; 7; 11; 14; 20; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 54; 58 e 59. 

o Capacidade de Absorção Visual "Média": 13; 19; 23 e 24.  

o Capacidade de Absorção Visual "Baixa": 12.  

 Linha Elétrica de Nave, a 30kV – Apoios. 

o Capacidade de Absorção Visual "Muito Elevada": 1; 2; 11; 18; 19; 20; 21; 32; 34; 36; 37 e 38. 

o Capacidade de Absorção Visual "Elevada": 3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 39 e 40. 

o Capacidade de Absorção Visual "Média": 4 e 5. 

Sensibilidade Visual  

No que diz respeito à Sensibilidade Visual da Área de Estudo, o território em análise insere-se, 
maioritariamente, na classe de “Média”, cuja expressão se traduz em cerca de 50% da mesma. A 
segunda classe mais representativa é a classe de “Elevada” que tem uma expressão de cerca de 30% 
apresentando-se, relativamente, fragmentada, embora apresente áreas com uma grande expressão 
territorial e continuidade. 

No que se refere à localização das componentes do Projeto, prevê-se que sejam implantadas em áreas 
das seguintes classes: 

 Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Situa-se, maioritariamente, em áreas da classe de 
“Média” e, pontualmente, “Baixa. Na zona mais a Sudeste, sobrepõe-se a uma área, ainda 
significativa, da classe “Elevada”. 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Sensibilidade Visual “Elevada, "Média" e 
“Baixa”. 

 Central Fotovoltaica da Nave – Maioritariamente na classe de “Média”. Na zona mais a Norte, na 
classe de “Baixa”. Na zona mais central e parte mais norte, mas do lado nascente, sobrepõe-se a 
áreas da classe de “Elevada” 

 Estaleiro da Central Fotovoltaica da Nave – Sensibilidade Visual "Média" e “Baixa”. 

 Linha Elétrica de Interligação, a 400 kV - Sensibilidade Visual "Média". 
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 Subestação Elevadora (30/400kV) - Sensibilidade Visual "Média". 

 Posto de Comando - Sensibilidade Visual "Média". 

 Linha Elétrica de Adomingueiros, a 30kV – Apoios 

o Sensibilidade Visual "Elevada": 1; 5; 6; 7; 11; 12; 14; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 33; 34; 35; 36; 
42; 46; 47; 50; 52; 54; 58 e 59. 

o Sensibilidade Visual "Média": 2; 3; 4; 8; 9; 10; 13; 15; 19; 20; 27; 28; 29; 32; 41; 43; 44; 45; 
48; 49; 51; 53; 55; 56 e 57. 

o Sensibilidade Visual "Baixa": 16; 17; 18; 21; 30; 37; 38; 39 e 40.  

 Linha Elétrica de Nave, a 30kV – Apoios 

o Sensibilidade Visual "Muito Elevada": (sem ocorrências) 

o Sensibilidade Visual "Elevada": 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 25; 27; 28; 30; e 
35. 

o Sensibilidade Visual "Média": 8; 9; 10; 24; 26; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39 e 40. 

o Sensibilidade Visual "Baixa": 1; 2; 11; 18; 19; 20 e 21.  

4.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza (Central fotovoltaica e linha 
elétrica de muito alta tensão) induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem. 
Os mesmos devem-se ao facto de se introduzirem no território alterações ao nível estrutural, funcional e 
visual. Esta última, pode ter origem numa mera intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas 
componentes que por si só se destaque, ou pode, em simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações 
introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre que as mesmas se revistam de um impacte visual.  

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 
seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, e indiretas, em termos visuais, com 
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem. 

4.10.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Impactes estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação direta dos acessos (cerca de 34.500m2 - C. de 
Adomingueiros – 1,3ha; C. de Nave – 2,2ha), setores dos painéis fotovoltaicos (C. de Adomingueiros – 
124ha; C. de Nave – 80ha), Subestação (3.650m2 (80mx70m)) e Posto de Comando (23x15m=345m2), 
Postos de Seccionamento (2x21m2=42m2), Postos de Controlo (2x77m2=154m2) Postos de 
Transformação (26x22m2=572m2), rede interna subterrânea de cabos, a 30kV (9.386m2 com valas de 
0,4mx1,0m), faixa de proteção das linhas elétricas aéreas (C. de Adomingueiros a 30kV com 9,5km e C. 
de Nave a 30kV com 6,5 km e linha a 400kV com 178m e um apoio) e Estaleiros (C. de Adomingueiros – 
6.780m2; C. de Nave, 4.930m2) que se refletem numa alteração/transformação física. Nem todas as 
referidas componentes têm igual impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a 
vegetação.  

A implantação da Central implicará, ainda, uma subtração de área em cerca de 4% da subunidade 
“Cumeadas do Perímetro florestal da Serra de Leomil” e 1% da “Subunidade Encostas/Colinas de 
Transição”, que em termos de ocupação de área não se considera significativa em relação à área que 
esta ocupa dentro da Área de Estudo, sendo que a mesma tem existência ainda fora desta. 

Centrais Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave e Subestação 
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 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo: o estrato dominante é, sobretudo, 
arbustivo e ocorre em área da central – 124ha - algumas vezes mais esparso,outras muito denso. 
Para além das espécies – Cytisus multiflorus (Espécie RELAPE) - consideram-se também incluídas 
as áreas em regeneração natural. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, parcialmente reversível a 
irreversível, reduzida (Subestação) a elevada magnitude e Muito Significativo (Adomigueiros e 
Nave). 

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo: incide, sobretudo, em exemplares de 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), Carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) e plantações mistas de Cupressus sp. e Pinheiro-bravo. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida (Subestação) a média 
(Adomingueiros) a elevada (Nave) magnitude e pouco significativo (Adomingueiros, Subestação) 
a Significativo (Nave). 

 Alteração da Morfologia Natural: as áreas de implantação das centrais sobrepõem-se a um 
maciço granítico que se traduz numa superfície granítica que surge exposta e se expressa por 
extensas lajes graníticas compactas em muitos locais. A eventual utilização de explosivos e 
recurso a máquinas pesadas determinarão a alteração irreversível das referidas superfícies, 
sendo que a utilização destes meios será transversal à implementação de todas as 
componentes, em maior ou menor extensão. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (zonas sem superfície rochosa) a 
permanente, reversível (zonas sem superfície rochosa) irreversível, baixa (zonas sem superfície 
rochosa) a média (Nave) a elevada (Adomingueiros) magnitude e pouco significativo (zonas sem 
superfície rochosa) a significativo (Nave e Subestação) a Muito Significativo (Adomingueiros).  

Linhas Elétricas Aéreas, a 30 kV e a 400kV: faixa de proteção e respetivos acessos 

As linhas elétricas aéreas previstas têm uma extensão prevista de 9,5km (C. de Adomingueiros, a 30kV, 
59 apoios), 6,5 km (C. de Nave, a 30kV, 40 apoios) e 178m (linha a 400kV com um único apoio). A cada 
uma das linhas está associada a materialização de uma faixa de proteção legal que determina o corte de 
praticamente toda a vegetação existente, sobretudo, de espécies de porte arbóreo e de crescimento 
rápido. Na fase da sua construção está ainda associada uma plataforma de trabalho necessária ao 
desenvolvimento dos trabalhos associados à implantação dos apoios e circulação de máquinas com 
cerca de 200m2, no caso das duas linhas de média tensão e de 400m2, no caso da linha a 400kV. Na Fase 
de Exploração cada apoio das linhas de média tensão determinará uma afetação física de espaço em 
cerca de 120m2.  

Para a Fase de Construção identificam-se os seguintes impactes: 

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo: o estrato dominante é, sobretudo, 
composto por matos. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, parcialmente reversível a 
irreversível, média magnitude e muito significativo (Adomigueiros e Nave). 

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo: incide em exemplares de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e 
plantações mistas de Cupressus sp. e Pinheiro-bravo. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, parcialmente reversível a 
irreversível, baixa a média magnitude e pouco significativo a significativo (Adomingueiros, linha a 
30kv, vãos entre os apoios: 11-12-13 (Pinheiro-bravo); 14-19; 21-22; 31-32; 34-36; 38-43 e 50-
51. Nave, linha a 30kv: 1-2-3; 12-13; 15-16-17; 19-20-21-23-24 e 31-32).  

 Alteração da Morfologia Natural: corresponde aos locais de abertura dos novos acessos, às áreas 
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de trabalho e de implantação de vários apoios previstos que se sobrepõem às extensas lajes 
graníticas existentes no corredor.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (zonas sem superfície rochosa) a 
permanente, reversível (zonas sem superfície rochosa) a irreversível, baixa (zonas sem superfície 
rochosa) a média magnitude e pouco significativo (zonas sem superfície rochosa e áreas 
correspondentes aos acessos a construir aos apoios da linha Adomingueiros 7; 8; 9; 10; 11; 22; 
25 e ao apoio 1 da Nave) a significativo (Acessos aos Apoios Adomingueiros 1; 2; 3; 5; 6; 23; 24; 
26; 56 e 57 e aos apoios de linha da Nav 4; 5; 7; 37; 38; 39 e 40 da linha Nave). 

Impactes Visuais 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a 
Área de Estudo, são consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das 2 áreas de 
implantação dos painéis fotovoltaicos de Adomigueiros e Nave, assim como para as respetivas linhas 
elétricas aéreas, à cota dos apoios, considerando a situação mais desfavorável (sem coberto vegetal e 
sem edificado). Dado que estas traduzem o impacte visual potencial final destas 6 componentes do 
Projeto, que se consideram como, claramente, as mais relevantes, as mesmas serão objeto de maior 
detalhe na análise dos impactes visuais na Fase de Exploração.  

Contudo, são considerados, e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre: 

 Observadores Permanentes – edificado/habitações. 

 Observadores Temporários - utentes das vias rodoviárias. 

 Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe. 

Da análise da cartografia das bacias visuais de cada uma das referidas componentes verifica-se que, 
potencialmente, algumas projetam-se sobre uma parte muito significativa do território definido pela 
Área de Estudo e da seguinte forma: 

 “Adomingueiros” – mais consistentemente sobre o território compreendido entre as orientações 
NO e Sul. Destacam-se as povoações de Adomingueiros; Almofala; Cascano; Carvalha; Sangrinho; 
Adomingueiros; Fraga Gorda e as vias CM1169 e CM1186. 

 “Nave” – mais consistentemente sobre o território definido entre SO e NE. Destacam-se as 
povoações de Porto e Quinta do Viduinho e a via N329. 

 Subestação Elevadora 100 MVA - 30/400 kV – projeta-se mais consistentemente sobre um 
ângulo definido entre NO-N-E-SO prolongando-se, no entanto, mais na direção NE. Destacam-se 
as povoações de Alvite e de Paraduça assim como a via M529. 

 Linha Elétrica Aérea a 30 kV (Adomingueiros) – sobre uma parte muito significativa da Área de 
Estudo mas mais consistentemente na zona central. Destacam-se as povoações de Vila Chã do 
Monte, Alvite, Paraduça, Porto da Nave, Espinheiro, Almofala, Cascana, Carvalha, Sangrinho, 
Fraga Gorda e Adomingueiros e as vias N226, N329, M529, CM1186, CM1169 e CM1039. 

 Linha Elétrica Aérea a 30 kV (Nave) – sobre uma parte muito significativa da Área de Estudo mas 
mais consistentemente na zona central. Destacam-se as povoações de Vila Chã do Monte, Alvite, 
Paraduça, Porto da Nave, Espinheiro, Almofala e as vias N226, N329, M529 e CM1039. 

 Linha Elétrica Aérea a 400 kV – projeta-se mais consistentemente sobre um raio de 1km e na 
direção NE. Destacam-se as povoações de Alvite e de Paraduça assim como a via M529. 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual se destacam, 
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da 
visibilidade, sobretudo, localmente.  
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- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, reversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a significativo 

Significativos: 

 “Adomingueiros” – Povoação de Adomingueiros e via CM1169. 

 “Nave” – Povoação Viduinho e via N329. 

 Linha Elétrica Aérea a 30kV (Adomingueiros) – Povoação Porto da Nave; Vias N329 e M529. 

 Linha Elétrica Aérea a 30kV (Nave) – Povoação Porto da Nave; Vias N329 e M529. 

 Subestação Elevadora 100 MVA - 30/400kV – Povoação de Paraduça; via M529. 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do 
resultado final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, 
resultantes da destruição de valores visuais naturais, neste caso, de uma vasta superfície granítica que 
surge exposta e se expressa por extensas lajes graníticas compactas em muitos locais. A par destes 
valores ocorrem os matos que com eles formam um padrão visual em forma de mosaico pontuado por 
maciços de árvores ou por árvores isoladas. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo 
Projeto, de forma permanente e irreversível. 

 Perda de Valores Visuais Naturais  

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, elevada magnitude e 
significativo (Nave e Subestação) a Muito Significativo (Adomigueiros). 

4.10.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A implantação do Projeto traduz-se, por um lado, na destruição irreversível de valores/atributos visuais 
existentes, neste caso naturais, já acima referidos, que deixam de estar presentes na Fase de Exploração, 
e em seu lugar, e por substituição, passam a existir quer as componentes do Projeto, em si mesmas, 
geradoras de impacte visual, a par também da expressão visual da degradação infligida aos referidos 
valores/atributos naturais/visuais da Paisagem. 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do Projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 
serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do 
Projeto bem como as próprias. A afetação cénica local é relevante, na área direta da sua implantação, 
assim como na envolvente, mais distante, definida pela Área de Estudo, de que se destacam as áreas 
com Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, assim 
como as povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – “Observadores 
Temporários”. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da Fase de 
Construção, as áreas sobre as quais se projetam os impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude 
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível na sua forma final. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, reduzida a média magnitude e pouco 
significativo a significativo. 

 Central Fotovoltaica de Adomingueiros – Povoação de Adomingueiros e via CM1169. 

 Central Fotovoltaica da Nave – Povoação Viduinho e via N329. 

 Linha Elétrica Aérea a 30kV (Adomingueiros) – Povoação Porto da Nave; Vias N329 e M529. 

 Linha Elétrica Aérea a 30kV (Nave) – Povoação Porto da Nave; Vias N329 e M529. 
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 Subestação Elevadora 100 MVA - 30/400kV – Povoação de Paraduça; via M529. 

4.10.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Esta fase corresponderá fundamentalmente à desmontagem, remoção e transporte de todos materiais e 
pavimentos existentes. Serão de prever impactes semelhantes aos da fase de construção. 

Após a remoção de todas as infraestruturas constituintes da central, é expectável que a zona 
intervencionada venha a recuperar as suas características originais.  

A recuperação ambiental poderá ainda passar por uma intervenção que acelere o processo de 
recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de espécies arbustivas e arbóreas 
autóctones. 

4.10.2.4 IMPACTES CUMULATIVOS 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de outras estruturas 
ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a 
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. 

 Na Área de Estudo regista-se a presença de várias tipologias de projetos, das quais se destacam: 
Parques eólicos: Parque Eólico Alto Douro – SubParque Serra da Nave (11 aerogeradores); 
Parque Eólico Douro Sul – SubParque de Moimenta (26 aerogeradores); Parque Eólico de 
Mourisca (10 aerogeradores); Parque Eólico da Nave (19 aerogeradores); Parque Eólico da Serra 
de Leomil (4 aerogeradores). 

 Linhas elétricas aéreas: Linha de 400kV do Parque Eólico Douro Sul; Linha de Alta Tensão do 
Parque Eólico de Nave; Linha de 60kV do parque Eólico Douro Sul – ligação do subparque de 
Sernancelhe e Linha elétrica do Parque Eólico Serra do Leomil. 

 Duas Subestações Elevadoras.  

No conjunto, os diversos projetos existentes, e o em avaliação, representam um impacte visual negativo 
sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do 
território. Os mesmos são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do 
carácter da Paisagem. 

A implantação da Central Fotovoltaica de Adomingueiros e Nave determinará um acentuar da presença 
física deste tipo de estruturas na paisagem, representa um aumento significativo.  

4.10.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes 
e significâncias, verificando-se, contudo, situações de maior significância, quer ao nível estrutural quer 
ao nível visual, devidamente identificados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no 
tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como 
sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de Pré-desmonte quer na Fase de 
Desmonte. 

No que se refere aos “Impactes Estruturais e Funcionais”, destacam-se as situações mais críticas do 
Projeto: o abate Significativo a Muito Significativo de vegetação – arbóreo e arbustiva – que ocorrerá na 
área de implantação, sobretudo, dos painéis solares assim como, e cumulativamente, a alteração Muito 
Significativa da morfologia natural do relevo, que, no presente caso, é formado por uma vasta superfície 
granítica que surge exposta e se expressa por extensas lajes graníticas compactas em muitos locais, 
sobretudo e também na área de implantação dos painéis fotovoltaicos. 

A afetação física das extensas lajes graníticas que com os matos formam um padrão visual em forma de 
mosaico pontuado por maciços de árvores ou por árvores isoladas constituem valores visuais naturais 
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subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível. Sendo que, uma parte muito 
substancial da implantação da maioria das componentes do Projeto se realizam em áreas que integram 
a Classe de Qualidade Visual “Elevada”, haverá, consequentemente, e no presente caso, uma clara 
afetação da integridade física dos valores visuais que as suportam, traduzindo-se essa perda num 
Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, elevada magnitude e significativo (Nave 
e Subestação) a Muito Significativo (Adomigueiros). 

No caso dos “Impactes de Natureza visual” regista-se que os mesmos se revelam como significativos 
quer sobre “Observadores Permanentes” quer sobre “Observadores Temporários”, assim como sobre as 
áreas com Qualidade Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual.  

Em termos de “Impactes Cumulativos”, o projeto em avaliação reforçará o grau de 
perturbação/artificialização da Paisagem, que virá a tender para níveis mais significativos com o 
desenvolvimento da exploração até ao momento do seu término. 

No que se refere à “Minimização dos Impactes” visuais negativos gerados pelas diversas componentes, 
os mesmos só, muito parcialmente, e nalguns casos poderão ser minimizados, dado que haverá 
afetações físicas, sobretudo, pela extensão dos valores visuais naturais afetados que são irreversíveis. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se ser de emitir parecer desfavorável à 
“Central Fotovoltaica de Adomingueiros” e favorável à “Central Fotovoltaica da Nave”, condicionado e 
sujeito à implementação integral do conjunto das medidas de minimização que consta do capítulo final 
do presente parecer. 

 

4.11. PATRIMÓNIO 

4.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com o EIA, para a caracterização da situação de referência procedeu-se à pesquisa de base 
documental para acerca da AE, recorrendo-se à bibliografia específica sobre património cultural, às 
bases de dados de organismos públicos, instrumentos de planeamento e a cartografia variada, e à 
análise toponímica e fisiográfica para identificação de indícios potencialmente relacionados com 
vestígios e áreas de origem antrópica antiga. 

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo através prospeção arqueológica das áreas de 
implantação das infraestruturas componentes do projeto que constituem o Projeto das Centrais 
Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave, e da prospeção arqueológica sistemática dos corredores de 
estudo da linha elétrica, de 400 metros de largura.  

A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área de estudo, que faculta 
uma leitura integrada das condicionantes resultantes de pesquisa bibliográfica identificadas. Assim, as 
ocorrências são inseridas numa abordagem diacrónica da ampla da ocupação do território. 

São apresentados os testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o valor 
patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno imediato. 

Na região os testemunhos materiais e imateriais corroboram uma intensa ocupação humana desde 
períodos bastante arcaicos. (Relatório Síntese, p.291) Desde logo, aponta-se para a abundância de 
topónimos sugestivos de potencial histórico-arqueológico. 

Para além destes indicadores toponímicos são conhecidos desde inícios do século XX inúmeros 
arqueossítios no concelho no qual se integra a área de estudo. 

A Pré-história é representada regionalmente pelo amplamente documentado fenómeno megalítico, 
através de inúmeros exemplares de antas ou dólmenes, mamoas, menires/estelas. Os monumentos 
funerários megalíticos marcam a paisagem, quer isoladamente, quer integrando extensos conjuntos, 
como do de Chã das Lameiras (Nave).  
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Em comum estes monumentos têm o fator de implantação sobre áreas com cotas altimétricas bastante 
elevadas, onde se aponta frequentemente para o domínio visual sobre a paisagem envolvente.  

No período Calcolítico, com continuidade para a Idade Bronze assiste-se à emergência de povoados com 
uma implantação proeminente na paisagem e estruturas imponentes, nomeadamente muralhas. São 
exemplares regionais o povoado de Castelo (Ariz) ou Cardenhas (Paraduça).  

Neste período os espaços funerários adquirem um cariz menos monumental, com sepulturas mais 
pequenas e discretas, como Bebedouro ou Pedra Alta, embora ocorra um fenómeno de reutilização de 
monumentos megalíticos neolíticos, como o comprova o estrato do Calcolítico Final – Idade do Bronze 
da Orca da Seixas.  

As estátuas menir surgem na Serra da Nave e na Quinta da Nave (esta última registada fora do seu 
contexto deposicional original).  

A partir do Bronze Pleno/Final foram registados povoados como Cova do Sol e Barrocos.  

Durante a Idade do Ferro dá-se também a emergência dos povoados fortificados de Murganho, do Muro 
e de Surrinha. Nos dois últimos casos, a ocupação perdura até à romanização ou mesmo até à Alta Idade 
Média.  

Entre os vestígios de ocupação romana deste território destacam-se desde logo os troços conservados 
de vias de Aldeia de Nacomba, Moimenta da Beira e Beira Valente e o marco miliário de Caria. Ao longo 
do traçado destes eixos viários situam-se diversos núcleos de povoamento, nomeadamente, Janamoga, 
Surrinha, Moimenta da Beira, Vide e Beira Valente. 

Do processo da reconquista cristã resulta a criação de linhas defensivas e o amuralhamento de vilas 
como Sernancelhe. E embora não persistam vestígios arqueológicos evidentes da ocupação islâmica, a 
toponímia integra indicadores relevantes, como Almofala, Caria, Alvite, Semitela ou Nacomba.  

À Alta Idade Média remontam ainda a ocupação de Igreja Velha, uma sepultura escavada na rocha de 
Pulo do Lobo, as duas sepulturas antropomórficas de Cimo da Aldeia e uma sepultura de Mata da 
Enxertada.  

Entre os edifícios de cariz religioso mais relevantes ressalta o Mosteiro da Ribeira. Este mosteiro situa-se 
na margem direita do Távora e foi construído no século XV, para albergar frades de S. Francisco, mas no 
século seguinte, passou a ser ocupado por freiras da mesma ordem religiosa. O termo “Terra de 
Mosteiros” indicia o número e importância das suas edificações e extensão de terrenos a este associada. 

No que concerne à prospeção arqueológica e reconhecimento dos elementos edificados, verificou-se 
que a área de estudo referente à central fotovoltaica de Adomingueiros integra essencialmente terrenos 
rochosos ocupados por arbustivas, especialmente giestas de grande porte, mas também queiró, tojo e 
urze e pontualmente pinheiros dispersos. As condições de visibilidade observadas são consideradas 
«genericamente adversas ou muito adversas». 

Embora se verifiquem diferenças no coberto arbóreo existente, toda a área da Central Fotovoltaica da 
Nave tem a mesma qualificação do ponto de vista arqueológico: condições de visibilidade do solo muito 
adversas ou nulas. 

Segundo o EIA, «a floresta é de tal forma compacta, que são escassos os pontos nos quais é possível 
observar a paisagem envolvente e ter alguma perceção da topografia, embora aparente ter poucas 
variações altimétricas. A área só é transitável através dos caminhos florestais existentes e estes são 
bastante escassos.» (idem, p.308). 

Assim, neste contexto foi impossível identificar qualquer potencial arqueológico na área de estudo e é 
mesmo provável que estruturas edificadas não fossem visíveis, mesmo a média/longa distância, uma vez 
que o alcance dos campos visuais é muito limitado. 
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No que concerne à linha elétrica refere-se no EIA que o corredor, com cerca de 9 800 km, foi «definido 
em função dos resultados de um estudo de avaliação de grandes condicionantes, o que permitiu evitar 
integrar no seu traçado eventuais setores patrimonialmente sensíveis.» (Relatório Final, p. 28), e 
beneficiando ainda dos resultados dos trabalhos arqueológicos realizados na área de implantação do 
parque Eólico da Nave e do parque Eólico do Douro Sul, Sub-parque de Moimenta da beira. 

Na área de incidência do projeto da central solar de Adomingueiros encontram-se documentados três 
monumentos megalíticos.  

Estes monumentos correspondem a um conjunto de construções que povoam o planalto da Nave e que 
são amplamente conhecidas da bibliografia científica. Estas construções funerárias que surgem isoladas 
ou em conjuntos, datadas da Pré-história recente, regionalmente registam-se em zonas de cumeada, por 
aparente contraponto aos núcleos de povoamento coevos, localizados sobretudo nas veigas mais 
abrigada, menos inóspitas e com um maior leque de recursos naturais.  

As condições de preservação dos referidos monumentos não são as mais favoráveis e é possível que a 
destruição de alguns deles se deva a mobilizações do solo na tentativa de plantar pinhal e/ou devido a 
maquinaria decorrente das frentes de lavra de extração de pedra.  

A ocorrência nº 1, Orca 1 da Casinha dos Pastores ou Casinha dos Pastores 2, é pouco evidente no 
terreno. A sua presença é sugerida pelas lajes de granito que ocorrem, que poderão corresponder a 
esteios e a uma eventual tampa do monumento, já muito derrubado. Já em 2001 era descrito como 
tendo sido alvo de alguma destruição (CNS 13433).  

A ocorrência nº 2, Orca 1 da Laje Branca, corresponde a um pequeno monumento ainda evidente no 
terreno. Localiza-se junto ao acesso que percorre a área de estudo, encontrando-se bastante destruído.  

Quanto à ocorrência nº 3, Orca 2 da Laje Branca, refere-se que, apesar da destruição, é inequívoca a 
presença de vestígios do monumento. São observáveis esteios ainda fincados na vertical. 

Finalmente, assinala-se uma antiga corta (ocorrência nº 4), possivelmente associada à exploração de 
pedra ou filão de minério. Neste local é evidente o corte de extração e persistem escombreiras 
compostas essencialmente por pedra miúda, contíguas aos taludes. 

Quadro 11 - Ocorrências registadas na área de estudo da Central Fotovoltaica 
de Adomingueiros. Fonte: EIA, RT 

N.º  Designação  Categoria  
Tipologia  
Cronologia  

P*  M*  

1  Orca 1 da Casinha 
dos 
Pastores/Casinha 
dos Pastores 2  

Arqueológico  
Monumento megalítico  
Indeterminado  

4531303.00  602857.00  

2  Orca 1 da Laje 
Branca  

Arqueológico  
Neolítico  
Dólmen  

4531443.00  603363.00  

3  Orca 2 da Laje 
Branca  

Arqueológico  
Neo-Calcolítico  
Monumento megalítico  

4531566.68  603707.00  

4  Corta de Fermério  Arqueológico  
Corta  
Contemporâneo?  

4531545.00  603437.00  

 

Na área de estudo da central fotovoltaica da Nave não foram identificadas ocorrências patrimoniais, o 
que está relacionado com as condições de visibilidade do solo já referidas, que impossibilitaram a 
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identificação de qualquer potencial arqueológico e é mesmo provável que estruturas edificadas não 
fossem visíveis, mesmo a média/longa distância, uma vez que o alcance dos campos visuais é muito 
limitado. 

É referenciada apenas uma ocorrência patrimonial no corredor da linha elétrica: Estátua-menir de Alvite 
/Estátua-menir 2 da Nave (ocorrência nº 5). 

Esta já não é visível no local, atualmente povoado por densa vegetação. Implantava-se no sítio do Trogal, 
a cerca de 2km para sul/sudeste da povoação de Alvite e a 80m à esquerda da estrada que de Alvite 
conduz à Quinta da Nave. O relevo é pouco acidentado, recortado de pequenas linhas de água. A estátua 
menir integrava um alinhamento de pilares para suportar rede divisória de propriedade e estava 
enterrada, em posição invertida, nas proximidades de exploração de feldspato. 

Em síntese, na área de estudo não foram identificados sítios arqueológicos inéditos. Mas foi possível 
corroborar a presença de vestígios dos monumentos megalíticos previamente documentados na 
bibliografia na área da Central Fotovoltaica de Adomingueiros, em avançado estado de destruição.  

As condições de visibilidade do solo eram muito adversas e não permitiram identificar outras 
ocorrências para além de uma pequena corta possivelmente associada a extração de pedra ou de um 
filão de minério.  

A área da Central Fotovoltaica da Nave é praticamente impenetrável em prospeção arqueológica, devido 
ao denso coberto vegetal.  

Ao longo do corredor da linha elétrica, foi apenas registada a Estátua-menir de Alvite / Estátua-menir 2 
da Nave, que já em trabalhos de 2011 tinha sido impossível de verificar. 

4.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De um modo geral, para a construção do projeto «pondera-se o conjunto de ações que consiste na 
remoção do coberto vegetal, na movimentação e revolvimento de terras, nas intrusões no subsolo, 
associadas à implantação das novas infraestruturas» (idem, p.34). Também a área de implantação do 
estaleiro de obra, armazenamento de equipamentos, ferramentas e materiais, depósito temporário de 
resíduos e estacionamento de veículos fica dentro do perímetro estudado. 

A construção da linha elétrica tem subjacentes idênticas ações geradoras de impactes, relacionadas com 
a sua execução e o funcionamento da obra, nomeadamente: a desmatação, revolvimento e escavação 
inerentes à criação das várias áreas funcionais; a abertura de fundações para os apoios da linha elétrica 
aérea; e, ainda, os inerentes à circulação de máquinas e veículos pesados para transporte e montagem. 

Na fase de exploração e desativação poderão ser consideradas as ações inerentes à remodelação ou 
reparação das infraestruturas do projeto e de acessos tanto associados às centrais solares, como da 
Linha Elétrica; corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a 
dimensão da vegetação cause ensombramento) e gestão da faixa de combustíveis da Linha Elétrica; 
ações inerentes à desmontagem da Central fotovoltaica que incluem a remoção de todos os 
equipamentos e dos apoios da LE aérea. 

Prevê-se, para todas as ocorrências patrimoniais, a ocorrência de impactes indiretos durante a fase de 
construção, embora se considerem pouco prováveis. 

Embora não tenha sido detetado qualquer vestígio arqueológico nas áreas prospetadas, tal facto não 
significa que eles não existam. Nem sempre esses vestígios são detetáveis à superfície, vindo apenas a 
ser revelados quando há mobilizações de solo. 

Na área de implantação da Central Fotovoltaica de Adomingueiros registam-se ocorrências de interesse 
arqueológico a salvaguardar. Uma vez que a conceção do projeto foi precedida de uma pesquisa de 
condicionantes de base bibliográfica, foi possível antecipar algumas das situações de maior risco para o 
património arqueológico que já era previamente conhecido.  
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Note-se que a avaliação do estado de conservação das ocorrências efetuada aquando dos trabalhos 
realizados no âmbito do EIA, é bastante negativo. Em todos os casos, verificam-se claros sinais de 
destruição dos contextos e estruturas que haviam sido previamente descritos pela bibliografia. Mesmo 
nos casos para os quais a descrição já apontava para indícios de destruição, o cenário atual é ainda mais 
desfavorável. 

Assim, prevê-se a ocorrência de impactes negativos indiretos sobre as ocorrências nº 1, 2 e 3 localizadas 
respetivamente a 54 m, 29 m e 87 m da área da unidade de projeto mais próxima. O EIA refere que a 
incidência de potenciais situações de impacte indireto sobre os monumentos megalíticos registados é 
pouco provável ou improvável, sobretudo se forem conjugadas as distâncias às unidades de projeto com 
medidas de minimização de impactes complementares. 

Salienta-se, no entanto, o facto do projeto se enquadrar histórica e geograficamente num território 
bastante sensível, com inúmeras referências a sítios de reconhecido valor patrimonial. Tendo presentes 
os dados disponíveis e as condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, não se deve 
excluir a possibilidade de ocorrência de impactes negativos sobre o património arqueológico durante a 
fase de obra. 

Prevê-se apenas a afetação direta de uma pequena corta identificada em prospeção, de reduzido valor 
patrimonial (ocorrência nº 5: Corta de Fermério), devido à sobreposição de módulos fotovoltaicos e 
passagem de vala de cabos. 

Na Central Fotovoltaica da Nave não foram detetados sítios, estruturas ou monumentos de interesse 
arqueológico ou arquitetónico. No entanto, salientam-se as condições muito adversas de visibilidade, 
verificadas no decurso dos trabalhos de campo, não permitiram alterar o conhecimento disponível sobre 
o potencial arqueológico da mesma. 

No corredor de linha elétrica, analisado ao nível de grandes condicionantes, a única situação 
potencialmente sensível consiste na referência à Estátua-menir de Alvite / Estátua-menir 2 da Nave 
(situada a cerca de 106 metros do apoio mais próximo definido no projeto preliminar de linha), cuja 
implantação é referida na documentação, mas já trabalhos de prospeção anteriores não detetaram 
quaisquer indícios. Em trabalho de campo não foi possível localizar o monólito descrito, possivelmente 
devido à sua remoção ou por estar encoberto pela vegetação arbustiva existente. 

4.11.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

As medidas de minimização, gerais e específicas, propostas no EIA afiguram-se adequadas tendo em 
conta os dados disponíveis e a avaliação efetuada. 

Entre elas desataca-se que embora não tenham sido identificados vestígios particularmente expressivos 
dos monumentos megalíticos previamente documentados no terreno, outros elementos estruturais 
poderão estar encobertos pela vegetação arbustiva existente, pelo que se deve proceder a uma 
desmatação cuidada na área da Central Fotovoltaica de Domingueiros, por corte, com rigoroso 
acompanhamento arqueológico.  

Mesmo sem indicadores efetivos de potencial arqueológico, a área da Central Fotovoltaica da Nave 
implica uma cuidadosa desmatação sucedida de prospeção, de forma a colmatar as lacunas de 
conhecimento que presentemente resultam de condições totalmente adversas de visibilidade do solo. 

O acompanhamento arqueológico de obra é a medida genérica aplicada à afetação do solo em qualquer 
projeto, estando a ele sujeitos desde logo a mobilização de solos e a remoção do coberto vegetal. 

Face ao exposto, considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável 
condicionado à implementação das às medidas de minimização constantes no EIA, e incluídas no 
capítulo final do presente parecer. 
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4.12. SAÚDE HUMANA 

4.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A avaliação do fator ambiental Saúde Humana exposta no EIA, apresentou uma análise diretamente 
relacionada com os descritores qualidade do ar e ambiente sonoro. Foram igualmente aprofundadas 
algumas questões associadas à situação atual ao nível da Saúde Humana, recorrendo-se para tal ao Perfil 
Local de Saúde na área geográfica de influência. 

De referir que a área de estudo, abrange territorialmente duas Administrações Regionais de Saúde, 
estando apenas o concelho de Moimenta da Beira inserido da área de jurisdição da Administração 
Regional de Saúde do Norte, cujo Perfil Local de Saúde integra o Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACeS) Douro Sul.  

O fator ambiental Saúde Humana apresentado, assume uma metodologia em linha com as orientações 
da Organização Mundial de Saúde e da Direção geral da Saúde. A caracterização efetuada teve em conta 
os seguintes aspetos: 

• Caracterização da população 

• Infraestruturas de saúde e Perfil Local de Saúde 

• Qualidade do ar 

• Ambiente Sonoro 

• Campos Elétricos e Magnéticos 

De acordo com o Perfil Local de Saúde, os diagnósticos ativos relacionam-se com alterações do 
metabolismo dos lípidos e a hipertensão e estão identificados como principais determinantes de saúde o 
excesso de peso, abuso de tabaco e abuso crónico do álcool. 

De acordo com o índice de qualidade do ar apresentado, a área de estudo apresenta uma classificação 
global de “Bom”. 

Dada as características naturais da Área de Estudo, maioritariamente ocupada por vegetação natural, 
seminatural e povoamento florestal, a existência de poucas fontes de poluição na envolvente, assim 
como, o tráfego pouco significativo das vias de comunicação, em conjugação com os fatores climáticos 
(regime de ventos), leva a inferir que a qualidade do ar no local é boa. 

De acordo com a avaliação acústica apresentada, a área envolvente ao projeto de implementação das 
Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave é caracterizada por se encontrar numa zona 
rural cujos recetores sensíveis mais próximos se encontram dispersos na envolvente da área de 
implantação do projeto ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais. As fontes de ruído 
antropogénicas existentes são as vias de tráfego rodoviário na envolvente, com realce para EN329, 
CM1169 e a M529 e o ruído industrial, nomeadamente os Parques Eólicos, verificando-se também 
fontes naturais de ruído. 

Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição utilizados para 
caracterizar os recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído proveniente das Centrais 
Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e de Nave permitem verificar que os recetores sensíveis 
identificados, se encontram expostos a níveis de ruído inferiores aos valores limite de exposição. 

Relativamente aos campos eletromagnéticos gerados, conclui-se que os mesmos se, encontram abaixo 
dos limites recomendados internacionalmente e que se encontram transpostos para o direito nacional 
pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro que transpôs para a Legislação Portuguesa as 
recomendações do Conselho Europeu, definindo as restrições básicas e os níveis de referência relativos 
à exposição da população aos campos eletromagnéticos. 
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4.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente aos impactes expectáveis, é na fase de construção que os mesmos serão sentidos com 
maior expressão nomeadamente durante a instalação de estaleiros, operações de desmatação, 
movimento de terras, preparação do terreno, abertura de acessos e construção e montagem das 
infraestruturas. Poderão provocar alguma incomodidade às populações da área envolvente, ainda que 
temporariamente. 

A emissão de partículas, resultante da desmatação, decapagem dos solos, e movimentação geral de 
terras, e da reabilitação e construção de acessos, que pela sua granulometria grosseira, se depositarão 
no solo, a curtas distâncias do local. Este impacte negativo e minimizável através da adoção de medidas 
adequadas. 

Relativamente ao ambiente sonoro, no caso das Centrais Fotovoltaicas e na Subestação elevadora os 
impactes estão associados à preparação do terreno (modelação do terreno, abertura de caminhos, 
furacão para colocação de estacas/parafusos, entre outros) e no caso das Linhas Elétricas, a execução 
dos caminhos a construir e a execução das fundações e implantação dos apoios. 

Os impactes no ambiente sonoro são considerados negativos, pouco significativos. 

Não se preveem em geral impactes diretos significativos ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase 
de construção do Projeto em análise, mas indiretamente poderão ocorrer impactes nos sistemas de 
saúde que servem a região. 

Na fase de exploração, não se verificam assim impactes negativos significativos associados das Centrais 
Fotovoltaicas, do ponto de vista da saúde ambiental que possam ter reflexos ao nível da Saúde Humana. 

No caso do Projeto das Linhas Elétricas, destaca-se a exposição humana a campos eletromagnéticos. 
Contudo, refere-se que as linhas de MAT, AT, MT e BT, tal como um grande número de equipamentos 
elétricos usados no dia-a-dia (aspiradores, despertadores, secadores de cabelo), são fontes de campos 
eletromagnéticos de Extrema Baixa Frequência (EBF). 

4.12.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Considera-se importante a implementação das medidas de minimização para os fatores ambientais 
Saúde Humana, qualidade do ar, ruído e socioeconomia que foram estabelecidas no EIA. 

Face ao exposto, pode ser emitido parecer favorável, condicionado à implementação das medidas de 
minimização propostas e transpostas para o capítulo final do presente parecer. 

 

5. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam alguns. 

5.1. DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE 

Reserva Agrícola Nacional - RAN 

No que respeita aos solos classificados como solos agrícolas integrados em Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), podemos verificar que a área destacada no estudo irá intercetar pequenas áreas de RAN. Verifica-
se que o projeto desenvolve-se maioritariamente em solos integrados em Reserva Ecológica Nacional 
(REN). 

Infra-estruturas de Aproveitamentos de Recursos Hídricos 

• Não existem projetos em estudo, nem projetos de execução no âmbito de novos aproveitamentos 
hidroagrícolas na área do Projeto em causa; 
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• Relativamente a Regadios Tradicionais beneficiados por programas operacionais executados por 
esta DRAP, nas proximidades da área definida pelo estudo não foram identificados quaisquer RT. 

Projetos de Emparcelamento 

• Na delimitação da área de estudo do projeto em causa não estão previstos projetos de 
emparcelamento. 

Licenciamentos 

 Na área de estudo do projeto em causa não foram identificados instalações industriais 
licenciadas ou por licenciar. 

Outras Condicionantes 

 Não existem evidências de outras condicionantes agrícolas. 

 Como se pode verificar, a área em estudo encontra-se inserida numa região com importantes e 
elevados valores de biodiversidade, com elevado interesse paisagístico, que se pretendem 
proteger e manter, tanto-quanto possível, na sua integridade. 

 Alerta para a existência de agricultores que se encontram com projetos executados e em 
execução subsidiados pelo Estado Português através de vários programas operacionais, tais 
como, AGRIS (2000/2006), PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020). 

 No sentido da monitorização da área definida no AIA, deverão consultar em simultâneo, as 
plataformas do parcelário agrícola, para obterem informação da localização e identificação de 
projetos executados e em execução. 

 Estas informações, encontram-se disponíveis nas salas de parcelário oficiais, autorizadas pelo 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. 

5.2. CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira deliberou emitir parecer favorável às linhas elétricas que se 
estabelecerão entre os dois parques solares e a já existente linha do Parque Eólico do Douro Sul – Sub 
Parque de Moimenta da Beira. 

 

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 11 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021. 

Durante este período foram recebidos 12 pareceres com a seguinte proveniência: ANAC – Autoridade 
Nacional de Proteção Civil; ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; DGADR- Direção-geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Regional; DGT – Direção geral do Território; DRAP centro – Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro; FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da 
Biodiversidade; Grupo Lobo – Associação para conservação do lobo e seu ecossistema; Zero – 
Associação Sistema Terrestre Sustentável; Rewilding, Portugal; Parque Eólico de Nave, SA; REN – Redes 
Elétricas Nacionais; um Cidadão a título individual  

A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, traduz 
alguma oposição ao projeto, mas sobretudo preocupação pelos impactes que o mesmo irá induzir na 
biodiversidade, na paisagem, nos recursos hídricos, na erosão dos solos. Destaca-se, em especial, a 
questão da preservação do lobo ibérico, não só pela ocorrência, na área do projeto, de alguns habitats 
relevantes para a sua conservação, mas também porque esta coincide com uma área de influência da 
alcateia de Leomil, considerada fulcral para a subpopulação do lobo-ibérico a sul do rio Douro. 
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A ANAC informa que a área do projeto não se encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica 
civil. Quanto às Centrais solares fotovoltaicas entende que não têm impacte a nível das operações de 
aviação civil. Quanto às linhas elétricas associadas, frisa que a balizagem aeronáutica deverá ser 
efetuada de acordo com o estipulado na Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio 
– Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, sendo que são 
considerados obstáculos à navegação aérea, de acordo com a referida CIA, e por isso deverão ser 
balizados, as construções ou equipamentos que: estejam associados ao vão de uma linha aérea cujos 
apoios distem mais de 500 m entre si; correspondam a qualquer ponto de uma linha aérea que cruze 
vales ou cursos de água que exceda a altura de 60 m em relação às cotas da sua projeção horizontal 
sobre o terreno, nos casos de vales, ou referida ao nível médio das águas, no caso de cursos de água, se 
a largura média de tais depressões exceder 80 m. Em caso contrário, ter-se-ão sempre em conta apenas 
as cotas dos pontos mais elevados das margens; sejam linhas aéreas que atravessem albufeiras, lagos, 
lagoas ou quaisquer outros cursos de água com mais de 80 m de largura; se localizem nas áreas de 
servidão “non edificandi” das autoestradas, itinerários principais ou itinerários complementares, nos 
termos em que se encontram definidas na Lei n.º 34/2015 de 27 de abril, ou, tratando-se de linhas 
aéreas, cruzem essas vias rodoviárias. Lembra ainda que a instalação de qualquer obstáculo deverá ser 
comunicada à ANAC, com uma antecedência de pelo menos 15 dias; que deverá ser estabelecido um 
programa de monitorização e manutenção das balizagens em geral, tendo em vista assegurar o seu 
permanente bom estado e funcionamento, devendo ser comunicada a qualquer alteração verificada; na 
fase de montagem e de desativação do projeto, no caso de serem utilizados equipamentos com altura 
superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos à navegação aérea e deverão 
ser também balizados de acordo com o previsto na citada CIA 10/03. 

A ANACOM verificou a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área de 
estudo associada à instalação das Centrais solares fotovoltaicas No entanto, quanto à Linha Aérea (LA) 
associada, verificou que o corredor interseta uma zona de território condicionada pela servidão 
radioelétrica de proteção à ligação hertziana Sta. Helena – Surrinha e adverte que esta servidão impõe 
uma zona de desobstrução com a largura total de 40 metros, centrada em torno da projeção horizontal 
da ligação hertziana dentro da qual é proibida a instalação de equipamentos suscetíveis de provocar 
interferências ao funcionamento da ligação e a uma cota variável ao longo do trajeto (resultante da 
determinação do 1º elipsoide de Fresnel da ligação). Nesta conformidade, releva que o seu parecer é 
favorável condicionado ao cumprimento do disposto na servidão radioelétrica acima mencionada, ou 
seja, interdição de instalação da Linha Aérea na zona de cruzamento e entre as cotas de 1014m e 1043m 
(que não conseguiu aferir na documentação analisada). 

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das 
suas atribuições e competências, pelo que nada tem a opor. 

A Direção-geral do Território informa que a implantação do projeto não constitui impedimento para as 
atividades por si desenvolvidas 

A DRAP Centro nada tem a opor à implantação do projeto dado que este não terá impacto negativo nos 
interesses agrícolas identificados,  

A FAPAS manifesta a sua preocupação pelos impactes que os inúmeros previstos ou em exploração irão 
induzir no território. Esta entidade sublinha a urgência de se elaborar um estudo estratégico a nível 
nacional, sobre a instalação de centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões, de modo 
a aferir quantas centrais fotovoltaicas necessita o país, com que potência instalada e em que tipo de 
solos podem ser montadas. 

O GRUPO LOBO relativamente à população de lobo-ibérico existente na área do projeto, 
designadamente a alcateia de Leomil, e respetiva ocorrência de reprodução, considera que o EIA 
apresenta informação incompleta, insuficiente e desatualizada. Pretende, assim, com base em 
informação disponível mais atualizada (até maio de 2020) contribuir para uma melhor caracterização da 
situação populacional do lobo-ibérico na área de estudo, de forma a permitir uma correta avaliação dos 
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impactes do projeto sobre o lobo e, consequentemente, assegurar a conservação deste carnívoro 
ameaçado. A alcateia de Leomil, sublinha esta entidade, é uma das alcateias mais estáveis e importantes 
no núcleo populacional de lobo situado a sul do rio Douro, o qual é constituído por um reduzido número 
de alcateias reprodutoras e apresenta várias ameaças à sua conservação A alcateia de Leomil é das 
únicas a sul do rio Douro a apresentar um maior efetivo (i.e. tamanho de grupo) assim como evidências 
de reprodução nos últimos anos, tendo sido confirmada a presença de crias em 2018 e 2019, no Centro 
de Atividade de “Rio Covo” Realça, também, que no território desta alcateia têm vindo a ser 
implantados vários empreendimentos eólicos, assim como outras infraestruturas (p.e. construção de 
uma ETAR, próximo do local de reprodução), que poderão resultar num efeito cumulativo com as 
Centrais solares agora em análise, com consequências no sucesso reprodutor assim como no uso do 
espaço e na seleção do local de reprodução desta alcateia. 

Em relação à informação disponibilizada tece os seguintes comentários: a área de estudo dos projetos 
fotovoltaicos sobrepõe-se na sua totalidade ao território atribuído à alcateia de lobo-ibérico de Leomil, e 
não “quase na totalidade” como referido no EIA, estando prevista a sua localização em duas quadrículas 
5x5km da área de estudo do “PML a Sul do Rio Douro – Zona Este” (Adomingueiros coincidente com a 
quadrícula L4 e Nave coincidente com a quadrícula L5) cuja presença do lobo tem vindo a ser detetada, 
apesar de forma irregular, ao longo dos últimos oito anos através da deteção de dejetos de lobo 
validados geneticamente Acresce que as Centrais solares estão localizadas adjacentemente a duas 
quadrículas 5x5km que apresentam um uso regular e mais acentuado pela alcateia de Leomil (quadrícula 
L8, onde está localizado o Centro de Atividade “Rio Covo” que constitui o local de reprodução da 
alcateia, e quadrícula L9). Também de acordo com os dados disponíveis o número de indivíduos 
estimados na alcateia de Leomil tem sofrido uma acentuada variação ao longo dos últimos 8 anos, 
apresentando uma média de 7 lobos/ano, com um mínimo de 2 lobos em 2016 e um máximo de 13 
lobos em 2013; Refere, também, que no último ano analisado (período entre jun2019-mai2020), esta 
alcateia apresentou um efetivo mínimo de 10 indivíduos, ao contrário dos 3 indivíduos mencionados no 
EIA. A confirmação de reprodução nesta alcateia verificou-se em 2013, 2014, assim como em 2018 e 
2019 no Centro de Atividade “Rio Covo”, que se encontra a aproximadamente 5.2km do Parque Solar 
Nave e a 3.8km do Parque Solar Adomingueiros, considerando a distância linear entre o centróide do 
Centro de Atividade e o limite mais próximo dos empreendimentos em análise. 

Quanto ao facto (referido no EIA) de a magnitude e significância do impacto negativo que o 
empreendimento possa induzir estar dependente da obtenção de mais dados sobre a alcateia de Leomil, 
reforça que se encontra disponível informação mais atualizada de forma a permitir uma melhor análise 
da perturbação causada pela construção do projeto e dos seus efeitos cumulativos com os restantes 
empreendimentos presentes na área atribuída ao território da alcateia de Leomil. Tendo em conta que a 
alcateia de Leomil tem vindo a utilizar esta área próxima do local de reprodução utilizado nos últimos 
anos, considera o Grupo Lobo que a perturbação causada pela construção das Centrais Solares de 
Adomingueiros e Nave poderá ser relevante para a conservação do lobo. 

A ZERO manifesta a sua preocupação pelos impactes que o projeto irá induzir na biodiversidade, na 
paisagem, nos recursos hídricos, na erosão dos solos, na artificialização de uma paisagem rural, e em 
particular no lobo ibérico, uma espécie fortemente ameaçada que tem na região um importante núcleo. 
Entende, esta entidade, por contraproducentes iniciativas que visem a substituição de coberto florestal, 
que tem uma relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro 
de carbono, para instalar estruturas que vão artificializar a paisagem rural com o objetivo de produzir 
energia. Por fim, refere que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e 
industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a 
produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os 
impactos ambientais da sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida. Por fim, 
de referir ainda que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e 
industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a 
produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os 
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impactos ambientais da sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida. Esta deve 
ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar, conclui. 

A Rewilding Portugal discorda do projeto pelo impacto que o mesmo terá na alcateia do lobo-ibérico de 
Leomil e adverte que a sua localização se prevê para numa área muito sensível para esta alcateia, a 
menos de 5 Km de um centro de atividade, na freguesia do Touro, que é o último local de reprodução 
conhecido. Reforça que, segundo informação disponível, a alcateia de Leomil é chave para a 
subpopulação do lobo-ibérico a sul do rio Douro, pois é a que teve maior sucesso reprodutivo desde 
1996 e pode ser fonte de indivíduos para outras alcateias A situação do lobo-ibérico a sul do Douro é 
precária, considerando-se o núcleo mais ameaçado do país. Sublinha que a alcateia de Leomil já sofre 
uma grande pressão antrópica e aumentar essa pressão numa área tão próxima de dois centros de 
atividade e locais de reprodução pode afetá-la muito negativamente de resto, sem que se apresente 
medidas de mitigação seja na fase de construção seja na de exploração 

O promotor do Parque Eólico de Nave (Parque Eólico de Nave, S.A.) vê com preocupação a implantação 
do projeto, por questões que se relacionam, essencialmente, com a segurança para pessoas e bens, e 
com o normal funcionamento do Parque Eólico, pelo que deixa as seguintes recomendações:  

 Fase de projeto: Relativamente às infraestruturas das centrais solares (painéis, inversores, PT): 
prever o afastamento mínimo de 150 metros aos aerogeradores; prever o afastamento mínimo 
de 30 metros à rede elétrica enterrada (vala de cabos enterrados); Relativamente à Linha Aérea 
de interligação com a RESP: na colocação dos apoios: garantir um afastamento mínimo de 30 
metros aos cabos enterrados; ter em atenção a proximidade de apoios da referida linha em 
curvas dos caminhos/acessos, com vista a não colocar constrangimentos ao transporte de 
grandes componentes dos aerogeradores (nomeadamente, pás de aerogeradores); garantir uma 
altura de linha razoável, superior a 6 metros, para evitar constrangimentos com o transporte de 
grandes componentes para o Parque Eólico; 

 Fase de Construção: Segurança de pessoas e bem e proteção do ambiente: assegurar que existe 
um plano de segurança que garanta o afastamento de trabalhadores e equipamentos das áreas 
próximas às infraestruturas do Parque Eólico; garantir que não há acumulação nem dispersão de 
resíduos na área do Parque Eólico e que no final dos trabalhos o impacto nas áreas do mesmo 
são reduzidas; Acessos: garantir a conservação dos acessos comuns ao Parque Eólico – corrigir 
qualquer degradação promovida pela construção; não provocar impedimentos à normal 
operação e manutenção do Parque Eólico; Trabalhos de construção: não fazer movimentação de 
terras na proximidade das infraestruturas do parque eólico; não permitir o trânsito de meios 
pesados por cima da vala de cabos e respetiva faixa de proteção dos cabos de média tensão do 
parque eólico. 

A REN informa que embora seja cruzada a servidão da linha Moimenta-Armamar (LMMT.AMM), a 400 
kV, não tem quaisquer objeções à implantação do projeto desde que garantidas as condições abaixo 
expostas:  

 Deve ser garantida uma distância mínima de 7 m (medidos na vertical) no ponto de cruzamento 
entre a LMMT. AMM e a futura linha de 30 kV proveniente do novo parque fotovoltaico; 

 O projeto de execução final da nova linha de 400 kV, incluindo a solução para a modificação da 
LMMT.AMM, deve ser enviado à REN para validação; 

 Qualquer trabalho a realizar na proximidade da linha deve ser acompanhado por técnicos da 
REN para garantia de condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar 
pelo promotor, pelo que a REN deve ser informada dessa ocorrência com pelo menos 15 dias de 
antecedência. 

Um cidadão entende indispensável apoiar e implementar projetos desta natureza, a curto e a médio 
prazo, com base em critérios técnicos e realistas. 
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7. CONCLUSÃO 

O projeto das Centrais Solares de Adomingueiros e Nave tem como objetivo a produção de energia 
elétrica a partir da energia solar utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos). A Central de 
Nave será implantada numa área de cerca de 80 ha e a Central de Adomingueiros, numa área de 
aproximadamente 124 ha.  

Cada Central Solar (CS) terá uma potência nominal de ligação à rede de 42,00 MVA e uma potência 
instalada de 48,98 MW. Na sua totalidade, o Projeto apresenta uma potência instalada de 97,96 MWp, 
sendo que, a sua potência de injeção será limitada aos 84 MVA. Cada centro electroprodutor será 
composto por 106 470 módulos fotovoltaicos de 460 Wp, instalados em seguidores solares de um eixo; 
13 inversores centrais; transformadores; sistemas auxiliares; instalações elétricas de baixa e média 
tensão; Posto de Seccionamento e Posto de Controlo; caminhos e vedação. 

Para além dos dois centros electroprodutores, o projeto engloba a construção de duas linhas elétricas a 
30 kV, uma para cada central (comprimento aproximado de 9,5 km para Adomingueiros e 6,5 km para 
Nave), uma subestação coletora/elevadora a 30/400 kV e uma linha elétrica a 400 kV com cerca de 
178 m de extensão. Esta LMAT irá ligar diretamente no apoio n.º 3 da Linha a 400 kV (existente), que 
interliga a Subestação do parque eólico Douro Sul à Subestação de Armamar. 

As áreas destinadas às centrais de Adomingueiros e de Nave abrangem apenas o concelho de Vila Nova 
de Paiva (freguesia de Touro). Relativamente às linhas elétricas, os apoios n.ºs 1 a 10 e 21, da linha de 
Adomingueiros e n.ºs 1 a 2, da linha de Nave, abrangem Vila Nova de Paiva (freguesia de Touro) e os 
restantes apoios e infraestruturas abrangem o concelho de Moimenta da Beira (freguesias de Alvite e 
Leomil). 

Prevê-se que os trabalhos de construção das centrais solares e projetos associados se prolonguem por 
12 meses. O período de exploração do projeto está estimado em 30 anos. 

Relativamente ao contributo do projeto para as Alterações Climáticas, mais concretamente no que se 
refere à produção de gases com efeito de estufa, o EIA refere que ao produzir anualmente 177,8 GWh, o 
projeto evitará a emissão de 50 574 toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com 
recurso a carvão, e a emissão de 148 629 toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de 
gás natural de ciclo combinado. Não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou 
indiretamente nas diversas fases do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se 
espera um impacte negativo significativo na componente de mitigação às AC, comparativamente aos 
benefícios que advêm da implementação do projeto. 

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, verifica-se que o regulamento do PDM de Moimenta 
da Beira não apresenta disposições regulamentares impeditivas da construção deste tipo de 
infraestruturas no que diz respeito às categorias de espaços abrangidas. Considera-se também existir 
compatibilidade do projeto com o PDM de Vila Nova de Paiva. 

No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, salienta-se que a ocupação dos solos 
integrantes da REN para a instalação de redes elétricas, está prevista na alínea f) Produção e distribuição 
de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis do Ponto II – Infraestrutura, do Anexo II, relativo 
aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN. 

Salienta-se que, no corredor das linhas elétricas aéreas, encontram-se cartografadas algumas áreas com 
solos pertencentes à RAN, tendo o projeto otimizado o seu traçado, e previsto a localização dos apoios 
em áreas fora da RAN. 

O projeto não se sobrepõe a áreas com estatuto de proteção no âmbito do Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC). 

O EIA refere que não se verificarão impactes com significado na Geologia e Geomorfologia dadas as 
reduzidas movimentações de terras previstas para a fase de construção das Centrais, da Subestação 
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Elevadora e das Linhas Elétricas. Contudo, não se corrobora esta avaliação para as áreas de implantação 
das estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos. Com efeito, considera-se que a significativa 
superfície ocupada pela área fotovoltaica gerará impactes ambientais negativos sobre os maciços 
graníticos afetados. Estes impactes negativos, em zonas mais declivosas e ou com lajes/blocos e maciços 
rochosos, podem ser classificados como significativos, pelo que deve ser promovida a reformulação 
pontual do projeto nesses locais e a supressão das estruturas afetantes.  

Mais se salienta que não se consideram aceitáveis as seguintes intervenções destinadas à regularização 
do terreno para implantação de mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos: o desmantelamento de 
afloramentos de maciços graníticos, a remoção de lajes e blocos de granito, a preparação e nivelamento 
de terrenos para implantação de estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos e caminhos adicionais, 
as quais se considera que gerarão cumulativamente impactes ambientais negativos muito significativos. 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos verificou-se que as linhas de água presentes têm pouca 
expressão e uma constância de escoamento essencialmente efémera. Na área de estudo e envolvente 
não estão referenciadas captações de água superficial. Não foram igualmente identificadas pressões 
pontuais com o potencial de introduzir contaminantes e contribuir para situações de degradação da 
qualidade da água. De igual modo também não foram identificadas captações de água subterrânea na 
área das centrais e da Linha Elétrica. A fase de construção constitui o período mais crítico ao nível dos 
impactes negativos, os quais não ultrapassam, porém, a classificação de “pouco significativo”. 

As ações que maiores afetações provocarão, a nível ambiental, associam-se às obras de desmatação, 
montagem das mesas e painéis fotovoltaicos, abertura das valas da rede elétrica, construção da 
subestação e posto de comando. No entanto, considera-se que estes impactes podem ser minimizáveis 
através da adoção das medidas específicas e de cuidados ambientais durante a execução da obra. 

No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um impacte positivo ao nível local 
associado à dinamização da economia pela aquisição de bens e serviços significativo mas temporário 
dada a curta duração da obra. Contudo, é de esperar também um impacte negativo associado à afetação 
temporária da qualidade de vida dos habitantes locais, com a instalação e operação de estaleiros, o 
aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra e com as atividades de construção civil. Na 
fase de exploração referem-se como positivas as contrapartidas financeiras decorrentes do 
arrendamento das parcelas afetas ao Projeto e ainda as atividades de vigilância e manutenção. Estes 
impactes são positivos mas de magnitude reduzida, locais e pouco significativos. 

Quanto aos Solos, os impactes restritos às áreas de intervenção dos apoios das ligações elétricas e 
subestação elevadora são negativos, diretos, certos e de magnitude reduzida. Sendo irreversíveis, 
permanentes e pouco significativos, na área efetivamente ocupada pelas fundações dos apoios das 
ligações elétricas e subestação elevadora e reversíveis, temporários e pouco significativos, na restante 
área a intervir, nomeadamente os resultantes das ações de desmatação e limpeza dos terrenos 
envolventes e os necessários à abertura de acessos.  

Relativamente à Ocupação do Solo, os impactes são classificados como negativos, permanentes, locais, 
certos, imediatos, diretos, reversíveis, de magnitude reduzida, considerando-os minimizáveis pela 
delimitação da área a desmatar e destruição apenas da área estritamente necessária. Os impactes 
cumulativos não são considerados para o fator solo, por entenderem que a existência de impactes 
motivados por empreendimentos semelhantes nas áreas envolventes não contribui para o aumento do 
significado do respetivo impacte. São apresentadas medidas de minimização, desagregadas por fase de 
implementação do projeto, sendo maioritariamente definidas para a fase de construção, onde se 
considera existirem os maiores impactes neste fator;  

No que diz respeito aos Sistemas Ecológicos foi possível apurar que as intervenções associadas à 
instalação deste projeto terão um impacte negativo, significativo, direto, de dimensão local, temporário 
e reversível, sobre habitats e áreas vitais da maioria das espécies da fauna, à exceção do lobo-ibérico. O 
impacte sobre a flora, também não assumirá uma significância elevada, uma vez que nesta área a 
presença é muito reduzida (em termos expressão territorial).  
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No entanto, as linhas de média tensão previstas no projeto, poderão ter um impacte negativo, 
significativo a muito significativo, direto, de dimensão local, temporário e irreversível, sobre as aves e 
quirópteros. Neste âmbito, destacam-se os riscos elevados de colisão e eletrocussão de aves, dada a 
tipologia dos apoios (em cada apoio existem quatro pontos suscetíveis de eletrocussão) e número de 
cabos (4 planos de colisão). Este impacte pode ser minimizável. 

Considera-se ainda que a Central de Adomingueiros e a linha elétrica associada terá um impacte 
negativo muito significativo no habitat do lobo-ibérico, sendo criada uma barreira ecológica que poderá 
alterar substancialmente a conectividade de várias alcateias e, por consequência, da própria 
subpopulação de lobo-ibérico a sul do rio Douro. O traçado das linhas elétricas entre a Central de Nave e 
a nova subestação atravessa também espaços agroflorestais importantes para o lobo-ibérico, 
introduzindo uma descontinuidade ecológica. Este impacte poderia ser bastante mais reduzido se o 
traçado da linha acompanhasse os espaços humanizados já existentes, nomeadamente a Estrada 
Nacional e os acessos e cintura periurbana de Alvite. 

Em termos de efeitos negativos cumulativos, é de salientar que as Centrais fotovoltaicas em avaliação 
sobrepõem-se às áreas de influência de quatro parques eólicos (Mourisca, Nave, Serra da Nave e Douro 
Sul) e uma linha de alta tensão. A instalação de mais uma infraestrutura numa paisagem montanhosa já 
alterada e perturbada conduzirá a uma maior fragmentação e degradação das condições ecológicas, 
com risco de afetar significativamente uma alcateia crucial para a conservação da subpopulação de lobo-
ibérico a sul do rio Douro. 

O projeto apresenta ainda um impacte negativo, direto e relevante sobre o Perímetro Florestal da Serra 
de Leomil. Com efeito, prevê-se a afetação de 204 hectares (áreas fotovoltaicas), e o corte de vegetação 
nas faixas gestão de combustíveis nos corredores das novas linhas elétricas. Ambas as intervenções 
afetam significativamente uma das parcelas de maior dimensão do Perímetro Florestal da Serra de 
Leomil, sendo de destacar que o corredor da linha cria mais uma descontinuidade no já fragmentado 
espaço florestal. 

Quanto ao Ambiente Sonoro, há que destacar que os níveis de ruído particular estimados para os 
recetores sensíveis mais próximos, situam-se muito abaixo dos limiares que constituem incómodo para 
as populações. No que se refere à LMAT, salienta-se que não foram identificados recetores sensíveis 
situados a menos de 50. Assim, não se esperam impactes negativos neste âmbito.  

No que diz respeito à Paisagem, considera-se que o Projeto implica impactes negativos de várias 
magnitudes e significâncias. Nos “Impactes Estruturais e Funcionais”, destacam-se os associados ao 
abate de vegetação arbórea e arbustiva, e à afetação física das extensas lajes graníticas que, com os 
matos, formam o mosaico paisagístico dominante. Mais se refere que parte substancial do Projeto 
ocorre em áreas de Qualidade Visual “Elevada”, traduzindo-se esta perda num impacte negativo, direto, 
certo, permanente, local, irreversível, elevada magnitude e significativo (Nave e Subestação) a Muito 
Significativo (Adomingueiros). Os “Impactes de Natureza visual” podem ser considerados negativos e 
significativos, dado que afetam “Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários”, e envolvem 
ainda a afetação da integridade visual de áreas com Qualidade Visual “Elevada”. 

Em termos de “Impactes Cumulativos”, o projeto em avaliação reforçará o grau de 
perturbação/artificialização da Paisagem, que virá a tender para níveis mais significativos com o 
desenvolvimento da exploração até ao momento do seu término.  

Os vários impactes paisagísticos negativos, gerados pelo projeto, são apenas parcialmente minimizáveis. 
Com efeito, as afetações físicas significativas previstas (sobretudo, pela extensão dos valores visuais 
naturais afetados) implicam que estes impactes sejam considerados irreversíveis. 

Quanto ao Património Cultural, na área de implantação da Central Fotovoltaica de Adomingueiros 
registam-se ocorrências de interesse arqueológico a salvaguardar, as quais se procuraram preservar. 
Note-se que a avaliação do estado de conservação das ocorrências, efetuada aquando dos trabalhos 
realizados no âmbito do EIA, é bastante negativo. Ainda assim, é possível que ocorram impactes 
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negativos indiretos sobre as ocorrências nº 1, 2 e 3, ainda que o EIA refira que tal seja pouco provável ou 
improvável, sobretudo com a adoção de medidas de minimização adequadas. 

Na Central Fotovoltaica da Nave não foram detetados sítios, estruturas ou monumentos de interesse 
arqueológico ou arquitetónico. No entanto, salientam-se as condições muito adversas de visibilidade, 
verificadas no decurso dos trabalhos de campo, que não permitiram complementar o conhecimento 
disponível sobre o potencial arqueológico. 

No corredor da linha elétrica, a única situação potencialmente sensível consiste na referência à Estátua-
menir de Alvite / Estátua-menir 2 da Nave (situada a cerca de 106 metros do apoio mais próximo 
definido no projeto preliminar da linha). Contudo, em trabalho de campo não foi possível localizar o 
monólito descrito. 

Não se preveem em geral impactes diretos significativos ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase 
de construção do Projeto em análise, mas indiretamente poderão ocorrer impactes nos sistemas de 
saúde que servem a região. Na fase de exploração, não se verificam assim impactes negativos 
significativos associados às Centrais Fotovoltaicas, que possam ter reflexos ao nível da Saúde Humana. 
No caso do Projeto das Linhas Elétricas, destaca-se a exposição humana a campos eletromagnéticos, 
contudo, salienta-se que os campos eletromagnéticos gerados, estarão abaixo dos limites 
recomendados internacionalmente e que se encontram transpostos para o direito nacional. 

A análise aos resultados da Consulta Pública permitiu identificar alguma oposição ao projeto, pelos 
impactes que irá induzir na biodiversidade, na paisagem, nos recursos hídricos e na erosão dos solos. 
Destaca-se, em especial, a questão da preservação do lobo ibérico, não só pela ocorrência, na área do 
projeto, de alguns habitats relevantes para a sua conservação, mas também porque esta coincide com 
uma área de influência da alcateia de Leomil, considerada fulcral para a subpopulação do lobo-ibérico a 
sul do rio Douro. 

Os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas Entidades Externas consultadas foram analisados 
e integrados na presente decisão, sempre que aplicáveis.  

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
mitigação a adotar (apresentado no capítulo final do presente parecer), poderá contribuir para a 
eliminação de parte dos principais impactes negativos identificados e para a minimização dos restantes 
impactes negativos. 

Face ao exposto, e apesar do contributo positivo do projeto para as metas energéticas nacionais, 
conclui-se que prevalecem os impactes negativos, não minimizáveis, significativos a muito significativos, 
com destaque para o impacte não minimizável sobre a alcateia de lobo-ibérico de Leomil, com afetação 
também da subpopulação da espécie a sul do rio Douro, pelo que propõe-se a emissão de parecer 
desfavorável à “Central Solar de Adomingueiros”.  

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
impactes positivos perspetivados propõe-se ainda a emissão de parecer favorável condicionado à 
“Central Solar de Nave”. As diferentes disposições/condições a incluir na DIA são apresentadas no 
capítulo final do presente parecer. 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável das respetivas CCDR, no âmbito da AIA, compreende 
desde já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado. 
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8. DISPOSIÇÕES A INCLUIR NA DIA 

CONDICIONANTES 

1. Exclusão da área destinada à instalação da Central Solar de Adomingueiros e respetiva linha elétrica 
a 30 kV. 

2. Alteração do traçado da linha a 30 kV da Central Solar de Nave, de forma a garantir uma menor 
extensão, evitando o atravessamento das principais localidades e acompanhando, sempre que 
possível, corredores de eixos rodoviários existentes. 

3.  Interdição de instalação da Linha Aérea na zona de servidão radioelétrica de proteção à ligação 
hertziana Sta. Helena – Surrinha, que impõe uma zona de desobstrução com a largura total de 40 
metros. 

4. Assegurar a não interferência de projetos executados, e/ou em execução, subsidiados pelo Estado 
Português através de vários programas operacionais, tais como, AGRIS (2000/2006), PRODER 
(2007/2013), PRD2020 (2014/2020). 

5. Garantir que a implantação de módulos fotovoltaicos apenas ocorre em zonas que não exijam 
movimentações de terras adicionais às indicadas nos elementos do projeto de execução. São assim 
interditas as seguintes intervenções: a remoção de lajes e blocos de granito, o desmantelamento de 
afloramentos graníticos e o nivelamento de terrenos para adequação às estruturas de suporte dos 
módulos fotovoltaicos, e caminhos adicionais. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

Previamente ao licenciamento 

1. Layout reformulado para a Central Solar de Nave e respetivas linhas elétricas de ligação à RESP, 
traçados retificados, de forma a dar cumprimento às condicionantes acima referidas e às medidas 
de minimização n.º 1 a 4. 

2. Apresentar a localização exata da subestação de forma a que esta não afete afloramentos rochosos. 
A sua representação deve ser realizada sobre ortofotomapa com a sobreposição gráfica dos taludes, 
da área da plataforma e das cotas e curvas de nível do levantamento topográfico assim como das 
cotas de projeto. 

3. Apresentar a reconfiguração dos traçados dos caminhos assim como de valas de cabos de modo a 
que estes não intercetem as áreas mais sensíveis ao nível da vegetação, lajes/ afloramentos 
rochosos e linhas de água. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos núcleos de painéis 
podem fazer-se, em alternativa, a partir do acesso perimetral, o que permitirá reduzir muito a sua 
extensão. 

4. Apresentar o Projeto de Integração Paisagística da Central Solar da Nave revisto com base nas 
seguintes orientações: 

 Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 
Manutenção, Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde. 

 O Plano deve ser elaborado por uma equipa que integre um especialista em Paisagem, um 
biólogo e um geólogo que contribuam para um desenho ecológico e aproveitamentos dos 
valores/atributos visuais naturais da Paisagem e das valências edafoclimáticas naturais em 
presença. 
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 Devem ser materializadas as “Orientações para a “Gestão de Cancela d’Abreu” para a Unidade 
de Paisagem Serras de Leomil e Lapa (43): “Manter e valorizar atividades agro-pastoris”; “gestão 
de pastagens melhoradas”; “Ordenar e gerir os espaços florestais, tendo em atenção não só a 
manutenção de significativas “clareiras” como o conceito de plurifuncionalidade e 
sustentabilidade da floresta.”; “(…) proteção e valorização ambiental, presente na paisagem 

tradicional (…): linhas de água e respetivas galerias ripícolas, compartimentação dos campos, 
revestimento vegetal permanente das zonas com domínio de afloramentos rochosos e das 

encostas mais inclinadas (…)” e outras adequadas. 

 As ações de levantamento de campo e produção da respetiva cartografia devem realizar-se o 
mais próximo possível da data mais próxima da sua apresentação. O conjunto de soluções a 
adotar deve favorecer a manutenção da diversidade do mosaico agrícola e florestal, como fator 
determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico. 

 Deve incluir uma proposta de faseamento e zonamento das intervenções hierarquizadas no 
curto, médio e longo prazo assim como a sua caracterização. 

 As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade 
do material (vegetal) combustível. 

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbívora. 

 Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP da CSN após a 
sua implementação durante, pelo menos, 3 anos. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num 
registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de 
uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas 
detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir 
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a apresentar 
devem ter uma elevada resolução/definição. 

 A delimitação da Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações: 

i. Preservação das áreas de lajes e blocos de granito ou afloramentos graníticos 
proeminentes e singulares que devem ser representados graficamente. 

ii. Preservação das áreas onde existam cercados com muros de pedra seca dado serem 
elementos identitários enquanto valores visuais e marcas da Paisagem que devem ser 
representados graficamente. 

iii. Área de Regeneração Natural associadas aos afloramentos e lajes assim como elementos 
isolados ou manchas relevantes de Sobreiro (Quercus suber); Azinheira (Quercus 
rotundifolia); Azevinho-espontâneo (Ilex aquifolium); Carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica); Carvalho-roble (Quercus robur) e Teixo (Taxus baccata).” Cuja localização 
deve ser objeto de um levantamento georeferenciado de modo a poder ser integrada. 

iv. Constituição de uma cortina arbórea perimetral, ou faixa arborizada, de acordo com o 
novo layout com cerca de 20m de largura na extensão exposta às povoações de Qtª do 
Viduinho (norte) e Quinta do Viduinho (sul) e estrada N329. Nas restantes situações 
deve ser proposta a respetiva largura.  

v. A cortina arbórea deverá ter uma composição multiespecífica e multiestratificada – 
árvores e arbustos – de folhagem perene e caduca com diferentes ritmos de 
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crescimento. As cortinas devem fazer-se em duas ou três linhas paralelas. Cada uma 
das referidas linhas deve ser composta por troços com e sem vegetação, sendo que as 
extensões com vegetação devem corresponder a outras, da outra linha paralela 
consecutiva, sem vegetação. 

vi. Na faixa da cortina arbórea deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo 
existente e parcialmente, e pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que 
a mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural potencial.  

vii. A Estrutura Verde deve integrar as áreas correspondentes ao Sistema Seco e ao Sistema 
Húmido e áreas de maior declive e com riscos de erosão moderados a elevados que 
devem ser representadas graficamente. Em ambos deve ser preservada e/ou reforçada 
a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua - linhas de 
água e de drenagem preferencial existentes ainda que temporárias – os talvegues ou 
as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e charcas. 

viii. As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 
edafoclimáticas locais. 

ix. Deve contemplar uma proposta de conversão de áreas florestais para arborização com 
espécies autóctones. 

x. Deve contemplar uma proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo de 
permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes 
nos prados da região. Em alternativa pode fazer-se recurso a “Pastagens Semeadas 
Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior 
retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, 
simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras 
existentes e potenciais. 

xi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 
acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. A sua origem deverá ser local. 

xii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de 
forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à 
origem das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, 
assim como em relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de 
citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições 
geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em alternativa não 
considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

Em sede de licenciamento 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora os seguintes elementos: 

5. Parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, na sua redação 
atual. 

6. Pareceres das seguintes entidades: E-REDES, Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), 
Sistema Integrado de Redes de Emergência e segurança de Portugal (SIRESP) e Infraestruturas de 
Portugal, I.P.. 

Previamente ao início da obra 

7. Cartografia com a localização exata do(s) estaleiro(s) e das acessibilidades à obra. 
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8. Plano de Trabalhos de todas as intervenções inerentes à empreitada, que inclua, entre outros 
aspetos relevantes: as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de 
desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água. 

9. Obter o Título de Utilização do Domínio Hídrico para as linhas de água que venham a ser afetadas 
pelo Projeto, nomeadamente em atravessamentos de valas de cabos e acessos. 

10. Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final de projeto (incluindo 
projetos associados) nos termos em que o mesmo venha a ser aprovado. 

11. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado. 

12. Deverá ser realizada uma prospeção de toda a área da propriedade assim como para todo o 
corredor da linha elétrica aérea, no sentido de detetar e identificar a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. Consequentemente, a verificar-se a sua presença deverá ser apresentada, 
atempadamente ao início preciso da fase de Construção, uma Proposta de Plano de Gestão de 
Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) para avaliação que deve incluir o levantamento 
georeferenciado dos núcleos, a caracterização dos mesmos e as metodologias de controlo para 
cada espécie em presença bem como o Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de 
Exploração. 

13. Apresentação um Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL) 
elétrica aérea. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem constar 
os seguintes elementos: 

i. Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 
preservação e proteção. 

ii. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através 
da plantação de espécies autóctones. 

iii. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais 
de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial.  

iv. Plano de Manutenção. 

14. Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos, sobretudo, para a camada de 
desgaste. Os mesmos devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou 
tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância, como 
saibros ou tonalidades brancas. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental, o qual deve integrar o caderno 
de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término 
das fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de 
forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador. 
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A introduzir no Projeto 

1. No que se refere às Linhas Aéreas de interligação com a RESP:  

 Sinalização das linhas com dispositivos anti colisão de 10 em 10 m (no cabo de guarda), e nos 
condutores de 10 em 10 m (alternado 60 m por cada condutor); 

 Instalação de dispositivos anti eletrocussão (cabos cobertos) numa distância de 70 cm para cada 
lado do ponto de amarração no isolador (4 pontos por cada apoio); 

 Na colocação dos apoios garantir um afastamento mínimo de 30 metros aos cabos enterrados;  

 Ter em atenção a proximidade de apoios da referida linha em curvas dos caminhos/acessos, com 
vista a não colocar constrangimentos ao transporte de grandes componentes dos 
aerogeradores (nomeadamente, pás de aerogeradores);  

 Garantir uma altura de linha razoável, superior a 6 metros, para evitar constrangimentos com o 
transporte de grandes componentes para o Parque Eólico; 

 Garantir uma distância mínima de 7 m (medidos na vertical) no ponto de cruzamento entre a 
LMMT. AMM e a futura linha de 30 kV proveniente do novo parque fotovoltaico. 

2. No que se refere às infraestruturas da Central Solar da Nave (painéis, inversores, PT, etc):  

 Prever o afastamento mínimo de 150 metros aos aerogeradores existentes;  

 Prever o afastamento mínimo de 30 metros à rede elétrica enterrada (vala de cabos enterrados). 

3. Garantir que os apoios das linhas elétricas se implantam a mais de 5 m do leito das linhas de água 
identificadas no terreno; 

4. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de 
eletricidade, vias rodoviárias e caminhos.  

Fase prévia à construção 

5. Elaborar e apresentar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos que inclua, entre outros, os 
aspetos relevantes da empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, para as 
ações de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água. 

6. As populações mais próximas deverão ser informadas sobre o projeto, devendo a informação de 
divulgação incluir a sua natureza e objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, 
respetiva calendarização e eventuais afetações a população, especialmente no que respeita a 
afetação das acessibilidades. Esta informação deverá ser divulgada em locais públicos, 
nomeadamente nas Juntas de Freguesia de Touro, de Alvide e de Leomil e nas Câmaras Municipais 
de Vila Nova de Paiva e de Moimenta da Beira. 

7. Obter os Títulos de Utilização do Domínio Hídrico para as linhas de água que venham a ser afetadas 
pelo Projeto, nomeadamente em atravessamentos de valas de cabos e acessos. 

8. Assegurar a distribuição das Fichas de Comunicação de acordo com o modelo apresentado no Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra (Apêndice 1 do PAAO), a fim de recolher eventuais 
reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as atividades com ela relacionadas. Semanalmente, 
os locais onde foram disponibilizadas estas fichas (estaleiros, Juntas de Freguesia e Câmaras 
Municipais), deverão ser visitados/contactados para saber se será necessário diligenciar sobre 
qualquer assunto retratado. Os elementos e resultados obtidos durante este processo de 
comunicação deverão constar nos relatórios a elaborar no âmbito do Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3367 

 

 
“Centrais Solares de Adomingueiros e Nave”, projeto de execução 

76 

9. O Dono da Obra deverá elaborar e implementar um Plano de Emergência Interno da Instalação, 
aplicável à fase de construção, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a 
situações de emergência no interior do recinto onde será instalada a Central Fotovoltaica que 
possam por em risco a segurança de pessoas e bens e o ambiente. 

10. Realização de trabalhos com vista à elaboração da memória descritiva para a ocorrência de 
interesse patrimonial n.º 4 “Corta de Fermério”. 

11. O projeto de execução final da nova linha de 400 kV, incluindo a solução para a modificação da 
LMMT.AMM, deve ser enviado à REN para apreciação e validação. 

12. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações 
nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta 
perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem – vegetação, 
afloramentos rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. 

13. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo o corredor da linha elétrica aérea, e antes do 
início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser estabelecidos os limites para além 
do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais 
depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser 
claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer 
em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

14. Devem ser protegidas as áreas de lajes e de afloramentos rochosos, em particular os de formas ou 
conjuntos singulares, no que se refere à sua integridade física. 

15. Devem ser protegidos os muros de pedra seca existentes devendo a sua delimitação ter em 
consideração a área de trabalho necessárias à realização das intervenções. 

16. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente, 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 
deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o 
lado da intervenção.  

17. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o 
exposto na respetiva legislação em vigor. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro(s) e áreas a intervencionar 

18. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui o acompanhamento 
arqueológico. 

19. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 
tráfego na EN 329 (acesso à Central de Nave), visando a segurança e a minimização da perturbação 
na circulação local durante a fase de construção. 

20. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se 
possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras 
elementares de uma conduta ambientalmente correta. 

21. Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos. 

22. Garantir a execução do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) a apresentar. 
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23. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta 
de Condicionamentos deverá ser atualizada. 

24. São interditas as obras de construção no período entre 1 de abril e 31 de agosto, e são interditas 
(sempre) as obras durante a noite e no período crepuscular (nomeadamente, entre uma hora antes 
do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol); 

25. Os estaleiros ficarão nos locais assinalados na Planta de Condicionamentos. Complementarmente 
poderão existir nas áreas complementares de apoio à obra, as quais ficarão localizadas 
estrategicamente, respeitando as condicionantes identificadas no EIA, devendo ser utilizadas 
preferencialmente as zonas também assinaladas na Planta de Condicionamentos para esse efeito. 

26. A área destinada aos estaleiros deverá ser vedada em toda a extensão. Na vedação deverão ser 
colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar. 

27. Antes de se proceder a instalação e balizamento do estaleiro, e das áreas complementares de apoio 
se aplicável, tem que ser apresentado à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra o plano do 
estaleiro e o modo como se vai proceder a sua gestão, e só após parecer favorável por parte desta 
entidade, se poderá proceder a sua montagem. 

28. O estaleiro deverá ser organizado do seguinte modo:  

 Para a deposição de resíduos deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 
contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, e contentores destinados a 
resíduos da obra, que poderão ser perigosos ou não, sendo que os resíduos perigosos têm de 
estar devidamente acondicionados de forma a prevenir eventuais contaminações do solo ou 
dos recursos hídricos; 

 A zona de armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis) deverá ser 
devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos 
e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (deverá 
possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

 As Instalações sanitárias autónomas, amovíveis devem ser dotadas de sistema de retenção 
estanque por forma a impedir o lançamento de efluentes no sistema hidrogeológico. 

29. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

30. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de 
águas pluviais. 

31. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 
áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros 
equipamentos de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma 
placa referindo o tipo de resíduo a que se destinam. 

32. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 
servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para 
uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final 
da obra. 

33. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar devidamente 
acondicionados (colocados em área que permita a contenção de derrames), de forma a evitar 
contaminações do solo. 

34. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão 
restringir-se às áreas às áreas estritamente necessárias. Fora das áreas onde se prevê instalar o 
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sistema fotovoltaico (zona de implantação dos painéis) deverão ser efetuados balizamentos de 
acordo com o seguinte: 

 Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 

 Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 
acessos a construir; 

 Valas de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do acesso, a faixa a 
balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar para abertura 
da vala. Quando a vala não acompanha o acesso deverá ser balizada uma faixa de no máximo 3 
m para um dos lados (faixa de circulação da retroescavadora) e 2 m para o outro lado (zona de 
depósito do material resultante da abertura da vala), medidos a partir do limite da vala; 

 Plataformas dos contentores onde se localizarão os Postos de Transformação: deverá ser 
limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela respetiva plataforma; 

 Zona de implantação das Subestações/Edifícios de comando/Posto de corte, e zona de 
implantação do armazém: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a 
ocupar pelas infraestruturas; 

 Locais de depósitos de terras; e 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 
podem ser armazenados no estaleiro. 

35. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações 
acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

36. Sinalizar os elementos patrimoniais (identificadas na Planta de Condicionamentos como elementos 
a salvaguardar. 

37. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 
terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das 
ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desflorestação/desmatação e 
decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e 
subsolo, a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra. 

38. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, 
como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo. 

39. As ocorrências patrimoniais passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da 
execução do Projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória 
futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. 

40. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas “in situ” 
(mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. 
Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

41. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico. 
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42. Considerando as intervenções previstas no projeto salienta-se a necessidade de se assegurar o 
acompanhamento e monitorização da implementação do projeto, na fase de construção, também 
no que interessa às afetações sobre a geologia e geomorfologia. 

43. Garantir o normal funcionamento das infraestruturas já instaladas, nas proximidades da área de 
intervenção.  

44. Qualquer trabalho a realizar na proximidade da LMAT deve ser acompanhado por técnicos da REN 
para garantia de condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar pelo 
promotor, pelo que a REN deve ser informada dessa ocorrência com pelo menos 15 dias de 
antecedência. 

45. Quanto à Segurança de pessoas/bens e proteção do ambiente, assegurar que existe um plano de 
segurança que garanta o afastamento de trabalhadores e equipamentos das áreas próximas às 
infraestruturas do Parque Eólico. 

Desmatação, escavações e movimentação de terras 

46. Não efetuar movimentação de terras na proximidade das infraestruturas do parque eólico. 

47. Não permitir o trânsito de meios pesados por cima da vala de cabos e respetiva faixa de proteção 
dos cabos de média tensão do parque eólico. 

48. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras, incluindo a abertura e fecho das valas de 
cabos, deverão ser programados de forma a minimizar o período em que os solos ficam 
descobertos e devem ocorrer, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-
se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à 
diminuição da sua capacidade erosiva. 

49. Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 
Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

50. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 
execução da obra, devendo para o efeito serem implementadas medidas de sinalização das árvores 
e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja que possam 
ser acidentalmente afetadas. 

51. Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 
Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

52. O material lenhoso passível de valorização resultante da desflorestação e da desmatação deverá ser 
devidamente encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento.  

53. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

54. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 
2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.  

55. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 
veículos afetos a essas operações não calquem as pargas.  

56. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento. 
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57. Assegurar que o escoamento natural dos cursos de água não será afetado em todas as fases de 
desenvolvimento da obra, procedendo-se, sempre que necessário, à desobstrução e limpeza de 
todos os elementos hidráulicos de drenagem e cursos de água que possam ter sido acidentalmente 
afetados pelas obras de construção, e implementar, sempre que se justifique, medidas especificas 
que assegurem a estabilidade das margens das linhas de água e a conservação da vegetação 
ribeirinha. 

58. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

59. Nas zonas que apresentem riscos de erosão, implementar técnicas de estabilização dos solos e 
controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 
condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de 
precipitação. 

60. Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela circulação de máquinas e viaturas 
nos locais de instalação das infraestruturas da central fotovoltaica, deverá proceder-se à sua 
descompactação adequada em redor dos Postos de Transformação, Postos de Seccionamento, 
Postos de Controlo, áreas fotovoltaicas e das áreas de serventia utilizadas durante a abertura das 
valas de cabos. Esta medida facilita a infiltração das águas da precipitação, devolvendo assim ao 
terreno grande parte das características de permeabilidade que tinha antes da intervenção, 
facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

61. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) constante no Anexo 8 do Volume III.  

62. Garantir que não há acumulação nem dispersão de resíduos na área do Parque Eólico e que no final 
dos trabalhos o impacto nas áreas do mesmo são reduzidas. 

63. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 
no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados.  

64. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

65. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

66. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.  

67. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado provisoriamente na 
envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro.  

68. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) poderá ser espalhado na envolvente do 
local de onde foi retirado ou transportado para destino final adequado.  

69. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 
origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras.  

70. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, 
armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona 
através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, novos ou usados, deverão 
utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso 
permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou 
utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, 
acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3367 

 
“Centrais Solares de Adomingueiros e Nave”, projeto de execução 

81 

71. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 
impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 
hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente 
identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem 
temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

 Assegurar uma distância mínima de 15 metros em relação a margens de linhas de água 
permanentes ou temporárias; 

 Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 
enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

 Instalação em terrenos estáveis e planos; e 

 Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

72. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, 
armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona 
através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, novos ou usados, deverão 
utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso 
permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou 
utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, 
acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 

73. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto. O betão 
necessário deverá vir pronto de uma central de produção de betão devidamente licenciada, 
transportado em autobetoneiras. 

74. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos e dos recursos hídricos.  

75. A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de onde 
vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá 
proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência junto ao local do 
apoio, de modo a que os resíduos resultantes fiquem depositados junto das terras a utilizar 
posteriormente, no aterro das fundações.  

76. Os veículos e restante equipamento onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou 
outras substâncias perigosas, não poderão circular ou serem utilizados em obra até à resolução da 
situação.  

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

77. Assegurar a transitabilidade nas vias de acesso ao Parque Eólico, procedendo a ações de 
manutenção/reabilitação, caso seja necessário. 

78. Garantir a conservação dos acessos comuns ao Parque Eólico, corrigindo qualquer degradação 
promovida pela construção e não provocando impedimentos à normal operação e manutenção do 
Parque Eólico. 

79. Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados às zonas de obra.  

80. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

81. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos e dos recursos hídricos. 
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82. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 
suas condições de funcionamento são adequadas. 

83. A lavagem de autobetoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de 
onde vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 
deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência, num local 
preparado para esse efeito, localizado junto à zona onde está a ser executada a betonagem, em 
zona a intervencionar (criar uma bacia de recolha das águas de lavagem com dimensão adequada 
ao fim em vista). Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação/renaturalização. 

84. Em dias secos e ventosos deverá evitar-se a execução de trabalhos suscetíveis de dispersar poeiras 
na atmosfera, bem como se deverá minimizar a circulação de viaturas, especialmente em períodos 
de seca. Caso seja imprescindível a execução destes trabalhos, deverão ser utilizados sistemas de 
aspersão nas áreas de circulação. A água necessária à execução desta tarefa não poderá ter origem 
na ribeira da Maçussa ou nos seus afluentes. 

85. Os veículos e maquinaria/equipamentos onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou 
outras substâncias perigosas, ficarão interditos de circular e funcionar na zona de obra até à 
resolução da situação. 

Trabalhos relacionados com a proteção da paisagem 

86. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve 
seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

87. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo.  

88. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 
circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre 
o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que 
possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

89. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de 
altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 
se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 
através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em 
função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

90. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser 
totalmente separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não 
devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

91. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 
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92. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

93. A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deverá considerar as seguintes orientações que 
devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; camada de 
desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações inferiores a 1:2 
(V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

94. Sempre que possível devem ser utilizados os acessos já existentes, evitando tanto quanto possível a 
abertura de novos. 

95. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação 
inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 
naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 
condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

96. Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de 
veículos e de equipamentos de obra. 

97. Apresentar uma Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), 
considerando as seguintes orientações: 

 Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. 

 Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 
áreas/plataformas de trabalho da linha elétrica aérea. 

 A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais. 

 A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar. 

 Locais de depósito das terras vivas/vegetais. 

 No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 
espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados 
e em boas condições fitossanitárias. 

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

98. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 
ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve 
ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto 
(antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de 
forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local 
concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das 
medidas/DIA. 
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Fase final da execução das obras 

99. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
do estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a 
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e 
limpeza destes locais. 

100. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Fase de Exploração 

101. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas. 

102. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida aos 
responsáveis dessas operações a Planta de Condicionamentos atualizada, que inclua a implantação 
de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se venham a 
identificar na fase de construção, aos responsáveis de obra e devem ser cumpridas as medidas de 
minimização aplicáveis, previstas para a fase de construção. 

103. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 
dos equipamentos para os operadores licenciados de gestão de resíduos. 

104. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos 
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 
resíduos perigosos (entidade devidamente licenciada). 

105. Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a manter as normais 
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de ruído  

106. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações de corte da 
vegetação arbustiva que cause ensombramento ao sistema de produção fotovoltaica, podendo os 
resíduos de vegetação resultantes ser aproveitados na fertilização dos solos 

107. Manutenção, ao longo do período de exploração, de eventuais estruturas de controlo dos 
fenómenos erosivos implementadas na fase de construção, aplicando, se necessário, sementeiras 
de misturas de herbáceas comuns para prados na região. 

108. Disponibilizar na Junta de Freguesia de Touro e nas Câmaras Municipais de Vila Nova de Paiva e de 
Moimenta da Beira, Fichas de Comunicação de acordo com o mesmo modelo apresentado no Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra, a fim de recolher eventuais reclamações ou sugestões 
sobre o projeto. Mensalmente deverão ser estabelecidos contactos com as referidas autarquias 
locais, a fim de se saber se são necessárias diligências adicionais. 

Junto com as fichas deverá também ser fornecida informação sobre as entidades exploradoras do 
projeto (responsáveis e respetivos contactos), que possibilite estabelecer canais de comunicação 
fáceis e diretos. 

109. Deverá ser elaborado e implementado um Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando 
os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência que ocorram no 
interior do recinto onde ficará instalada a Central Fotovoltaica e possam pôr em risco a segurança 
de pessoas e bens e o ambiente. 

110. Implementação do Plano/Programa de Manutenção e Gestão Florestal associado ao Projeto de 
Integração Paisagística da Central Solar da Nave. 

111. Implementação do Programa de Monitorização das Espécies vegetais Exóticas Invasoras. 

112. Execução/implementação da manutenção prevista no Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de 
Proteção Legal da Linha (PGRFPLL). 
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Fase de Desativação 

113. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em 
vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação da linha elétrica e projetos associados após a respetiva 
desativação.  

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a 
ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 
destino a dar aos elementos a retirar do local.  

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente: 

 A solução final de requalificação da área de implantação da linha elétrica e projetos 
associados, a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de 
gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 
momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Implementar os seguintes programas de monitorização:  

 Executar um plano de monitorização do impacte das linhas elétricas em termos de mortalidade de 
aves (por eletrocussão e colisão), durante 2 anos (com a entrega de relatórios anuais). 

 O plano de monitorização do lobo-ibérico deve ser integrado no "Plano de Monitorização do Lobo 
na Área dos Projetos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil", já em curso, 
implementado pela Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, 
Arada e Montemuro. 

 Executar o “Plano de Monitorização para os habitats”, nomeadamente direcionado aos “habitats 
da Diretiva 92/43/CEE”, durante 2 anos (com a entrega de relatórios anuais). 
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