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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Terrenos rurais

Sul

Terrenos rurais

Este

Terrenos rurais

Oeste

Terrenos rurais

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

0,00

Área coberta (m2)

9 860,00

Área total (m2)

3 007 500,00
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LOC1.7 - Localização
Concelho de Viseu, Freguesias de Cavernães, Mundão, Abraveses
Lordosa e União de freguesias de Barreiros e Cepões

Localização

INDEFERIMENTO

IND2 - Fundamentação da decisão de indeferimento

Código

Fundamentação da decisão de indeferimento

Tendo em conta os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, associados à ocupação e desflorestação de uma extensa área coincidente com o
T000006 Perímetro Florestal de São Salvador, submetida à servidão pública do Regime Florestal, emite-se decisão desfavorável ao projeto da Central Solar Fotovoltaica de
Lupina, nos termos da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em anexo.

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

T000008

Ficheiro

AIA3373_DIA(anexaoTUA).pdf

Descrição

DIA - Declaração de Impacte Ambiental
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Central Fotovoltaica de Lupina

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 3, alínea a) e n.º 1, alínea d) 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

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) 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

Localização
(concelho e freguesia)

Concelho de Viseu, Freguesias de Cavernães, Mundão, Abraveses e Lordosa e
União de freguesias de Barreiros e Cepões

Identificação das áreas
sensíveis

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação
atual

Proponente

Dapsun - Investimentos e Consultoria, Lda.

Entidade licenciadora

Direção-Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
A Central Fotovoltaica de Lupina é um projeto de produção de eletricidade a partir de energia solar, com
uma potência de ligação à rede de 220 MVA, e uma potência instalada de 264,47 MWp, estimando-se uma
produção média anual de energia elétrica de 423,8 GW/h.
O projeto irá contribuir para evitar a emissão de cerca de 412 416 toneladas de CO2, considerando que o
combustível utilizado seria o carvão.
O projeto da Central Fotovoltaica de Lupina, com uma potência nominal instalada de 220 MVA (potencia
de pico: 264,47 MWp), será composto por:
 520 940 módulos fotovoltaicos, com 500 Wp de potência (Trina - TSM 500 Deg 18).
 18 605 strings de 28 módulos fotovoltaicos cada.
 65 inversores.
 65 Postos de Transformação.
 5 Postos de Seccionamento.
 4 Armazéns instalados em contentores.
 Rede de cabos subterrâneos.
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 Linhas aéreas de 30 kV.
 Subestação Elevadora, com respetivo edifício de comando.
 Caminhos interiores e vedação.
 Sistema de monitorização e de segurança.
A área vedada, onde serão implementados os painéis fotovoltaicos e restantes equipamentos, ocupará
cerca de 300 ha, aproximadamente 18% da área de estudo.
A central fotovoltaica estará organizada em cinco zonas, que diferem em geometria, área ocupada e
potência de pico instalada: Zona A1 (94,24 ha), Zona A2 (28,48 ha), Zona B (44,07 ha), Zona C1 (59,75 ha) e
Zona C2 (72,03 ha).
A ligação da Central à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) será feita na Subestação da Bodiosa,
infraestrutura já existente da Rede Elétrica Nacional (REN), através de uma linha elétrica aérea de 400 kV,
com cerca de 11 km. Esta linha de muito alta tensão (LMAT) encontra-se igualmente sujeita ao regime
jurídico de AIA, tendo sido opção do proponente a elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
autónomo e a sua submissão a procedimento de AIA também de forma autónoma da central fotovoltaica.
O procedimento de AIA relativo à LMAT a 400 kV encontra-se em curso na presente data (AIA n.º 3386).
Sem prejuízo, e de acordo com a informação apresentada pelo proponente, está prevista a construção da
central fotovoltaica em articulação com a construção da referida linha.
A central fotovoltaica inclui também uma subestação cuja função é fazer a transformação da tensão do
centro electroprodutor para a tensão de transporte e albergar a aparelhagem e proteções de interligação
da central com a RESP. A subestação é formada por um pátio e por edifício de comando. A interligação do
posto de seccionamento à subestação da Central será realizada através de linhas aéreas duplas a 30 kV.
Prevê-se que o projeto da central fotovoltaica seja desenvolvido ao longo de 3 fases: fase de construção
(14 meses), fase de exploração (30 anos) e fase de desativação (7 a 8 meses).

Síntese do procedimento de AIA
O presente procedimento de AIA teve início a 22 de setembro de 2020, após estarem reunidas as condições
necessárias à sua boa instrução.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Administração Regional de
Saúde do Centro (ARS Centro), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR
Centro), da Direção de Gestão do Património Cultural (DGPC), da Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), do Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN) e do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia (LNEG).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:


Realização de reunião com o proponente e equipa consultora para apresentação do projeto e do
EIA à CA, no dia 22 de outubro de 2020.



Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
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o

o
o

o

Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do disposto
no n.º 9, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual
redação, os quais foram solicitados ao proponente.
O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de
Aditamento ao EIA.
Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na
generalidade, às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi
declarado conforme a 31 de dezembro de 2020.
No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares, os quais foram atempadamente entregues pelo proponente.



Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 8 de janeiro a 18 de
fevereiro de 2021.



Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão
de Avaliação, nomeadamente: Câmara Municipal de Viseu, Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil (ANEPC), Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN),
Aeródromo Gonçalves Lobato (Viseu), Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), e Direção Geral do
Território (DGT).



Tendo em consideração o estado de emergência e o confinamento geral decretado pelo Governo,
a visita ao local do projeto não foi possível realizar presencialmente (à exceção de representantes
da APA - ARHC, que se deslocaram ao local), tendo o proponente, em alternativa, disponibilizado
uma visita virtual a todas as entidades representadas na CA.



Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e demais
documentação, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as
informações recolhidas através da visita virtual e ponderados todos os fatores em presença,
incluindo os resultados da participação pública.



Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.



Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o
Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública.



Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo.



Promoção de um período de diligências complementares para análise da pronúncia apresentada
pelo proponente em sede de audiência de interessados.



Preparação e emissão da presente decisão.
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Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidos os seguintes
pareceres: Câmara Municipal de Viseu, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),
Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN).
Câmara Municipal de Viseu
Refere esta entidade que foi emitido parecer favorável ao Pedido de Informação Prévia (PIP) de construção
de central solar fotovoltaica, atendendo a que a mesma se localiza em Espaço Florestal de Produção, de
acordo com o Plano Diretor Municipal de Viseu (PDMV) e que, face ao disposto na alínea f) do n.º 1 do
artigo 46.° do seu Regulamento, o uso é compatível desde que assegurado um conjunto de
condicionamentos, nomeadamente:
a) os vários prédios rústicos colidem com o Regime Florestal Parcial, pelo que, de acordo com o disposto
no n.º 5 do artigo 43.° do Regulamento do PDMV, as áreas afetas ao Regime Florestal Parcial devem
ser objeto de procedimentos específicos visando a sua requalificação, no caso concreto a sua
desafetação;
b) uma vez que no presente pedido não é indicada a localização dos vários edifícios e não obstante o
conjunto dos painéis fotovoltaicos não se constituir como edifício, e como tal não estar sujeito ao
disposto no artigo 16.° do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º
14/2019, de 21 de janeiro, a localização dos vários edifícios está sujeita aos condicionalismos
previstos no referido artigo, pelo que a sua implantação deve acautelar esses mesmos
condicionalismos e ainda o parecer da Comissão Municipal de Defesa da Florestas (CMDF).
REN - Redes Elétrica Nacional, S.A.
A REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., grupo que detém as participações nas empresas
concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e da Rede Nacional de Transporte
de Eletricidade (RNT), referiu que, no âmbito destas concessões, não existem quaisquer infraestruturas em
exploração ou em projeto na área em avaliação.
ANEPC
Na perspetiva da proteção civil, apesar do EIA identificar e propor várias medidas mitigadoras relativas à
segurança de pessoas e bens, refere a ANEPC que não acautela outros aspetos que se consideram
essenciais, o que condiciona o seu parecer. Nesse sentido, tendo presente a aplicação do princípio da
prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil, aquela entidade elenca um conjunto de condições
a acautelar pelo projeto.
Adicionalmente, considera-se ainda relevante que a definição do layout final da central seja compatível
com o Plano de Desenvolvimento já aprovado para o Aeródromo Gonçalves Lobato (não integrado na atual
versão do EIA), de modo a garantir que o projeto não compromete a utilização daquela infraestrutura e se
assegure que não existam obstáculos que dificultem as operações de aproximação e saída.
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Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual
redação, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, 8 de janeiro a 18 de fevereiro de 2021, tendo
sido recebidos 146 pareceres com a seguinte proveniência: ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil;
DGADR- Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional; DGEG- Direção-Geral de Energia e
Geologia; DGT – Direção Geral do Território; DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas do centro;
EMFA – Estado-maior da Força Aérea; FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da
Biodiversidade; Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável; 2 Cidadãos a título individual; 136
cidadãos em carta tipo.
Síntese dos resultados da consulta pública
A ANAC informa que a quase totalidade da área de implantação da central fotovoltaica de Lupina se
encontra abrangida pela zona de proteção do Aeródromo de Viseu, nomeadamente pela Superfície
Horizontal Interior e pela Superfície Cónica, e uma pequena parte também é abrangida pela zona secundária
de proteção do VOR/DME de Viseu. Refere, no entanto, que não se verifica, qualquer interferência dos
elementos integrantes da central com as áreas de proteção das infraestruturas aeronáuticas referidas
Pese embora a central fotovoltaica não contemple elementos que se possam caracterizar como obstáculos
à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio,
“Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, verifica-se a necessidade
do projeto da linha elétrica de ligação à rede pública ser sujeito a parecer desta Autoridade, atendendo à
existência do Aeródromo de Viseu.
Assim, e face ao exposto, o parecer da ANAC é favorável ao projeto da central fotovoltaica de Lupina.
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 DGEG informa, relativamente aos recursos geológicos, mais propriamente a depósitos minerais (minas),
que o projeto interseta uma área relacionada com a prospeção e pesquisa de depósitos minerais,
designadamente o Pedido de Prospeção e Pesquisa MNPPP0488, denominado “Portela”, para ouro, prata,
chumbo, zinco, cobre, lítio, volfrâmio, estanho e minerais associados, com uma área de 426 km2 (Aviso nº
6131/2019, DR 67, Série II, 04/04), da empresa FMG Exploration PTY LTD. É provável que este pedido dê
origem a um contrato de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa à empresa requerente, para o
desenvolvimento de trabalhos que visam a descoberta e caracterização de recursos geológicos até à
revelação de existência de valor económico.
Existe também sobreposição do projeto com a “Área Potencial de estanho e volfrâmio”, enquadrada numa
zona cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento, tendo em vista as funções
desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os estudos existentes, ou
a realizar, possibilitam inferir a existência de recursos passíveis de exploração.
No que respeita às massas minerais (pedreiras), à data não consta no registo de licenciamento nenhuma
pedreira na área do estudo.
Face ao exposto, tendo presente a legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho
aquela Direção-Geral não se opõe ao projeto em estudo desde que sejam salvaguardados os direitos legais
de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos.
A Direção-Geral do Território informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do projeto
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não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas, pois apesar de existirem dois vértices
geodésicos, denominados “Alto do Facho”, e “Casinha Derrubada” as infraestruturas a implantar não
interferem com aqueles.
A DRAP Centro nada tem a opor à implantação do projeto pois considera que o mesmo terá um impacte
muito reduzido nos interesses agrícolas identificados.
O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força
Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização. Contudo, adverte esta entidade, que a linha
elétrica pode constituir um obstáculo aeronáutico, pelo que lhe deverá ser remetido, em fase prévia à
construção, o projeto de execução com a indicação das coordenadas de implantação e altitudes máximas
de cada apoio da linha de transporte de energia.
Mais informa que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no documento
“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de maio” da ANAC.
A FAPAS manifesta a sua preocupação pelos impactes que os inúmeros projetos fotovoltaicos previstos ou
em exploração irão induzir no território. Esta organização 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 instaladas.
A ZERO manifesta a sua preocupação pelos impactes que o projeto irá induzir ao nível da biodiversidade,
da paisagem, dos recursos hídricos e dos solos, considerando-o um projeto com elevados custos ambientais.
A ZERO refere também que a avaliação da central fotovoltaica e da linha elétrica de ligação à RNT deveria
ter sido desenvolvida de forma conjunta, de modo a permitir uma análise integrada de todos os impactes
resultantes do projeto.
Esta organização considera ainda contraproducentes iniciativas que visam a substituição de coberto
florestal, que tem uma relevante função de fornecimento de serviços do ecossistema, entre os quais o
sequestro de carbono, para instalar estruturas que vão artificializar a paisagem rural com o objetivo de
produzir energia. Considera que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano
e industrial, já ocupados, descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a produção
de energia elétrica junto aos locais de consumo, reduzindo assim significativamente os impactes ambientais
da sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida.
Os cidadãos, que se pronunciaram a título individual, manifestam a sua preocupação pela afetação de vasta
área de património natural, que serve não só de habitat a inúmeras espécies de fauna e flora, como se
encontra circundada por várias aldeias rurais e próxima de um aeroporto. Acreditam que haverá outros
locais mais favoráveis à implantação de uma central fotovoltaica, onde não seja necessário uma
desflorestação total e tão próximo das populações para quem o impacte, designadamente visual, será muito
significativo além de não trazer quaisquer benefícios, designadamente económicos.
Os 136 cidadãos, residentes na freguesia de Mundão, manifestaram, em carta tipo, a sua total oposição ao
projeto. Desde logo, porque irá ocupar uma área de cerca de 1668 há, densamente ocupada por floresta de
Pinus pinaster de regeneração natural, devido às excelentes condições ecológicas existentes para o
desenvolvimento daquela espécie. Salientam ainda que a disponibilidade de terrenos na freguesia de
Mundão/Casal de Mundão é escassa, principalmente pelos vários equipamentos que têm vindo a ser
instalados e que muito têm penalizado a sua população (p.e. aterro sanitário; parque industrial; central
termoelétrica de biomassa; aeródromo; complexo avícola). Aliás, adiantam, a proposta de arrendamento
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dos terrenos comunitários na povoação de Casal Mundão, Póvoa de Mundão e Mundão, apresentada pelo
proponente para instalação de painéis fotovoltaicos, foi liminarmente rejeitada em assembleia de
compartes, pelo que não entendem como surgem disponibilizados, para este fim, no EIA.
Consideração dos resultados da consulta pública
Da análise das exposições recebidas salientam-se os contributos de um conjunto de cidadãos, na grande
maioria residentes em Mundão, que manifestaram a sua total oposição ao projeto, não só pela área natural
que será afetada, como pelos impactes expectáveis na própria população.
As restantes exposições não traduzem uma oposição ao projeto, embora reflitam uma grande preocupação
pelos inúmeros projetos desta tipologia já em exploração ou previstos, face aos impactes que os mesmos
irão provocar ao nível da biodiversidade, da paisagem, dos recursos hídricos e dos solos.
Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação
desenvolvida, constatando-se que as preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas
abordadas e ponderadas na avaliação e encontram, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de
condições impostas na presente decisão para a minimização dos respetivos impactes ambientais.

Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de
gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes
entidades legalmente
Quanto aos instrumentos de gestão territorial aplicáveis e em vigor na área do projeto, destaca-se o Plano
Diretor Municipal (PDM) de Viseu.
Tendo em conta as classes de espaço afetadas, considera-se que o projeto da central é compatível com o
PDM de Viseu, exceto no que diz respeito ao facto da área ser abrangida pelo Regime Florestal Parcial,
estando desta forma a autorização da implantação do projeto sujeita a consulta do ICNF.
Neste âmbito a Câmara Municipal, tendo em conta o parecer externo emitido, já se pronunciou sobre o
Pedido de Informação Prévia de construção de Central Fotovoltaica solicitado pelo proponente, tendo a
autarquia considerado que a mesma é possível em Espaço Florestal de Produção, conforme localização no
PDM, face ao disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 46.° do seu Regulamento. Destacou, no entanto, o
facto de vários prédios rústicos colidirem com o Regime Florestal Parcial, devendo ser objeto de
procedimentos específicos visando a sua requalificação, no caso concreto a sua desafetação, conforme
disposto no n.º 5 do artigo 43.° do Regulamento do PDM.
Face ao atrás exposto e tendo em consideração a pronúncia emitida pelo ICNF no contexto do presente
procedimento de AIA, considera-se que a proposta de instalação da Central Fotovoltaica de Lupina em
terrenos submetidos ao Regime Florestal, sitos no designado Perímetro Florestal de São Salvador, revelase desprovida de enquadramento face aos normativos e legislação vigente.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Lupina tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir
de uma fonte renovável e não poluente, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país
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e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção
de energia a partir de fontes renováveis.
O presente projeto justifica-se por se enquadrar no cumprimento das principais linhas de orientação do
Governo relativas ao reforço das energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos
assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas.
De acordo com o proponente, a configuração da central foi proposta tendo por objetivo a maximização da
produção de energia, tendo sido considerados os condicionalismos ambientais e as condicionantes ao nível
dos instrumentos de gestão territorial, servidões administrativas e restrições de utilidade pública
existentes. Neste contexto, refere o proponente que foi evitada a afetação de linha de água e de áreas da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN). Considerou, assim o proponente,
que a configuração apresentada seria a ótima, e por este motivo o EIA não apresentou alternativas.
De forma a melhor contextualizar esta avaliação desenvolvida, importa referir que a implementação do
projeto irá afetar maioritariamente áreas de Pinheiro-bravo, correspondendo esta ocupação a 86,5% da
área vedada e totalidade da subestação. A área da Central corresponde quase na totalidade a um perímetro
florestal (Perímetro Florestal de São Salvador) que ardeu em grande parte em 2012, para além de outros
incêndios que, nos últimos dez anos, afetaram a área de estudo. Em conjunto com as três outras ocupações
mais representadas (eucalipto, carvalhos e folhosas), em formações puras ou mistas, representam cerca de
95% do total da área estudada.
De salientar que a Central é abrangida, quase na sua totalidade, pelo Regime Florestal Parcial, afetação que
não foi considerada na seleção da solução de projeto submetida a procedimento de AIA, quer ao nível da
localização, quer em termos de layout.
Assim, face às características do projeto e da área de implantação consideraram-se como fatores
determinantes nesta avaliação os fatores Sistemas Ecológicos, na vertente Floresta, e o Uso do Solo e
Território, onde se identificaram os impactes negativos mais significativos do projeto.
De acordo com a análise efetuada, verifica-se que a pretensão de instalação da Central Fotovoltaica em
terrenos submetidos ao Regime Florestal, no Perímetro Florestal de São Salvador, tem de considerar, em
primeira instância, os seguintes normativos e planos:
i.
Servidão do Regime Florestal Parcial que incide sobre a totalidade da área comunitária que
está inserida no Perímetro Florestal de São Salvador.
ii.
Lei n.º 75/2017, de 17 de agosto que estabelece a Lei dos Baldios.
iii.
Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro relativa ao Plano Regional de Ordenamento Florestal
do Centro Litoral.
iv.
Plano Diretor Municipal de Viseu.
v.
Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Viseu.
vi.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Viseu.
Tendo por base o EIA, o uso pretendido evidencia-se incompatível com os termos, usos e funções admitidas
para os terrenos submetidos à servidão pública do Regime Florestal. Inserindo-se em terrenos baldios,
conclui-se também pela desadequação do propósito de uso da terra às figuras de exploração de baldio que
são passíveis de serem deliberadas, nos termos da Lei n.º 75/2017, de 17 de agosto, para fins de cessão de
exploração.
Considerando os normativos e planos atrás referidos e o tipo de uso do solo sugerido, a pretensão de
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instalação da Central Fotovoltaica em terrenos inseridos no Perímetro Florestal de São Salvador poderá
eventualmente ser enquadrada para um processo de desafetação do Regime Florestal Parcial, dada a
incompatibilidade referida no parágrafo anterior.
Nos termos da Lei n.º 75/2017, de 17 de agosto a alteração dos terrenos baldios é possível, atento ao
interesse coletivo da respetiva comunidade, por via de processo de alienação a título oneroso, através de
procedimento de concurso público. A instrução de eventual processo de desafetação da servidão do Regime
Florestal Parcial, apenas poderá ter início após ter sido verificado o cumprimento desta condição prévia
fundamental.
Constatado que a entidade requerente não detém termo de propriedade dos terrenos visados, o
seguimento e instrução do processo, e porque se trata de áreas baldias, depende do pedido formal dos
representantes legais dos órgãos de administração das Assembleias de Compartes que tutelam a área.
Atendendo ao caráter económico e ao âmbito territorial do pedido formulado considera-se que o mesmo,
para além de não atender às questões e obrigações prévias elencadas nos pontos anteriores, não
demonstra uma condição essencial, ou seja, não apresenta qualquer alternativa de localização
relativamente à sugerida, onde não se verifiquem as condicionantes referidas. Não tendo no âmbito da
seleção de alternativas a mesma sido considerada.
No que se refere ao risco de incêndio, as classes claramente predominantes na área do Perímetro Florestal
são a elevada e muito elevada, parecendo sustentar a ocorrência de um ciclo dos grandes incêndios que
percorreram o Perímetro, nomeadamente nos anos de 1990, 1998 (2000 ha), 2006 (600 ha) e mais
recentemente em 2012 (1200 ha).
Pelas caraterísticas notáveis da orografia, propriedades do solo e demais caraterísticas edafo-climáticas, o
Perímetro Florestal de São Salvador é no contexto da área geográfica da região Dão Lafões, porventura das
áreas sob gestão do ICNF, aquela que apresenta uma maior relevância.
A sua proximidade com a cidade de Viseu, a extensão em contínuo de povoamentos florestais, associada
ao excelente desempenho e produtividade do pinheiro bravo, tornam-no tanto na perspetiva ecológicoambiental de conservação do solo e regularização dos regimes hídricos, como na vertente económica, um
garante de benfeitorias apreciáveis de índole geral e receita sustentável para o Estado e Compartes
associados.
A área proposta para a instalação da Central, incide sobre uma área central e fulcral do Perímetro Florestal,
a qual sendo fustigada pelo grande incêndio florestal de 2012 encontra-se agora numa fase determinante
da regeneração natural de pinheiro bravo, que se apresenta densa e vigorosa. Acresce referir que na área
envolvente, não afetada por aquele incêndio, atualmente ocupada por pinheiro bravo de maior idade, a
presença do nemátodo-da-madeira-do-pinheiro e as pragas de escolitídeos associados, vêm dizimando de
forma evidente aquela mancha florestal adulta, a qual será a curto prazo perdida, fator determinante para
uma maior valorização da área em recuperação com povoamentos jovens.
Realça-se ainda o investimento regular que o ICNF tem vindo a realizar no Perímetro Florestal de São
Salvador, designadamente através dos trabalhos silvícolas, realizados anualmente, de aproveitamento da
regeneração natural e gestão de combustíveis e de beneficiação de rede viária e divisional, seja através do
projeto de beneficiação rede viária florestal ou com recurso a meios próprios do ICNF.
Importa ainda assinalar a adjudicação recente dum projeto de investimento da Tipologia Mosaicos de
Parcelas de Gestão de Combustível, que incide sobre a área da Central Fotovoltaica dos “Mosaicos DCNFC
-2019 Lote 19” com uma área total de 445,5 ha maioritariamente coincidente com a área proposta para a
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Central Fotovoltaica. Paralelamente ao investimento do ICNF na área em causa, as próprias Unidades
Baldias têm estabelecido acordos de parceria com o Instituto, no intuito de, recorrendo a apoios
comunitários, procederem ao aproveitamento da regeneração natural de pinheiro bravo.
Salienta-se também a sobreposição parcial com área da Rede Primária das Faixas de Gestão de Combustível
aprovadas em Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Nas condições atuais a proposta de instalação da Central Fotovoltaica de Lupina em terrenos submetidos
ao Regime Florestal, sitos no designado Perímetro Florestal de São Salvador, revela-se desprovida de
enquadramento face aos normativos e legislação vigente. Na ótica da gestão florestal e dos investimentos
realizados e em curso naquele Perímetro Florestal, a proposta em apreço iria também tecnicamente
inviabilizar a estratégia seguida de recuperação do potencial produtivo daquele ecossistema em geral,
destruído após o incêndio de 2012.
De salientar, neste contexto, análise das exposições recebidas no âmbito da consulta pública realizada,
salientam-se os contributos de um conjunto de cidadãos, residentes na sua maioria na freguesia de
Mundão, que manifestaram a sua total oposição ao projeto, não só pela área natural que será afetada,
como pelos impactes expectáveis na própria população. Salientam o facto de terem já, em assembleia,
rejeitado a proposta de arrendamento de terrenos comunitários efetuada pelo proponente.
Sem prejuízo do acima exposto, importa referir que, no contexto da avaliação desenvolvida, foram também
analisados os impactes do projeto ao nível dos fatores Geologia e geomorfologia, Recursos Hídricos,
Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Socio-economia, Saúde Humana, Património Cultural e Paisagem.
A análise efetuada ao nível destes fatores não identificou impactes negativos cuja significância inviabilizasse
o projeto. Ainda assim, os impactes mais significativos identificados encontram-se, na sua generalidade,
igualmente relacionados com a desflorestação de uma extensa área de pinheiro-bravo, que coincide com
86,5% da área vedada e a totalidade da subestação. Sublinha-se a perda de capacidade de sumidouro de
CO2 associada a esta afetação, o que prejudica, em parte, os benefícios indiretos do projeto enquanto
contributo para a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa.
Face ao exposto, tendo em conta os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, associados
à ocupação e desflorestação de uma extensa área coincidente com o Perímetro Florestal de São Salvador,
submetida à servidão pública do Regime Florestal, emite-se decisão desfavorável ao projeto da Central
Fotovoltaica de Lupina.
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