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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do Projeto Central Fotovoltaica de Lupina. 

O proponente deste projeto é a DAPSUN, Lda. e a entidade licenciadora, a 

DGEG. 

 

2. O PROJETO 

O projeto 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 para o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia 

a partir de fontes renováveis. Prevê-se a implementação de uma potência na 

ordem dos 220 MVA com a qual se estima produzir cerca de 423,8 GWh/ano. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O projeto localiza-se em Viseu: União das Freguesias de Barreiros e Cepões; 

Cavernães; Mundão; Abraveses; Lordosa. 

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 8 de janeiro a 18 de 

fevereiro de 2021.  

 

5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 
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6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR Centro e na Câmara Municipal de Viseu; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

 

7. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante este período foram 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. 

 

8. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Da análise das exposições recebidas releva-se os contributos deste conjunto 

de cidadãos, 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 se infira grande preocupação pelos inúmeros 

projetos desta tipologia já em exploração ou previstos, devido aos impactes 
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que os mesmos irão induzir na biodiversidade, na paisagem, nos recursos 

hídricos, na erosão dos solos. 

A ANAC informa que a quase totalidade da área de implantação do projeto 

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, não se verificando, contudo, 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, aquando do projeto 

da linha elétrica de ligação à rede pública, do mesmo ser sujeito a parecer 

desta Autoridade, atendendo à existência do Aeródromo de Viseu. 

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 
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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. O licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é efetuado 

pela câmara municipal pelo que recomenda a consulta e esta entidade. Face 

ao exposto, tendo presente a legislação em vigor, nomeadamente a Lei nº 

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 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. Mais informa, no que 

respeita à RNGAP, que dentro do limite da área de estudo não existem marcas 

de nivelamento. 

A DRAP centro nada tem a opor à implantação do projeto pois considera que 

o mesmo terá um impacto 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 

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, 
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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 

na biodiversidade, na paisagem, nos recursos hídricos, na erosão dos solos, 

em suma um projeto que tem elevados custos ambientais. A ZERO considera, 

também, que a avaliação da Central Fotovoltaica de Lupina e o projeto da 

linha elétrica de ligação à RNT de modo a permitir uma análise integrada de 

todos os impactes resultantes do projeto e julga de contraproducentes 

iniciativas que visam 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.  

Os cidadãos que a título individual se pronunciaram 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 impacto designadamente visual, será brutal, 

além de que não trará quaisquer benefícios, designadamente económicos. 

136 Cidadãos, residentes na freguesia de Mundão, manifestaram, em carta 

tipo, a sua total oposição ao projeto. Desde logo, porque irá ocupar uma área 

(cerca de 1668 ha) densamente ocupada por floresta de Pinus pinaster de 

regeneração natural, devido às excelentes condições ecológicas existentes 

para o desenvolvimento daquela espécie. Depois, porque a disponibilidade de 

terrenos na freguesia de Mundão/Casal de Mundão é escassa, muito pelos 
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vários equipamentos que têm vindo a ser instalados e que muito têm 

penalizado a sua população: aterro sanitário; parque industrial; central 

termoelétrica de biomassa; aeródromo; complexo avícola. Aliás, adiantam, a 

proposta de arrendamento dos terrenos comunitários na povoação de Casal 

Mundão, póvoa de Mundão e Mundão apresentada pelo promotor DAPSUN, 

para instalação de painéis fotovoltaicos foi liminarmente rejeitada em 

assembleia, pelo que não entendem como surgem disponibilizados, para este 

fim, no EIA. Mais é referido que caso a informação sobre o projeto tivesse 

sido capazmente publicitada (e não sonegada pela junta de freguesia) o 

número de pessoas que se manifestariam contra a implantação do projeto, 

teria sido largamente superior. 
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Figura 10: Localização e enquadramento da área de estudo. 
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Exmo. Senhor 
Dr. Nuno Lacasta 
Presidente do Conselho Diretivo da APA  
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 
AP. 7585 
2610-124 Amadora 
 
 

N/Ref.: DINAV/IEA-2021/0035 
S/Ref.: E-mail de 08/01/2021 da Divisão de Cidadania Ambiental 
 
ASSUNTO: Consulta Pública do Projeto Central Fotovoltaica de Lupina 
 
Correspondendo à solicitação efetuada através do e-mail em referência, 
informamos 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, não se verificando, contudo, 
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, aquando do projeto da linha elétrica de ligação à rede pública, 
do mesmo 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 Central 
Fotovoltaica de Lupina. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 
 
 
 
 
 
 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 4708/2019 
Diário da República, 2.ª série, N.º 89, de 9 de maio de 2019) 

 

JF 

Assinado por : RUTE CASTRO LOPO RAMALHO

Num. de Identificação: BI102727783

Data: 2021.01.13 11:57:10+00'00'



 

 

Mod.DGADR 05.01 Rev.09 

 
 
 
 
 
rp@apambiente.pt 
 
 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data  21/01/2021 
   N.º  Of_DSTAR_DOER_DOC00000954_2021  
Proc.º    Proc.º 222/2021  
    
    
ASSUNTO:   Consulta Pública projeto Central Fotovoltaica de Lupina 
  
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exª que após análise do projeto, o mesmo não 

interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das atribuições da Direção Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, pelo que nada há a opôr. 

 

Com os melhores cumprimentos,  
 

 
A Subdiretora-Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
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   Agência Portuguesa do Ambiente 
   Rua da Murgueira, 9/9A 
   Zambujal 
   Apartado 7585 
   2611-865 AMADORA 

Isabel Maria de 

Almeida Ribeiro 

Passeiro
Assinado de forma digital 

por Isabel Maria de Almeida 

Ribeiro Passeiro 

Dados: 2021.01.22 19:41:04 
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Av. 5 de Outubro, 208  
(Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 
Tel.: 217 922 700/800 
Linha Azul: 217 922 861 
www.dgeg.gov.pt 
 

 

1. Introdução 

No âmbito da consulta pública da AIA do projeto de execução da central fotovoltaica de Lupina e na 

sequência da apreciação da documentação disponibilizada pela APA no portal “Participa.pt” é emitido 

este parecer da DGEG.  

A central fotovoltaica de Lupina está inserida no concelho de Viseu, nas freguesias de Mundão e 

Lordosa e união de freguesias de Barreiros e Cepões, e destina-se à produção de energia elétrica a 

partir de uma fonte renovável, com uma potência instalada de 220 MVA, pelo que se encontra sujeito 

a Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor. 

Associado a este projeto estará a instalação da linha aérea de 400 kV, que interligará a central 

fotovoltaica à subestação de Bodiosa (REN), ficando assegurada a ligação da central à RESP. O projeto 

da linha de transferência de energia encontra-se enquadrada no procedimento de AIA, sendo o EIA 

desenvolvido em documento próprio. 

A área em estudo possui 1668 ha e encontra-se quase totalmente em área classificada no PDM como 

Solo Rural. O terreno está ocupado, maioritariamente, por pinheiro-bravo, pelo que a implementação 

do projeto implicará trabalhos de limpeza do terreno, desmatação e abate de árvores. A área de 

implantação do projeto (instalação dos painéis e restante equipamento) ocupará cerca de 18% da área 

em estudo, que corresponde a cerca de 300 ha. 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos a implementar será realizada através da fixação ao 

solo por cravação das estacas verticais principais. 

De acordo com o Resumo Não Técnico, a fase de exploração do projeto prevista será de 

aproximadamente 30 anos, sendo que o projeto poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade 

de continuar a ser operado durante um novo período, ou poderá ser desativado e desmontado caso 

as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 
 

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 

Email APA 
https://participa.pt/ 
 

08-01-2020 046/SIGO/2021 
17.02.2021 
 

ASSUNTO: Parecer no âmbito da consulta pública do AIA 3373 - projeto Central Fotovoltaica de Lupina 

Entidade promotora:  DAPSUN – Investimentos e Consultadoria, Lda. 

Local:  União de freguesias de Barreiros e Cepões e as freguesias de Cavernães, Mundão, 

Abraveses e Lordosa, concelho de Viseu 
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Na fase de desativação serão removidos os módulos fotovoltaicos e todas as instalações associadas, 

realizado o devido encaminhamento dos resíduos em cumprimento da legislação, estando prevista a 

reposição da situação anterior à instalação do projeto. 

 

2. Áreas setoriais 

No que respeita às áreas setoriais de competência desta Direção-Geral, salienta-se o seguinte: 

 

2.1 Recursos energéticos 

A DGEG é a entidade licenciadora do projeto, pelo que se pronunciará nessa fase, uma vez que é a 
entidade que autoriza a implementação do projeto do ponto de vista técnico. 
  
À data, a área abrangida pelo projeto em análise, não interfere com infraestruturas de transporte e de 
distribuição de gás natural licenciadas por esta entidade. 
 
 

2.2 Recursos geológicos 

. Relativamente aos recursos geológicos, mais propriamente a depósitos minerais (minas), apreciados 

os elementos disponibilizados na plataforma Participa e com base na informação geográfica constante 

do DGEGSIG (Fig. 1) informa-se:  

- o projeto Central Fotovoltaica de Lupina 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. O licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é efetuado pela 

câmara municipal pelo que se recomenda a sua consulta. 
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Fig. 1 – Localização de áreas setoriais na zona em estudo. 
(Fonte: DGEGSIG) 

 

 

Face ao exposto, tendo presente a legislação em vigor, nomeadamente a Lei nº 54/2015, de 22 de 

junho esta Direção-Geral não se opõe ao projeto em estudo desde que sejam salvaguardados os 

direitos legais de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Leonor Sota. 

Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento  
(Despacho nº 49/2020, de 31/08/2020) 

 
 

LS 

Área potencial de 
estanho e volfrâmio  

Legenda: 

Pedido de prospeção  
e pesquisa de 
depósitos minerais 
 

Pretensão 

Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA

Num. de Identificação: BI077426380

Data: 2021.02.17 21:51:52+00'00'









MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Em resposta
refira: 29.JAN.20210 00960 P.°:45/21

Pam Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da APA

Dr. Nuno Lacasm
geralapambiente.pt

Assunto: CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO CENTRAL FOTOVOLTÁJCA DE
LUPINA
(Dl 60.310/21 WP 109436)

Ref.: VI Correio electrónico, de 08 dejanefro de 2021

Relativamente ao assunto em epigrafe, e face à documentação disponibilizada no
âmbito do processo de consulta pública, cuja entidade promotora é a
DÁPSUN — Investimentos e Consultadoria, Lda, em que se solicita apreciação sobre o projeto
da Central Fotovoltaica de Lupina, sua na união das Freguesias de Barreiras e CepMs, na
freguesia de CavemAes, na freguesia de Mmido, na freguesia Abmveses e na freguesia de
Lardosa, canceffio de Viseu, encarrega-me S. Ex.’ o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
de inrm& que 13 mesmo nâo se encontra abrangido por qualquer ServidAo de Unidades afetas

Força Aérea, pelo que nAo há inconveniente na sua concretização. Contudo, a linha de
transporte de energia elétrica associada, constitui obstáculo aeronáutica, pelo que deve ser
remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de execuçfto com a indicação
das coordenadas de implantação e altitude máxima de cada apoio da linha

Mais me encarrega S. Ex.’ o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar
que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no documento
“Circular de lnformaçflo Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da A11AC.

Comas melhores cumpentos .-.—-

\r OCFWFEDOGABJNETE

/
Rui José dos Samos P. P, de Freitas

Major-General NlotoAvíador -

4v. da FmçaMr,a P&tigu.,a, n.• 1 • • 2814-SC8M,ador, • PORTUSAL .1I. 214712095 • Fz 214713fl7 • m&I: gnIemta.pt





 Parecer 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável - www.zero.ong 

 

Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Central 
Fotovoltaica de Lupina 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo 
ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da Central Fotovoltaica de Lupina. 

Enquadramento 

A Central Fotovoltaica de Lupina (220 MVA) localizar-se-á no distrito e concelho de Viseu, 
abrangendo a União de Freguesias de Barreiros e Cepões e as Freguesias de Cavernães, 
Mundão, Abraveses e Lordosa, numa área vedada de 300 hectares repartida por cinco 
zonas. Estima-se produzir cerca de 423,8 GWh/ano, potencialmente evitando a emissão de 
412.416 toneladas de CO2, caso a mesma quantidade de energia fosse produzida a partir 
de fontes habituais, tais como o carvão. 

A área de estudo do EIA foi de 1668 ha. 

Para ligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público (SESP), será construída uma linha 
elétrica de alta tensão 400 kV, com presumivelmente mais de 10 km, mas que 
inexplicavelmente fará parte de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental à 
parte. 

O Proponente deste Projeto é a empresa DAPSUN - Investimentos e Consultadoria, Lda. 

Análise das principais questões críticas 

O Estudo de Incidências Ambientais mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo 
que sobre o mesmo há a tecer as seguintes considerações: 

Ponto um – É referido no estudo que a área vedada onde serão implementados os painéis 
fotovoltaicos e restantes equipamentos ocupará cerca de 300 ha, aproximadamente 18% 
da área de estudo, e que os painéis propriamente ditos ocuparão 125 ha, isto é 7% da área 
de estudo. 

Quanto a esta informação, não se compreende qual a relação que existe entre a área de 
estudo e a área que vai ser ocupada. Espera-se que esta incongruência não seja um 
estratagema, para com um cálculo simplista, criar a perceção de redução da área ocupada 
tendo como ponto de comparação uma área superior de 1668 ha. Resulta esta da 
delimitação da propriedade? Fica a dúvida. 

Por outro lado, quando nos é apresentada a área por componentes que apresenta uma área 
de afetação dos painéis fotovoltaicos de 125 ha, fica a dúvida se a mesma contabiliza 
somente a área espacial ocupada pelos painéis quando vistos de uma perspetiva aérea, ou 
se se considerada também o espaço de entrelinha. A nosso ver terá forçosamente que ser 
contabilizado dado que é um espaço a utilizar ao nível da exploração do parque 
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fotovoltaico, nomeadamente no que respeita à limpeza regular dos painéis e que sujeito a 
constante controlo de vegetação, a qual nunca alcançará o seu estado natural inicial. Pela 
contabilização que a ZERO fez, tendo em consideração a dimensão dos painéis e a 
instalação dos 520.940 módulos, chega-se a um valor a rondar os 125 ha, e como tal a 
entrelinha não é contabilizada. Esta visão redutora da utilização da área ocupada pelos 
painéis resulta numa análise enviesada do espaço com implicações nos impactes associados 
a um parque fotovoltaico. 

No estudo é referido que a área de implantação da Central Fotovoltaica de Lupina (painéis 
solares, valas de cabos, acessos, subestação e edifício de comando e estaleiro), integra-se 
em zonas classificadas como “Área Agrícola – Área Agrícola Preferencial”, “Áreas 
Silvopastoris – Outras Áreas Silvo-Pastoris” e “Áreas de Floresta de Proteção”. Contudo, os 
dados disponibilizados ao nível da área de estudo de 125 ha não permitem aferir qual o 
verdadeiro impacte do projeto sobre as classes de ordenamento em presença, 
nomeadamente no que respeita à área efetivamente ocupada. Só lá para o final do 
documento é que é disponibilizada informação que nos leva a depreender que grande parte 
é área florestal. 

Ponto dois – O estudo indica que a área destinada à central fotovoltaica se encontra 
integrada quase exclusivamente em Solo Rural (99,7%), como Espaços Florestais de 
Produção e Espaços Agrícolas de Produção, e a restante área em solo urbano (0,3%), como 
espaços de atividades económicas e espaços residenciais. A área de estudo inclui espaços 
incluídos na Reserva Agrícola Nacional, que na maioria das situações ficam fora da área 
delimitada para instalação dos painéis, mas em Reserva Ecológica Nacional.  

Ponto três – O estudo refere que tendo em consideração a localização proposta para a 
Central Fotovoltaica de Lupina e os condicionamentos à configuração das centrais 
fotovoltaicas, as alternativas consideradas para este projeto consistem em um de dois 
cenários possíveis: alternativa zero referente à não implementação e alternativa um de 
implementação. Sendo a área de estudo apresentada de 1668 ha, estranha-se, tal como 
referido anteriormente, a definição desta área alargada, quando a área implementação é 
de 300 ha, assim como não é apresentada outra alternativa de localização como seria 
exigível. 

Ponto quatro – O estudo indica que serão instaladas várias linhas aéreas duplas de 30kV de 
interligação do Posto de Seccionamento à subestação da central, numa extensão total de 
10,4 Km. Para além disso, será instalada uma linha aérea de muito alta tensão de circuito 
simples de 400kV que ligará à subestação de Bodiosa, ficando desta forma assegurada a 
ligação da central à RESP, que terá uma extensão superior a 10 km. Quanto a esta é referido 
que o projeto da Linha aérea de Transporte de Energia (400 kV) será objeto de Avaliação 
de Impacte Ambiental em documento próprio, situação que do nosso ponto de vista não 
permite uma análise integrada a todos os impactes resultantes do projeto, dado que de 
forma alguma poderá considerar-se que o parque solar fotovoltaico é algo independente 
da linha de ligação. A avaliação da linha de muito alta tensão deveria ser feita em 
simultâneo, pois corre-se o risco de, ao aprovar a instalação do parque solar fotovoltaico, 
estar-se forçosamente a obrigar à aprovação da linha de ligação independentemente dos 
impactes ambientais associados. 
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Sendo uma área de características rurais de âmbito mais natural, terão sido avaliados os 
impactes decorrentes da colisão de aves e quais as medidas de minimização a implementar? 

Somente encontramos referido que, a presença destas linhas contribuirá para um 
acréscimo de mortalidade de aves por colisão e eletrocussão. De facto, estas linhas podem 
causar a morte por eletrocussão para espécies de aves de rapina que utilizam os apoios 
como locais de observação e caça, bem como para espécies de aves gregárias, como 
estorninhos, andorinhas e outras, que pousam nas linhas em momentos de pausa. Por outro 
lado, diversas espécies de aves colidem com linhas de transporte de energia e com os cabos 
de guarda acabando por morrer devido aos traumatismos causados pela colisão. 

Quais os efeitos cumulativos tendo em consideração a pré-existência de outras linhas na 
região? Esta é outra questão para a qual não encontramos resposta. 

Ponto cinco – É referida a necessidade de valas para os cabos de baixa tensão num total 
de 66.798,5 m, e que variam entre os 60 e os 100 cm de profundidade. No entanto, e tendo 
em consideração o tipo de solo esquelético e rochoso, ficam dúvidas sobre o modo como 
esta intervenção decorrerá e os impactes associados, nomeadamente no destino dos inertes 
que possam daí resultar. 

Ponto seis – Trata-se de uma instalação em cabeceiras de linhas de água e como tal os 
impactes resultantes do incremento da erosão em solos desta natureza serão muito 
significativos. 

Ponto sete – Referem no estudo que em termos financeiros, o projeto da Central 
Fotovoltaica de Lupina resulta num investimento para a região na ordem dos 150 milhões 
de euros. Se olharmos para outros números, é referido que durante a fase de construção, 
entre os vários empreiteiros exista um pico de 300 trabalhadores durante os 14 meses de 
trabalhos previstos, sendo que na fase de exploração, esta funcionará de forma 
completamente automatizada, com algumas ações esporádicas de manutenção.  

Uma vez mais estamos perante uma alegação de retorno fantasiosa, tendo em consideração 
que grande parte dos materiais não será adquirida na região, em especial os painéis, e que 
certamente a mão de obra especializada será recrutada fora de região, é nossa convicção 
que após a instalação restará muito pouco ou mesmo nada para a economia local. 

Ponto oito – No estudo são apresentadas as categorias da capacidade de Uso do Solo, de A 
a E, contudo na carta 44, é apresentada uma categoria F, o que sem o devido descritivo 
não é possível compreender o que está em causa. Contudo, pela pesquisa que foi realizada 
tratam-se de zonas de relevo acentuado, com elevados riscos de erosão, de solos delgados 
ou esqueléticos com pouca fertilidade e fraca capacidade produtiva. Como tal e 
considerando que grande parte da área indicada para a instalação do parque solar se 
encontra nesta categoria, sendo de referir que são áreas de cabeceiras de linhas de água, 
a decapagem do solo e abertura de valas em solo de características esqueléticas, assim 
como a posterior exploração com constante corte da vegetação, são fatores acrescidos de 
risco para o desenvolvimento de fenómenos erosivos. 

Ponto nove – É mencionado que na área da central fotovoltaica, dos tipos de ocupação 
florestal identificados, destaca-se o pinheiro-bravo que ocupam cerca de 79,2%, 
correspondendo a área da central quase na totalidade a um perímetro florestal (Perímetro 
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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. É ainda mencionado que, 
em conjunto com as três outras ocupações mais representadas (eucalipto, carvalhos e 
folhosas), em formações puras ou mistas, representam cerca de 90% do total da área 
estudada. 

O foco é sempre muito centrado na área de estudo e somente lá para o final do documento 
é que são apresentados dados relativos à área efetivamente afetada com a instalação dos 
painéis. (ponto onze) 

Ponto dez – É referido que não se espera que o projeto alvo de estudo tenha influência no 
bem-estar da população, salientando-se que o projeto alvo de estudo apresenta um 
benefício para a saúde quando analisado em panorama nacional pela produção de energia 
através de fontes renováveis em detrimento da produção com recurso a combustíveis 
fosseis mais poluentes. 

E o impacte resultante da destruição do coberto vegetal florestal? Não haverá impactes 
sobre o bem-estar de quem reside nas imediações? 

Ponto onze – A Planta de ordenamento na área destinada à implantação da Central 
Fotovoltaica de Lupina integra em 99,7% da área a categoria Solo Rural – Espaços Florestais 
de Produção. É referido que, de acordo com o PDM, estes espaços correspondem a áreas, 
que têm como objetivo a produção de madeira, de biomassa, frutos e sementes, bem como 
de outros materiais vegetais e orgânicos, englobando as áreas de aproveitamento silvícola 
atual, incultos e pequenas áreas de uso agrícola. De acordo com o art.º 45º do regulamento, 
sem prejuízo das condicionantes, estas áreas são compatíveis, para além de outros usos, 
com equipamentos ou atividades não integráveis em solo urbano ou que justifiquem o 
distanciamento deste em função da sua especificidade ou da área mobilizável face à sua 
grandeza, onde se poderá enquadrar o projeto da Central Fotovoltaica. Para este uso, o 
regulamento do PDM (art.º 46.º) estabelece apenas como indicador de edificabilidade, um 
piso acima da cota de soleira. 

É ainda referido que, como o PDM de Viseu não interdita este tipo de projetos em solo 
rural, recorrendo ao artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, “a 
classificação do solo como rústico (ou rural) visa proteger o solo como recurso natural 
escasso e não renovável, salvaguardar as áreas com reconhecida aptidão para usos 
agrícolas, pecuários e florestais, afetas à exploração de recursos geológicos e energéticos 
ou à conservação da natureza e da biodiversidade e enquadrar adequadamente outras 
ocupações e usos incompatíveis com a integração em espaço urbano ou que não confiram 
o estatuto de solo urbano.”, consideram que o projeto é compatível com o PDM de Viseu. 

Parece-nos contraproducente que, numa altura em que se discute a ação climática com a 
necessidade de maior ambição rumo à neutralidade carbónica, onde por um lado é 
fundamental substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, e por outro os 
ecossistemas entre os quais os florestais têm um papel fundamental no sequestro de 
carbono, investir na instalação de uma central fotovoltaica que exige a destruição de uma 
área florestal, sobre a qual não existe no estudo informação suficientemente clara que 
permita fazer uma avaliação séria da situação de referência. Qual a perda da capacidade 
de sequestro de carbono face à redução de emissão de carbono por produção de emergia 
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fotovoltaica. O estudo refere que nos 300 ha de área vedada, estão em causa 293,12 ha de 
árvores - 259,45 ha de pinheiro-bravo, 29,37 ha de eucaliptos, 2,318 ha de folhosas e 1,98 
ha de carvalhos. 

Ponto doze - De acordo com o disposto nas Plantas de Condicionantes do Plano Diretor 
Municipal de Viseu, a área vedada encontra-se em Reserva Ecológica Nacional (uma 
pequena área), Regime florestal parcial, áreas de perigosidade de incêndio alta e muito 
alta. 

A área vedada e subestação não abrangem áreas com solos agrícolas protegidos, dado que 
os limites das áreas dos painéis fotovoltaicos estão no limite das áreas classificadas como 
Reserva Agrícola Nacional, no entanto, está prevista a implantação de apoios da linha 
elétrica de média tensão que interligará as cinco zonas de painéis à subestação, a qual 
deverá ser autorizada pela DRAP. 

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. 

De acordo com a informação representada na planta de condicionantes do PDM, a área 
destinada à implementação do projeto da central fotovoltaica de Lupina é abrangida pelo 
regime florestal parcial, abrangendo também as zonas destinadas à implantação dos 
painéis. A autorização da implantação do projeto carece de consulta ao Instituto de 
Conservação da Natureza e florestas (ICNF). 

É referido que, com base em elementos disponibilizados pelo ICNF relativos às áreas de 
povoamentos florestais ardidas nos últimos 10 anos (2010 a 2019), identificaram-se áreas 
ardidas na área de estudo, relativas a 2010, 2011 e 2012. Atendendo a esta restrição e no 
âmbito do projeto em análise, já foi atribuída a Declaração de Interesse Público do projeto 
de forma a que possa levantar a restrição de construção nessas áreas. 

De acordo com o disposto no n.º 11 do artigo 16º do Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (SDFCI), disposto pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, na sua atual 
redação: “11 - Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados 
a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de 
exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse 
municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes 
condições. 

Estamos perante um investimento em energias renováveis, que carece de uma autorização 
extraordinária de forma a fazer face a um conjunto de condicionalidades legais que 
impedem de forma normal que o mesmo se concretize. 

Ponto treze – É referido que área de estudo é constituída quase exclusivamente por áreas 
florestais, com um claro predomínio de pinheiro-bravo, frequentemente manchas densas 
de árvores jovens em mosaico com matos de baixo valor ecológico. Foram observadas 
algumas áreas com outras espécies florestais, nomeadamente eucaliptos e misturas de 
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várias espécies de folhosas, assim como algumas áreas agrícolas de pequena dimensão 
junto às linhas de água. 

Também são identificadas várias áreas com habitats que serão afetadas por esta ação de 
projeto, assumindo como limite da área afetada a área a cercar, acrescida de uma faixa 
de 5 m à sua volta. Prevê-se a afetação de cerca de 3,8 ha do habitat 4030pt3; 1,1 ha de 
áreas com os habitats 92A0pt4 e 9230pt1; 0,8 ha de carvalhal (habitat 9230pt1); 0,2 ha de 
amiais (habitat 91E0pt1) e cerca de 650m2 de áreas com os habitats 91E0pt1 e 9230pt. 
Embora estes não sejam habitats raros, ainda que a tipologia 91E0 seja considerada 
prioritária, não se verificou uma preocupação na definição dos limites de forma a que a 
afetação fosse zero. 

Ponto catorze – É referido que para a fase de instalação é referida a necessidade de 
decapagem da camada superior dos solos e alteração das características pedológicas e da 
capacidade produtiva do solo: O projeto prevê a decapagem do terreno em parte da 
extensão das intervenções previstas, sendo expectável que a maior parte da mesma seja 
reutilizada no revestimento de taludes de aterro, modelação das áreas das plataformas e 
renaturalização das áreas das plataformas, considerando-se a necessidade de condução de 
materiais excedentes (terras) resultantes de escavações a vazadouro. 

Parece-nos que este tipo de intervenção e tendo em consideração de se estar presente 
uma área rural, a decapagem e mobilização de solos e eventual condução para vazadouro 
será necessário uma avaliação seria sobre a alteração da orografia da área, quantidades 
mobilizadas e transferidas para outro local, dado que resultará na perda de solo. 

Considerações finais 

Trata-se de um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os potenciais 
efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local, na afetação do 
regime hídrico e na facilitação da erosão do solo e ainda na artificialização de uma 
paisagem rural. 

A ZERO considera que a avaliação da Central Fotovoltaica de Lupina deverá ter sempre em 
atenção os impactos decorrentes da instalação da linha elétrica de ligação, situação que 
obrigaria à realização de novo processo de AIA, onde os aspetos referidos nos pontos acima 
mencionados fossem devidamente aprofundados. 

A ZERO considera contraproducente iniciativas que visam 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, 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 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. 
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Data de ínicio da avaliação 2021-02-19  
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Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto DAPSUN, Lda 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Clara Sintrão 
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Participações 



${id#1} ID 39718 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-02-18 

Comentário: 

Exmos/as. Senhores/as,  Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao projeto 
para Central Fotovoltaica de Lupina.  Cumprimentos  Direção da ZERO 

Anexos: 39718_Parecer_ZERO_Central_Fotovoltaica_Lupina_.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 39715 Flávio Martins em 2021-02-17 

Comentário: 

Antes de dar a minha opinião começo por dizer que conheço a zona onde querem instalar a 
central fotovoltaica uma vez que sou habitante local.  Trata-se de uma vasta zona 
maioritariamente de pinheiro bravo que serve de habitat a inúmeros animais 
nomeadamente coelhos, javalis, raposas, entre outros e que circunda várias aldeias rurais.  
O impacto visual que trará uma construção desda magnitude para as populações locais é 
inimaginável e pergunto: - Que vantagens tiram em construir num local onde têm de 
proceder ao desmantelamento na totalidade? - Não existem outros sítios em Portugal mais 
favoráveis à construção onde não é necessário uma desflorestação total nomeadamente a 
sul do país onde a paisagem já é árida? - Não existem em Portugal zonas onde haja em 
média mais horas solares? - A proximidade com um aeródromo não será perigoso para os 
pilotos e não porá em causa a viabilidade de um aeródromo que tem crescido nos últimos 
anos? - A proximidade com o rio Vouga é um fator tido em conta?  O que posso afirmar é 
que para a população local uma central fotovoltaica instalada naquela zona não trará 
nenhuns benefícios económicos uma vez que após entrar em funcionamento dará emprego 
unicamente a 10, 15 pessoas para serviços de manutenção qualificada.  Durante o período 
de construção é dito que aumentará a economia local em dormidas e restauração o que não 
verdade. Alojamento local não existe e no que toca à restauração a oferta é residual o que é 
muito provável que a maioria dos trabalhadores desloquem-se à cidade.  Finalizo dizendo 
que apesar de ser um apoiador de energias cada vez mais sustentáveis a instalação de um 
parque fotovoltaico nesta zona não tem qualquer cabimento. Além do mais a população 
local está receosa em projetos desta envergadura. Há pouco mais de 20 anos neste preciso 
local foi construída uma barragem hidroeléctrica que destruiu completamente o leito do rio 
e que neste preciso momento encontra-se desativada e que resta são ferros e betão ao 
longo do leito.  Não vejo vantagens nenhumas na construção neste local muito menos para 
a população.  Cumprimentos Flávio Martins 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#3} ID 39431 Annette Klasen em 2021-01-25 

Comentário: 

Penso que o estudo ambiental não foi levado a cabo de forma objectiva. Trata-se de uma 
enorme intervenção na natureza. Destruindo quase 2.000 hectares.  E quanto à flora e 
fauna que é simplesmente destruída?  O que acontece aos animais que lá vivem? As aves 
que ali nidificam. Todos os locais de reprodução serão destruídos.  Uma tal intervenção na 
natureza nunca pode ser positiva.  É por isso que questiono a execução cuidadosa da 
política ambiental. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4} ID 39236 Fapas - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens em 2021-01-17 

Comentário: 

PRONÚNCIA DA FAPAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DE EIA DE CENTRAIS FOTOVOLTAICAS  
A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade manifesta a sua 
enorme preocupação pelo impacto no território dos inúmeros projetos de centrais 
fotovoltaicas em consulta pública, cuja área de implantação (só de 9 centrais cujos EIA 
consultámos) totaliza mais de 2.500 hectares (considerando as Centrais Fotovoltaicas de Rio 
Maior e de Torre Bela, cujo EIA - Estudo de Impate Ambiental - foi retirado, pelas razões 
publicamente conhecidas - mas cujo projeto não foi abandonado).  Todos os EIA são 
unânimes na conclusão de efeitos nulos ou negligenciáveis para o território, a paisagem, a 
biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão que, em alguns casos pode ser aceitável, 
mas noutros é muito discutível.  Acresce que o Estado ignora – ou parece ignorar – o efeito 
cumulativo de todas as centrais concessionadas ou em vias de concessão, cuja área total é 
muitíssimo superior à acima indicada, para o que basta adicionar as centrais já instaladas (só 
a Central Solar Fotovoltaica de Amareleja ocupa 250 ha) e as muitas em fase de projeto.  
Seria, pois, na opinião da FAPAS, necessário elaborar previamente um estudo estratégico a 
nível nacional, sobre a instalação de centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas 
concessões, sob pena do Estado-legislador entrar em omissão legislativa.  Dito de outra 
maneira: quantas centrais fotovoltaicas necessita o país, com que potência instalada e em 
que tipo de solos podem ser instaladas.  Embora a FAPAS seja favorável às energias 
alternativas, pelas razões acima expostas discordamos deste projeto.  17/01/2021  A 
Direção da  FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 






































































































































































































































































































































































































































































































































































