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1 -  INTRODUÇÃO 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projeto da Central Fotovoltaica de Lupina (Proc. AIA 

n.º 3373), a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA) nomeada para o efeito, entendeu como necessário solicitar um 

conjunto de elementos adicionais relativos ao EIA.  

Face ao teor dos elementos solicitados, segundo as indicações da CA, os mesmos devem ser apresentados integrando um EIA 

consolidado, o qual deve ser acompanhado de um documento autónomo que identifique de forma clara todas as alterações 

efetuadas ao estudo inicial. Assim foi realizado o Aditamento ao Relatório Síntese do EIA, apresentado num documento autónomo, 

onde foram acrescentadas as informações solicitadas e corrigidas as situações identificadas e, no presente documento foi 

identificado de forma clara todas as alterações efetuadas ao estudo inicial. Foram igualmente enviados o índice do EIA e o Anexo 

I dos Anexos Técnicos, retificados, uma vez que foi adicionada nova cartografia ao Relatório Síntese Aditado. 

O presente documento, designado por Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental, tem como 

objetivo responder cabalmente ao ofício da Agência Portuguesa do Ambiente S065017-202011-DAIA.DAP | 

DAIA.DAPP.00228.2020 (vide Anexo 1). 

Para complemento da informação produzida ou em resposta direta a elementos solicitados, integram o presente documento os 

seguintes anexos: 

 Anexo 2: ficheiros shapefile com a implantação do projeto, no sistema de referência: PT-TM06/ETRS89, e em formato 

KMZ do Google Earth, de forma a dar resposta à questão 1. 

 No Anexo 3 é apresentado o plano e rede de acessos à Central Fotovoltaica de Lupina, de forma a dar resposta à questão 

2. 

 No Anexo 4 são apresentadas as plantas que justificam o layout do projeto e a sobreposição da planta do plano de 

desenvolvimento do aeródromo de Viseu com a área de implantação do projeto da CF de Lupina, de forma a dar resposta 

às questões 3 e 18. 

 No Anexo 5 é apresentada a Declaração da Câmara Municipal de Viseu que comprova a não existência de redes públicas 

de abastecimento de água e de drenagem de esgotos, para ligar à Central Fotovoltaica de Lupina, de forma a dar resposta 

às questões 9 e 10. 

 No Anexo 6 apresentam-se as Atas das reuniões realizadas com as Assembleias de compartes dos Baldios, com a decisão 

de cessão de exploração com a Dapsun, de forma a dar resposta à questão 19 a). 

 No Anexo 7 apresentam-se as cartas relacionadas com a Paisagem, de forma a dar resposta às questões 33, 36, 37, 40, 

41, 42, 43 e 44 e 45. 

 No Anexo 8 apresentam-se as cartas desenvolvidas no âmbito do trabalho que se encontra a ser desenvolvido pela 

Associação Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia, em parceria com a empresa Florestas Sustentáveis, 

com o objetivo de Classificar a valia florestal da área de implantação do projeto de Lupina, de forma a dar resposta às 

questões 34 e 35. 

 No Anexo 9 apresenta-se a sobreposição gráfica dos contornos lineares, associada à implantação de cada apoio da linha 

elétrica aérea, assim como a da área da base do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 1 000, de forma a dar resposta à 

questão 38 e a sobreposição da Subestação, Posto de Comando e acesso ao levantamento topográfico realizado para a 

sua execução enquanto Projeto de Execução, de forma a dar resposta à questão 39. 

 No Anexo 10 apresenta-se a Proposta de Plano de Integração Paisagística, de forma a dar resposta à questão 46.
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2 -  RESPOSTA AOS ELEMENTOS SOLICITADOS 

2.1 -  DESCRIÇÃO DO PROJETO E ALTERNATIVAS 

1 - Apresentar a implantação do projeto (áreas vedadas, acessos, ligações elétricas aéreas e subterrâneas e outras 

infraestruturas) em Ficheiros em formato “shapefile” (sistema de referência: PT-TM06/ETRS89) e formato “KMz” do Google 

Earth 

Resposta: Os ficheiros shapefile com a implantação do projeto, no sistema de referência: PT-TM06/ETRS89, e em formato KMZ do 

Google Earth apresentam-se no Anexo 2. 

2 - Apresentar o plano ou rede de acessos às várias áreas de Central Fotovoltaica.  

Resposta: No Anexo 3 é apresentado o plano e rede de acessos às várias áreas da Central Fotovoltaica. 

3 - Demonstrar e melhor fundamentar que a implementação proposta é aquela que melhor se adapta à localização, dimensão 

e características do terreno, tal como mencionado nesse subcapítulo. Apresentar as alternativas estudadas (incluindo de layout) 

acompanhadas de cartografia, tendo em consideração que o projeto se encontra em fase de projeto de execução.  

Resposta: Para a identificação das áreas de implantação da central foram tidas em conta as diferentes condicionantes ambientais 

e do Plano Diretor Municipal de Viseu, bem como a orografia caracterizante da área de estudo. Posteriormente à identificação e 

delimitação das áreas passiveis de serem utilizadas para a implantação, onde foram evitadas as áreas de Reserva Ecológica 

Nacional e de Reserva Agrícola Nacional, foi realizada a avaliação das pendentes nelas verificadas e conjuntamente com as 

capacidades mecânicas da estrutura suporte dos módulos fotovoltaicos estabeleceu-se o layout da central.  Na peça desenhada 

GW.PT.1906.01.PL.D.CIV.100.00, no Anexo 4, é possível verificar que as áreas sobre as quais foi implantada a central 

correspondem às que apresentam pendentes menos agressivas e na peça desenhada “Condicionantes layout”, no Anexo 4, é 

possível verificar as áreas REN, RAN entre outras condicionantes que condicionaram a escolha das áreas de projeto e o layout da 

central fotovoltaica. 

A configuração da Central Fotovoltaica foi proposta tendo por objetivo a maximização da produção de energia e tendo em conta 

a localização, dimensão, características dos terrenos disponíveis, condicionalismos ambientais assim como as condicionantes ao 

nível dos instrumentos de gestão territorial, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, tendo sido evitada a 

afetação de RAN, REN, das linhas de água identificadas na carta militar 1:25 000 e onde se procurou usufruir dos bons acessos já 

existentes na área de estudo, reduzindo desta forma a necessidade de implementação de novos acessos à central, pelo que se 

considera esta como a configuração ótima, e por este motivo não foram consideradas alternativas. 

Ao Anexo I dos Anexos Técnicos do Relatório Síntese Aditado foi acrescentado a GW.PT.1906.01.PL.D.CIV.100.00, com a referência 

Mapa de Pendentes e incluída a referência a esta peça desenhada no texto (no ponto 5.2.6 Alternativas). 

2.2 -  ENQUADRAMENTO 

4 - Efetuar o enquadramento do projeto no anexo II, 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 (desflorestação destinada à conversão para outro tipo de 

utilização das terras).   
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Resposta: O anexo II, n.º 1, da 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, indica que os projetos de: “Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição 

de espécies preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à 

conversão para outro tipo de utilização das terras” encontram-se enquadrados em Avaliação de Impacte Ambiental quando a 

florestação/desflorestação corresponde a uma área >=350 ha, ou >=140ha, se em conjunto com povoamentos preexistentes das 

mesmas espécies, distando entre si menos de 1km, der origem a uma área florestada superior a 350 ha, e, no caso de 

desflorestação, quando corresponde a uma área >=50 ha, para o caso geral. 

Uma vez que no âmbito do projeto em análise será necessária a desflorestação de uma área superior a 50 ha, maioritariamente 

correspondente a pinheiro-bravo, o projeto em análise enquadra-se, também por este motivo, em Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

Esta informação foi acrescentada no ponto 1.3 – Enquadramento Jurídico no Regime de Avaliação de Impacte Ambiental do 

Relatório Síntese Aditado. 

2.3 -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5. Na situação de referência, no ponto 6.1.2.1, logo na primeira linha é referido que a área de estudo é abrangida na sua 

maioria pela Folha 14-C (Castro Daire), quando esta se encontra na sua maioria na Folha 17-A (Viseu).  

Resposta: Por lapso foi dada uma indicação errada no EIA. A área da central encontra-se, de facto, na sua maioria na Folha 17-A, 

abrangendo ainda um pouco da Folha 14-C. Esta informação foi retificada no Relatório Síntese Aditado. 

6 - No ponto 6.1.2.2, devia ser feita uma caraterização sucinta da topografia do terreno onde se insere a área do projeto, com 

base nas cartas topográficas 167 e 168, que não foram referidas, nomeadamente em termos dos declives existentes nas 

diferentes orientações. As considerações apresentadas neste item poderiam transitar para o 6.1.2.1.  

Resposta: Relativamente à topografia da área de estudo, refira-se que de acordo com as cartas topográficas 167 e 168, o ponto 

mais baixo encontra-se à cota 425 m localizado junto ao rio Vouga, e o ponto mais elevado à cota 670 m a sul junto à povoação 

de Póvoa de Mundão (Casinha Derrubada). Em termos de declives predominam as zonas de vale com classes de declive de 0-5% 

e 5-10%, embora também se registem zonas de encosta onde predominam as classes de declive entre 15-25% e superior a 25%. 

Esta informação foi adicionada ao Relatório Síntese Aditado, no final do ponto 6.1.2.2 Geomorfologia local. 

7 - No item 6.1.4.1, o parágrafo apresenta várias incorreções na transcrição do texto presente na notícia explicativa da Folha 

17-A (Viseu), que torna incompreensível e sem sentido a explicação do contexto tectónico-estrutural.  

Resposta: Onde se lê: 

“A Folha 17-A (Viseu) situa-se no autóctone da Zona Centro Ibérica. Integra-se no flanco NE do antiforma de Porto-Viseu (D3) de 

primeira ordem, com plano subvertical de orientação NW-SE e na do extremo WSW da zona de cisalhamento dúctil de Penalva do 

Castelo-Traguntia de Juzbado (Salamanca) (ZCPCJ), WSW-ENE, esquerdo. A componente de desligamento esquerdo nesta 

estrutura, resulta na acomodação, à escala regional, da orientação geral NW-SE das estruturas variscas no bloco a NNW com 

defleção esquerda das mesmas estruturas de NW para SE. Deste facto, resulta o padrão cartográfico complexo que se observa na 

folha 17-A. Também contribui para este padrão, a estrutura em flor no flanco SW, com eixo NW-SE entre o antiforma da Serra do 
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Marão e o antiforma de Valongo, em regime transpressivo esquerdo (Dias et al in press), sendo este regime bem expresso nos 

metassedimentos da Unidade de Nelas e nas rochas calco-silicatadas da Formação de Ponte Chinchela.” 

 

 

Deve ler-se: 

“Do ponto de vista tectónico a Folha 17-A (Viseu) situa-se no autóctone da Zona Centro Ibérica. Integra-se no flanco NE do 

antiforma de Porto-Viseu (D3) de primeira ordem e plano axial subvertical, orientado NW-SE e a N do extremo WSW da zona de 

cisalhamento dúctil de Penalva do Castelo-Traguntia de Juzbado (Salamanca) (ZCPCJ), WSW-ENE, esquerdo. A componente de 

desligamento esquerdo nesta estrutura, à medida que se caminha para WSW, resulta na acomodação, à escala regional, da 

orientação geral NW-SE das estruturas variscas no bloco a NNW com deflexão esquerda das mesmas estruturas à medida que nos 

aproximamos de ZCPCJ de NW para SE. Daqui resulta o padrão cartográfico complexo que se observa na Folha 17-A, quando 

comparando com o padrão rectilíneo mais regular, delineado pelas cartas a menor escala. Para este padrão complexo contribui 

também a localização no flanco SW da estrutura em flor com eixo NW-SE entre o antiforma da Serra do Marão, com vergência 

para NE e o antiforma de Valongo com vergência para SW, em regime transpressivo esquerdo (Dias et al., in press); este regime 

está bem expresso na zona da biotite, visível nos metassedimentos da Unidade de Nelas e nas rochas calco-silicatadas da Formação 

de Ponte Chinchela.” 

Esta informação foi retificada no Relatório Síntese Aditado, no ponto 6.1.4.1 Paleogeografia e tectónica. 

8 - Na página 110, 2º parágrafo existe uma incorreção ortográfica.  

Resposta: Onde se lê:  

“Toda a zona de Viseu é fortemente polpuda por ocorrências de granitoides Hercínicos sin- a tardi-orogénicos que induziram 

recristalização metamórfica de alto grau nas sequências metamórficas previamente afetadas por metamorfismo regional. A 

disposição da orientação das isógradas está dependente das intrusões dos granitoides.” 

Deve ler-se: 

“Toda a zona de Viseu é fortemente populada por ocorrências de granitoides Hercínicos sin- a tardi-orogénicos que induziram 

recristalização metamórfica de alto grau nas sequências metamórficas previamente afetadas por metamorfismo regional. A 

disposição da orientação das isógradas está dependente das intrusões dos granitoides.” 

No Relatório Síntese Aditado, o erro ortográfico “polpuda” foi corrido para “populada”, palavra que se pretendia inicialmente. 

2.4 -  RECURSOS HÍDRICOS  

9. Esclarecer a origem da água para consumo humano, uma vez que no EIA se refere que o fornecimento de água será 

assegurado por camião cisterna. No entanto, importa referir que a água de consumo humano deve ter caraterísticas 

adequadas e sempre que possível, deve ser fornecida a partir da rede de abastecimento público. Quando tal não for 

possível, deve ser apresentada uma declaração emitida pela autarquia/entidade gestora (do sistema de fornecimento de 

água), referindo a causa dessa impossibilidade. Nestas circunstâncias a qualidade da água deve estar de acordo com as 

caraterísticas mencionadas pela autoridade de saúde.   

Resposta: Foi emitida uma declaração, pelo SMAS de Viseu, a confirmar a inexistência de redes públicas de abastecimento de 

água e de drenagem de esgotos na área de estudo, que se apresenta no Anexo 5. 
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Relativamente à água para utilização nas casas de banho haverá uma cisterna, cujo fornecimento de água será assegurado por 

camião cisterna, tal como referido no EIA, no entanto, o promotor terá igualmente um contrato com fornecedores de água, que 

disponibilizarão água potável em dispensadores para o consumo humano, informação que foi adicionada ao Relatório Síntese 

Aditado (ponto 7.4.3.2 Fase de Exploração). 

10 - Considerar, sempre que possível, a ligação dos esgotos à rede pública (e não para fossas estanques tal como preconizado 

no EIA), de drenagem, local. Se tal não for possível, apresentar um documento comprovativo, da autarquia /entidade gestora 

(do sistema de drenagem e tratamento de esgotos), que comprove a referida impossibilidade. O transporte de esgotos deve 

ser efetuado com equipamento adequado, e não com camiões de tratamento de resíduos, tal como mencionado no EIA.  

Resposta: Foi emitida uma declaração, pelo SMAS Viseu, a confirmar a inexistência de redes públicas de abastecimento de água e 

de drenagem de esgotos na área de estudo, que se apresenta no Anexo 5. Relativamente ao transporte de esgotos, este será 

efetuado com equipamento adequado, informação que foi retificada no Relatório Síntese Aditado (ponto 7.4.3.2 Fase de 

Exploração). 

11 - O EIA refere que serão tomadas as precauções necessárias para evitar a acumulação de água à superfície do terreno, dando 

inclinação ao mesmo e estabelecendo sistema de drenagem adequado. Da mesma forma, será previsto sistema de drenagem 

para as caleiras de cabos constituintes da subestação. Na sequência da referida alteração para a escorrência superficial e 

implementação do sistema de drenagem verifica-se a alteração do binómio escorrência superficial/infiltração. Assim:  

a. Apresentar a quantificação da área onde se verificará a alteração do binómio escorrência superficial/infiltração, 

referir qual o destino final da água e quais os efeitos esperados (fenómenos de erosão do solo, sedimentação, 

inundação, etc.) no meio recetor, sobretudo a jusante da área de implantação do projeto.  

Resposta: A presente resposta baseou-se no estudo hidrológico e hidráulico, realizado em novembro e dezembro de 2020, pela 

empresa GMS INTERNACIONAL, SL. 

Na sequência da alteração devido à implementação do sistema de drenagem, verifica-se que a área correspondente à área de 

implantação do projeto que implica a ocupação e/ou impermeabilização do solo, na área das passagens hidráulicas, é de 71,25 

m2, ou seja, uma área total de 0,029 ha, o que corresponde apenas a 0,0017% da área da propriedade. 

As escavações a efetuar para instalação das estruturas que compõem o parque fotovoltaico irão atingir pouca profundidade, pelo 

que não se prevê a interceção do nível freático, podendo afetar apenas áreas de circulação subsuperficial de água. 

No que respeita a uma possível alteração da escorrência superficial, não é expectável o aumento de caudais, em consequência da 

diminuição da capacidade de infiltração dos solos e, a ocorrência de inundações, por efeito barreira de alguma infraestrutura 

relacionada com o projeto.  

Existem de facto, várias linhas de água, que atravessam a área do projeto e que constituem uma área preferencial de infiltração, 

mas que serão muito pouco afetadas pelo projeto. 

O layout do projeto não interfere com a maioria das linhas de água, que existem no interior da área de estudo. 

Desta forma, não são esperados efeitos a jusante no balanço hidrológico do binómio escoamento / infiltração, uma vez que a 

alteração que se vai registar na infiltração é marginal. Da mesma forma, espera-se que o processo de erosão nas linhas de água 

fora das parcelas do projeto que podem contribuir com a maior parte do transporte de sedimentos para o rio Vouga, permaneça 
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inalterado. É expectável que as medidas de proteção às linhas de água dentro das parcelas diminuam o processo de erosão e o 

desenvolvimento dos canais naturais, podendo, portanto, diminuir a sua contribuição de sedimentos. 

Na solução de gestão de água através das passagens hidráulicas propostas, o escoamento é privilegiado sobre a infiltração pelo 

que o impacte sobre os recursos hídricos é marginal, considerando as modificações previstas serem realizadas em toda a área do 

projeto. 

b. Tendo em atenção o binómio escorrência superficial/infiltração, se as ações privilegiam a escorrência superficial 

em detrimento da infiltração, a disponibilidade de água subterrânea pode ser afetada negativamente, em 

quantitativos inversos aos do aumento da escorrência superficial. Assim, referir os efeitos esperados com este 

projeto e respetiva avaliação ambiental tanto para os recursos hídricos superficiais como para os subterrâneos, 

nas diferentes fases do projeto. Os impactes ambientais a considerar devem ser os residuais, isto é, após aplicação 

das medidas de minimização.  

Resposta: A presente resposta baseou-se no estudo hidrológico e hidráulico, realizado em novembro e dezembro de 2020, pela 

empresa GMS INTERNACIONAL, SL. 

Considerando que a vida útil de uma central solar fotovoltaica é geralmente de 25 a 30 anos, foi elaborado um estudo hidráulico 

correspondente a um período de retorno de 25 anos. 

Os resultados da modelação hidráulica para um período de retorno de 25 anos são apresentados na Figura 1 e na Figura 2. 

 

Figura 1: Profundidade máxima provável para um período de retorno de 25 anos. 
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De acordo com a Figura 1, existe uma profundidade máxima provável para um período de retorno de 25 anos sobretudo entre 

0,11 e 0,2 m, mas numa das linhas de água poderá ser superior a 1 m. 

 

Figura 2: Velocidade máxima provável para um período de retorno de 25 anos. 

Segundo a Figura 2, a velocidade máxima provável para um período de retorno de 25 anos é, de um modo geral, baixa (0,02 a 

0,2 m/s). 

Os resultados da modelação hidráulica para um período de retorno de 25 anos, indicam que o atual layout de implantação não 

interfere com a maioria das linhas de água temporárias, existentes no interior da área de estudo. No entanto, algumas das estradas 

internas cruzam com linhas de águas, pelo que será necessário executar passagens hidráulicas. 

c. Caso se considere adequado indicar as medidas de minimização a adotar.  

• Salvaguardar as linhas de água existentes na área do projeto (central e corredor de ligação à subestação), sempre que tal for 

possível, de modo a garantir a escorrência superficial da água e manutenção do nível de água subterrânea; 

• Manter ou plantar vegetação autóctone por baixo das estruturas de suporte dos painéis, de modo a evitar a erosão do terreno 

e arrastamento de sedimentos para as linhas de escorrência natural. 
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• Recomenda-se que não se modifiquem os canais naturais das linhas de água, mas sim se conservem os mesmos, através de 

medidas de estabilização e proteção, de forma a evitar diminuir a capacidade de infiltração das linhas de água, dentro das 

parcelas do projeto, bem como na área das passagens hidráulicas propostas. 

No Relatório Síntese Aditado, a medida de minimização MM.RH.05 foi alterada para a seguinte redação:  

MM.RH.05 Assegurar a não afetação das linhas de água existentes na área do projeto, de modo a garantir a escorrência superficial 

da água e manutenção do nível de água subterrânea. Recomenda-se que não se modifiquem os canais naturais das linhas de água, 

mas sim se conservem os mesmos, através de medidas de estabilização e proteção, de forma a evitar diminuir a capacidade de 

infiltração das linhas de água, dentro das parcelas do projeto, bem como na área das passagens hidráulicas propostas. 

Foi ainda acrescentada a seguinte medida de minimização e corrigida a numeração das restantes medidas de minimização 

propostas para este descritor: 

MM.RH.07. Manter ou plantar vegetação autóctone por baixo das estruturas de suporte dos painéis, de modo a evitar a erosão 

do terreno e arrastamento de sedimentos para as linhas de escorrência natural. 

12 - Apresentar peça desenhada com a localização das passagens hidráulicas e indicação da data de reavaliação dos perfis das 

passagens hidráulicas.  

Resposta: A solução proposta para a interseção das linhas de água com caminhos e estradas internas na área de estudo é a 

implantação de passagens hidráulicas (PH), que se apresentam em planta nas figuras seguintes (vide Figuras 3 e 4). 

A reavaliação dos perfis das passagens hidráulicas foi efetuada no mês de dezembro pela empresa GMS INTERNACIONAL, SL. 

 

Figura 3: Planta e Perfis das passagens hidráulicas. 

Esta informação foi incluída no Relatório Síntese Aditado no ponto 5.5.1.1.1 Mobilização e preparação do local, na secção relativa 

às passagens hidráulicas. 
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Figura 4: Localização das passagens hidráulicas. 

Esta informação foi incluída no Relatório Síntese Aditado no ponto 5.5.1.1.1 Mobilização e preparação do local, na secção relativa 

às passagens hidráulicas. 

13 - Apresentar cartografia da rede hidrográfica da área do projeto onde sejam indicadas as afetações pretendidas, e apresentar 

a respetiva justificação. Ter em consideração que o domínio público hídrico deve ser sempre respeitado em todas as linhas de 

água. Excecionalmente, pode permitir-se usos diferentes, dos específicos destes espaços, desde que não seja posta em causa a 

rede hidrográfica nem a funcionalidade das margens.  

Resposta: A presente resposta baseou-se no estudo hidrológico e hidráulico, realizado em novembro e dezembro de 2020, pela 

empresa GMS INTERNACIONAL, SL. 

Apresenta-se na Figura 5 a cartografia da rede hidrográfica, com a rede hidrográfica marcada através da análise da topografia 

disponível (cartas militares), e com a margem de inundação para um período de retorno de 10 anos e um buffer de segurança de 

5 m. 
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Figura 5: Rede hidrográfica, com margem de inundação para um período de retorno de 10 anos e um buffer de segurança de 5 m 

O Domínio Público Hídrico (DPH) é delimitado pela cheia normal máxima que geralmente é dada por um período de retorno de 5 

anos ou menos. No âmbito da avaliação hidrológica e hidráulica, o período mínimo de retorno é de 10 anos, portanto considera-

se que é uma delimitação preliminar e conservadora do DPH. 

14 - Esclarecer/corrigir o mencionado na página 116/402 do EIA relativamente ao facto de se mencionar que as entidades APA 

(ARH-Norte) e APA - ARH do Tejo e Oeste foram contactadas pelo proponente.   

Resposta: Por lapso foi mencionado APA - ARH do Tejo e Oeste e APA (ARH Norte), contudo apenas foi contactada a APA/ARH do 

Centro, entidade que forneceu informação sobre as captações de água existentes na área de estudo e envolvente. 

No Relatório Síntese Aditado foram corrigidas as referências a outras APA-ARH. 

15 - Apresentar as medidas de minimização adequadas para minimizar a afetação da disponibilidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, uma vez que na tabela 103 do EIA não se analisa a disponibilidade de água subterrânea em consequência da 

compactação do solo e da diminuição da área permeável; e pelo facto do impacte nos recursos hídricos associados à 

compactação do solo ser significativo o que terá como consequência a afetação de modo significativo da disponibilidade dos 

recursos hídricos subterrâneos.   

Resposta: Mantêm-se as medidas já identificadas anteriormente e recomendam-se adicionalmente as seguintes medidas de 

minimização: 
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• Implantação de estruturas de passagem na intersecção das vias internas com as linhas de água existentes. 

• Manter ou plantar vegetação autóctone por baixo das estruturas de suporte dos painéis, de modo a evitar a erosão do 

terreno e arrastamento de sedimentos para as linhas de água. 

• Recomenda-se que não se modifiquem os canais naturais das linhas de água, mas sim se conservem os mesmos, através 

de medidas de estabilização e proteção, de forma a evitar diminuir a capacidade de infiltração das linhas de água, dentro 

das parcelas do projeto, bem como na área das passagens hidráulicas propostas. 

• Reduzir ao máximo a área a compactar e impermeabilizar; 

• Manter ou plantar vegetação autóctone por baixo das estruturas de suporte dos painéis. 

• Promover a descompactação de todos os locais compactados na obra. 

Assim, no Relatório Síntese Aditado, para a fase de construção as medidas de minimização propostas para o descritor Recursos 

Hídricos (ponto 9.9.2 Recursos Hídricos) passam a ter a seguinte redação: 

MM.RH.01. Deve privilegiar-se o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

MM.RH.02. As operações de armazenagem e manuseamento de combustíveis, óleos e lubrificantes deverão ser realizadas em 

locais destinados para o efeito e equipados com estruturas adequadas à contenção de eventuais derrames, de forma a evitar 

eventuais derrames e consequente contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas. 

MM.RH.03. O local destinado ao armazenamento de produtos químicos e o parque de estacionamento de viaturas deve ser 

drenado para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem o solo e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 

equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

MM.RH.04. Se for necessário efetuar a manutenção a máquinas e equipamentos, proceder de forma a detetar com antecedência 

a existência de fugas. 

MM.RH.05. Assegurar a não afetação das linhas de água existentes na área do projeto, de modo a garantir a escorrência superficial 

da água e manutenção do nível de água subterrânea. Recomenda-se que não se modifiquem os canais naturais das linhas de água, 

mas sim se conservem os mesmos, através de medidas de estabilização e proteção, de forma a evitar diminuir a capacidade de 

infiltração das linhas de água, dentro das parcelas do projeto, bem como na área das passagens hidráulicas propostas. 

MM.RH.06. Assegurar o escoamento natural. 

MM.RH.07. Manter ou plantar vegetação autóctone por baixo das estruturas de suporte dos painéis, de modo a evitar a erosão 

do terreno e arrastamento de sedimentos para as linhas de escorrência natural. 

MM.RH.08. Implantação de estruturas de passagem na intersecção das vias internas com as linhas de água existentes. 

MM.RH.09. Reduzir ao máximo a área a compactar e impermeabilizar; 

MM.RH.10. Promover a descompactação de todos os locais compactados na obra. 

Foi ainda corrigida a numeração das restantes medidas de minimização propostas para este descritor. 
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16 - Caso se pretenda controlar a vegetação recorrendo à utilização de produtos fitofármacos, referir a metodologia a adotar, 

tendo em atenção a profundidade a que se encontra a água subterrânea, a permeabilidade da zona vadosa e a possível 

escorrência superficial. Referir os locais onde se prevê a sua utilização, os modos de aplicação, os períodos de aplicação, os 

produtos a utilizar e as respetivas doses, de modo a não afetar negativamente a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos.  

Resposta: O projeto da Central Fotovoltaica de Lupina não pretende recorrer à utilização de produtos fitofármacos. O controlo da 

vegetação será realizado através de métodos mecânicos. Considerando a dimensão e características da área estima-se a utilização 

de trator de 90 cavalos acoplado com corta matos de facas, complementado com trabalho manual com motorroçadora por baixo 

das mesas com os módulos fotovoltaicos. 

Foi adicionada informação com maior detalhe sobre o método do controlo da vegetação no ponto 5.5.2.1 – Atividades, do 

Relatório Síntese Aditado, em atividades a decorrer durante a fase de exploração do projeto. 

2.5 -  SISTEMAS ECOLÓGICOS 

17 - Fundamentar o facto de não ter sido apresentado um programa de monitorização para os sistemas ecológicos, que 

incluísse, por exemplo, o acompanhamento de eventuais colisões de aves com as redes de média tensão de suporte ao projeto 

(no âmbito dos impactes cumulativos com a Linha Elétrica).  

Resposta: No âmbito deste estudo identificou-se um impacte negativo significativo relativo à presença de uma linha de média 

tensão no interior da central após a sua construção, uma vez que, na área para onde se propõe a instalação da Central, ocorrem 

espécies de aves com estatuto de ameaça suscetíveis de colidir ou de ser eletrocutadas com esta infraestrutura.  

As espécies que justificam este nível de significância estão associadas aos biótopos florestais pelo que, após a construção da 

Central, os seus efetivos se verão reduzidos dada a drástica redução de habitat favorável. 

Assim sendo, entendeu-se não se justificar o desenvolvimento de um Programa de Monitorização, uma vez que não se espera 

uma mortalidade elevada resultante de colisão ou eletrocussão no interior da área da Central. 

De notar ainda que, dando sequência à identificação deste impacte, propôs-se a instalação de sistemas anti-pouso de modo a 

minimizar os impactes associados à eletrocussão, ainda que o projeto já preveja a instalação de seccionadores verticais que 

implicam um menor risco para as aves. 

Contudo, poder-se-á acrescentar a necessidade de esta linha ser instalada em esteira horizontal, de modo a reduzir os planos de 

colisão minimizando assim o impacte na sua componente relativa à colisão.  

Assim, no Relatório Síntese Aditado (ponto 9.2.6. Sistemas Ecológicos) foi incluída a seguinte medida de minimização para a fase 

de construção: 

MM.SE.07. Deverá ser equacionada a instalação da linha em esteira horizontal, de modo a reduzir os planos de colisão 

minimizando assim o impacte na sua componente relativa à colisão.  

2.6 -  TERRITÓRIO  

18 - Efetuar o enquadramento e a demonstração da compatibilização do projeto no âmbito do Plano de Desenvolvimento do 

Aeródromo de Viseu.  
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Resposta: No que respeita à compatibilização da central com o Plano de Desenvolvimento do Aeródromo, esclarece-se que, 

durante a fase de desenvolvimento do projeto de execução da central, foi contactada a CM de Viseu, a qual forneceu a planta das 

zonas das superfícies de desobstrução relativas à expansão do aeródromo, elementos que foram utilizados para delinear a área 

de implantação da central.  

Paralelamente, foi abordada a ANAC no âmbito da compatibilização do projeto com a situação atual do aeródromo e plano de 

desenvolvimento do mesmo.  

Esta Entidade apenas se pronunciou sobre a situação atual e as suas restrições aeronáuticas, relegando para a CM de Viseu 

pronúncia sobre o plano de desenvolvimento. 

No âmbito da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Lupina, a equipa consultora efetuou 

contactos com várias entidades, entre estas a Câmara Municipal de Viseu e o Aeródromo Gonçalves Lobato. Do contacto com esta 

última resultou uma resposta a informar sobre a existência do Plano de desenvolvimento do aeródromo, no entanto, foi alegado 

que seria necessária a aprovação da administração para a disponibilização dos elementos solicitados. Após nova insistência no 

contacto com o Aeródromo Gonçalves Lobato, foram rececionados a 19/11/2020 os elementos com o Plano de desenvolvimento 

Aeródromo – Fase de máximo desenvolvimento (vide Anexo 4). 

Na planta GW.PT.1906.01.PL.D.GEN.110.00 apresenta-se a sobreposição do projeto com os elementos recebidos da CM de Viseu 

referentes ao Plano de Expansão do Aeródromo. 

Refere-se que no PDM de Viseu, relativamente a este plano de desenvolvimento, é apenas mencionado o seguinte no artigo 36º: 

“4 – Como ação complementar e de desenvolvimento regional, a proposta de ampliação do aeródromo deverá ser devidamente 

analisada e viabilizada em estreita colaboração com as entidades aeronáuticas competentes e com a legislação e regulamentação 

em vigor.” 

Salienta-se ainda que no seguimento do processo, foi submetido na CM de Viseu o Pedido de Informação Prévia, elaborado a 

partir do projeto de execução da central, o qual obteve pronúncia favorável (Informação 587A/2020 de 24/11/2020 da CM de 

Viseu, recebida em 04.12.2020) sem qualquer condicionamento relativo ao Plano de Desenvolvimento do Aeródromo, sendo este 

documento incluído no Anexo 4. 

19 - Esclarecer se existe a posse das propriedades em que se desenvolverá o projeto (ou por aquisição, ou por qualquer outra 

forma jurídica que permita a instalação da central fotovoltaica), designadamente:  

a. se os terrenos em causa são do proponente, ou em alternativa se possui algum compromisso escrito para a 

aquisição ou para a ocupação de todos os prédios (contrato promessa de compra e venda, protocolo com 

proprietários, arrendamento, comodato ou outro);   

Resposta: Os terrenos utilizados para a instalação da central Fotovoltaica de Lupina correspondem a terrenos baldios. 

Apresentam-se no Anexo 5 as Atas das reuniões realizadas com as Assembleias de compartes dos Baldios, com a decisão de 

cessão de exploração com a Dapsun. 

b. como será tratada a área remanescente dos prédios que não é mobilizada para o projeto (sugerindo-se a 

mobilização de espécies autóctones, como é referido no EIA, a qual deve ser objeto de maior desenvolvimento, e 

apesar de haver uma ocupação atual de mais de 80% da área com pinheiro-bravo, deve proceder-se à adoção de 
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medidas de combate à erosão dos solos e à manutenção florestal adequada, incluindo limpezas do terreno e 

conservação da faixa de gestão de combustível).  

Resposta: Como referido anteriormente, a área de projeto corresponde a terrenos baldios, assim, em todos os terrenos que não 

forem utilizados para a implementação da central serão mantidos os seus usos atuais, maioritariamente ocupados por pinheiro-

bravo, uma vez que não se tem conhecimento da intenção de outros usos. Na envolvente imediata da central fotovoltaica será 

conservada uma faixa de gestão de combustível para proteção da central e para evitar o sombreamento dos painéis solares 

fotovoltaicos. Esta faixa de conservação da faixa de gestão de combustível terá uma largura entre 10 a 30 metros.  

Apesar da área de projeto apresentar uma área de cerca de 300 ha, esta encontra-se dividida em 20 áreas separadas entre si, 

facto que minimizará o impacte na erosão dos solos, uma vez que será possível manter corredores verdes entre áreas vedadas. 

Salienta-se ainda que o valor relativo à celebração do contrato entre o promotor e as Assembleias de compartes dos Baldios, 

destina-se em parte a preservar e a manter limpas outras áreas florestais dos restantes terrenos baldios, assim como a melhorar 

os seus acessos e a construir novos pontos de armazenamento de água, estruturas que se poderão revelar decisivas caso ocorra 

um incêndio nos terrenos adjacentes, contribuindo desta forma para a manutenção florestal adequada dos terrenos adjacentes. 

2.7 -  SOCIOECONOMIA  

20. Avaliar a possibilidade de se utilizarem módulos fabricados em localizações mais próximas (designadamente na região 

envolvente), por se admitir que haveria vantagens ambientais no que se refere a cadeias mais curtas de abastecimento, 

assistência técnica, substituição de componentes, etc.. e um alinhamento com a agenda nacional e regional para a 

economia circular. Obviamente, não se pretende condicionar a escolha do material a instalar, mas apenas certificar que a 

solução projetada (com origem na China) não tem impacte ambiental global muito mais negativo do que outras soluções 

disponíveis ou impacte socioeconómico muito menos positivo no contexto geográfico do projeto.  

Resposta: Em relação a esta questão cumpre salientar que 73% da produção global de módulos fotovoltaicos é efetuada na China. 

Do remanescente, 16% é efetuada em outros países da região Ásia-Pacífico.  

Apenas 3% dos módulos fotovoltaicos mundiais são atualmente produzidos na Europa, sendo instalações com disponibilidade 

muito limitada e basicamente dedicada ao mercado local de micro geração distribuída para autoconsumo. 

Estes fornecedores não têm escala para projetos da dimensão do projeto da CF de Lupina, sendo este o principal motivo para a 

solução projetada. 

21 - Apresentar a estimativa do tráfego diário pesado e ligeiro inerente à fase de construção, nomeadamente nos períodos mais 

intensos das obras, bem como do inerente à fase de exploração. Indicar a forma de repartição desse tráfego pelas vias 

envolventes.  

Resposta: Durante a fase de construção, o tráfego diário pesado e ligeiro pode ser relevante na fase de entrega do equipamento 

principal na área de projeto. A distribuição deste tráfego pelos meses de construção encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Estimativa de tráfego diário pesado e ligeiro, na fase de construção. 

MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veículos 

pesados 
1 4 10 14 22 30 30 28 12 1 1 1 0,4 0,4 

Veículos 

ligeiros 
15 25 35 45 60 75 75 75 40 30 20 15 15 15 

Durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica de Lupina, o tráfego será muito limitado e principalmente com veículos 

ligeiros utilizados pelos operadores da Central Fotovoltaica. Serão cerca de 15 operadores por dia, pelo que não se espera mais 

do que 10 veículos ligeiros por dia. 

Relativamente à repartição desse tráfego pelas vias envolventes, estima-se que o transporte dos principais equipamentos seja 

realizado via autoestrada A24. Da A24, o acesso ao projeto é feito via estrada nacional N2 e desta para o acesso da central. 

No ponto 5.5.1 – Fase de construção, relativo às principais atividades por fase de implementação do projeto, do Relatório Síntese 

Aditado, foi alterada a informação sobre a estimativa de tráfego pesado e ligeiro durante a fase de construção, incluída a 

informação contida na Tabela 1, assim como a informação sobre a repartição desse tráfego pelas vias envolventes. 

22 - Nas páginas 146 e 158 do EIA refere-se a inclusão do concelho de Viseu na sub-região Dão-Lafões. Porém, esta unidade 

territorial deixou de existir em 2013, passando o concelho a pertencer à sub-região de Viseu Dão Lafões. Ora, nesse contexto, 

entende-se que se deve esclarecer que, por ainda haver muitas estatísticas publicadas com a anterior divisão sub-regional, o 

EIA ainda se reporta algumas vezes ao Dão Lafões (inadequadamente referido como Viseu Dão Lafões).  

Resposta: Os dados posteriores a 2013 referem-se à região Viseu-Dão-Lafões e anteriores à região Dão-Lafões. 

No ponto 6.4.2. Enquadramento e Contextualização socioeconómica da área de estudo do Relatório Síntese Aditado, foi incluída 

a seguinte frase: “Os dados apresentados para anos anteriores a 2013 referem-se à unidade territorial Dão Lafões, que deixou de 

existir em 2013 e que foi substituída pela sub-região Viseu- Dão-Lafões.” Nas tabelas foram identificados os casos em que os dados 

se referem à sub-região Dão-Lafões ou se se referem à sub-região Viseu- Dão-Lafões, dependendo se referem a dados anteriores 

ou posteriores a 2013. 

23 - No caso do desemprego, são apresentados dados de 2011 e do período de 2011 a 2019. Por força do impacte da crise 

pandémica, considera-se oportuno recolher e analisar os últimos dados mensais do IEFP sobre o número de desempregados, 

até pelo interesse em mobilizar mão-de-obra para a instalação do projeto.  

Resposta: Com a pandemia devido ao vírus Covid-19, começou a sentir-se o aumento do desemprego no concelho de Viseu. Esta 

tendência crescente de desempregados registados verifica-se de março 2020 até setembro de 2020, embora com um ligeiro 

decréscimo de junho de 2020 para julho de 2020 (vide Figura 6). 

Verifica-se assim de extrema relevância dinamizar a economia do concelho no sentido de restabelecer os valores de emprego que 

se registavam no início do ano de 2020. 
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No último mês para o qual existem dados disponíveis, verifica-se um decréscimo do número de desempregados registados, que 

poderá significar alguma retoma, mas que só poderá ser confirmada seguindo as tendências dos próximos meses.  

 

Fonte: IEFP, 2020 - Estatísticas Mensais por Concelhos 

Figura 6: Desemprego Registado no concelho de Viseu (situação no fim do mês). 

Esta informação foi adicionada no Relatório Síntese Aditado no ponto 6.4.5 Setores de atividade económica. 

24 - Detalhar, relativamente às atividades na envolvente, a indicação mencionada no EIA de que “Junto à área de localização 

do projeto temos essencialmente edifícios habitacionais, o aeródromo municipal de Viseu e alguma atividade empresarial, 

mas essencialmente do setor terciário” (página 153 do EIA), nomeadamente apresentar as distâncias (representadas 

graficamente, por exemplo) e efetuar a respetiva análise descritiva (qualitativa e quantitativa).  

Resposta: A Figura 7 visa ilustrar a envolvente mais próxima da CF de Lupina. A amarelo apresentam-se as áreas maioritariamente 

habitacionais e semelhantes (restauração, pequeno comércio, etc.) Junto a estas verifica-se também algumas áreas que parecem 

dedicadas à atividade agrícola. 

A verde apresentam-se as áreas que se identificou com atividades empresariais. 

A vermelho apresenta-se o aeródromo de Viseu. 
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Figura 7: Envolvente próxima da CF de Lupina. 

Tal como se pode verificar pela análise da Figura 7, existem diversas áreas maioritariamente habitacionais junto aos limites da 

área da CF de Lupina. 

Existem também algumas áreas empresariais/atividade industrial, da qual se destaca o Parque Empresarial de Mundão, que se 

encontra a sul da área de estudo da CF de Lupina, e em que se identificam várias empresas, nomeadamente: 

 RUBIS Energia Portugal, SA (Centro Logístico de Distribuição de GPL – Viseu); 

 Analidiesel - Reparação De Bombas Injectoras E Turbos, Lda; 

 RodaClássica, Lda; 

 ZANTIA Climatização SA; 

 Habidecor – Indústria Têxtil para Habitação, S.A; 

 GLS Portugal, Lda; 

 Palopina/Armazém; 

 Alfervis-máquinas,alumínios E Acessórios De Viseu Lda 

 Export-Beiras - Sociedade De Importação E Exportação Do Centro, S.A 

 Palsystems - Paletes E Embalagens, Lda. 
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 Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas Lda; 

 Entre outras. 

A sul deste parque destaca-se também o Agrupamento de Escolas de Mundão. 

Existem ainda outras áreas dispersas que parecem dedicadas a atividades agrícolas e outras atividades empresariais/industriais, 

como a que se identifica a verde a sul do aeródromo de Viseu. 

De uma forma geral, as áreas habitacionais mais próximas da CF de Lupina correspondem às áreas habitacionais da União de 

freguesias de Barreiros e Cepões, freguesias de Cavernães, Lordosa e Mundão. Junto a estas áreas existem também espaços que 

parecem dedicados a atividade agrícola. 

Em suma, identifica-se nos limites da área da CF de Lupina uma diversidade de tipologias de uso do solo, que vão desde a atividade 

empresarial/industrial, áreas habitacionais e semelhantes (comércio e serviços), atividade agrícola, entre outras, como é caso do 

aeródromo de Viseu. 

Esta informação foi adicionada no ponto 6.4.6 Estrutura Empresarial, do Relatório Síntese Aditado. 

25 - Avaliar o efeito cumulativo com outros projetos de impacte relevante, como sejam os de áreas de acolhimento empresarial 

próximas (Mundão e sobretudo Lordosa, esta última também com AIA em curso) e com a central de biomassa de Viseu, 

entre outros.   

Resposta: No que respeita aos fatores socioeconómicos, os impactes gerados, caso sejam instalados outros parques fotovoltaicos 

na envolvente são positivos em todas as fases do projeto, pois consistem numa maior contratação de mão-de-obra e dinamização 

da economia regional, ao nível da restauração e alojamento. 

Já em termos de outros projetos na envolvente, a CF de Lupina em estudo situa-se na proximidade do Parque Empresarial de 

Mundão, nomeadamente da instalação da RUBIS (Centro Logístico de Distribuição de GPL – Viseu), sendo esta de nível inferior de 

perigosidade no âmbito do DL 150/2015. 

Projetos também abrangidos pelo regime de AIA (em curso ou concluídos) na proximidade são: 

• Projeto de Ampliação da Exploração Avícola CCM  

• IP3 – IP5 / Castro Daire Sul; 

• Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Calde; 

• Ampliação da Pedreira Repelão; 

• IP5 - Sublanços Boa Aldeia - Viseu – Mangualde. 

Em termos de impactes cumulativos negativos no âmbito do descritor “Fatores Socioeconómicos”, destaca-se o aumento do 

tráfego na envolvente, em ambas as fases do projeto. Este impacte negativo poderá ser de maior significância caso a fase de 

construção e/ou de desativação seja em simultâneo.  

Já na fase de exploração, embora se possa prever um aumento ligeiro do tráfego, considera-se este desprezável quando 

comparado com as restantes fases e outro tipo de projetos. 
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Já em termos de impactes positivos, tanto o projeto da CF de Lupina como os restantes são um importante potenciador económico 

em todas as fases do projeto, seja pela contratação de mão-de-obra como pelo aumento do comércio local. 

Destaca-se também neste âmbito a presença da Central de Biomassa de Viseu, sita em Mundão, que utiliza biomassa residual para 

a produção de energia elétrica, sendo também um dos vetores de descarbonização do RNC 2050. Assim, consideram-se estes 

projetos, e outros semelhantes que possam surgir no futuro, de elevada relevância a nível nacional para a diminuição da produção 

de energia elétrica com recurso a fontes não renováveis, potenciando o impacte positivo da produção de energia elétrica com 

recurso a fontes renováveis e o atingimento das metas nacionais. 

Esta informação doi adicionada no sub-capítulo 7.5 Previsão e Avaliação dos impactes cumulativos, do Relatório Síntese Aditado. 

26 - Apresentar medidas de potenciação dos impactes positivos.   

Resposta: No Relatório Síntese inicial foram já apresentadas algumas medidas de potenciação dos impactes positivos 

apresentados no capítulo 8 (Medidas de minimização) do Relatório Síntese, nomeadamente: 

• MM.SE.02. Promover a contratação de mão-de-obra de origem local ou da envolvente próxima, de modo a potenciar o 

benefício económico para a população diretamente afetada pela instalação da CF de Lupina; 

• MM.SE.05. Promover a compra de matérias primas necessárias durante a fase de construção de origem local, sempre que 

esta for possível, com vista à dinamização da economia local. 

• MM.SE.07. Promover a contratação de mão-de-obra de origem local ou da envolvente próxima para todas as atividades 

associadas à fase de exploração, nomeadamente as atividades de vigilância e de manutenção necessárias.  

• MM.SE.08. Utilizar, sempre que possível, a aquisição de materiais e serviços com origem em empresas da região, 

potenciando o aumento da economia local direta e indiretamente associado ao funcionamento da CF de Lupina. 

Propõe-se a seguinte alteração à medida MM.SE.07 a implementar durante a fase de exploração da central: 

• MM.SE.07: Promover a contratação de mão-de-obra de origem local ou da envolvente próxima para todas as atividades 

associadas à fase de exploração, nomeadamente as atividades de vigilância e de manutenção necessárias.  Deverá ser 

privilegiada a contratação de pessoal das freguesias diretamente afetadas pela implantação da central ou de freguesias 

limítrofes; 

Esta medida encontra-se com a nova redação, no Relatório Síntese Aditado, com o código: MM.FS.08. 

27 Apresentar, face à magnitude do investimento, o programa de monitorização que acompanhe o sistema de reclamações 

que deve acompanhar a fase de construção e de arranque do empreendimento, a criação de emprego nas duas fases e 

que acompanhe os ganhos energéticos e ambientais na fase de exploração, o qual deve apresentar uma periodicidade 

anual.  

Resposta: Relativamente ao sistema de reclamações, numa fase inicial encontra-se prevista uma reunião preliminar com os 

presidentes das juntas de freguesia afetadas pela implantação da CF de Lupina, no sentido de se realizar a apresentação do projeto 

e de disponibilizar um contacto preferencial para que as populações possam efetuar reclamações, caso existam, disponibilizando 

assim uma via de comunicação entre a população e os responsáveis pelo projeto.  

Na área do projeto, junto aos estaleiros, será também disponibilizada informação sobre o projeto e o contacto para reclamações 

e/ou esclarecimentos.  
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Na fase de construção, as reclamações recebidas serão discutidas em reuniões entre os Donos de obra e registadas nas respetivas 

Atas. Nas reuniões deverá ser nomeado um responsável por responder ao reclamante e deverão ser tomadas ou discutidas 

medidas no sentido de resolver o problema apresentado na reclamação. 

Assim, o plano de monitorização considerará o seguinte: 

Tabela 2: Plano de acompanhamento do sistema de reclamações. 

FASE ATIVIDADE CRITÉRIO 

Prévia à 

Construção 

Reunião preliminar com os presidentes das 

juntas de freguesia afetadas pela implantação da 

CF de Lupina no sentido de apresentar o projeto 

e disponibilizar um contacto preferencial para 

que as populações possam efetuar reclamações, 

caso ocorram. 

Ata da reunião (que deverá incluir referência ao contacto para 

reclamações) 

 

Registo de eventuais esclarecimentos. 

 

Evidência de resposta aos esclarecimentos que surjam desta reunião. 

Construção 

Reuniões sempre que existam reclamações 

Ata da reunião. 

 

A Ata deve incluir descrição da reclamação e meio de dar resposta a 

esta. 

 

Registo de comunicação com o reclamante. 

Informação sobre o projeto no estaleiro 

Deverá estar disponível junto ao estaleiro informação sobre o projeto, de 

preferência relevante para a população, como é caso dos principais 

acessos afetados durante esta fase (e assim que deverão ser evitados 

pela população), entre outros considerados relevantes. 

Contacto para reclamações 

Deverá estar disponível junto ao estaleiro o contacto para efetuar 

reclamações. 

No Relatório Síntese Aditado (ponto 9.2.4 Fatores Socioeconómicos) foi incluída uma medida de minimização com a seguinte 

redação e onde foi incluído o Plano de acompanhamento do sistema de reclamações: 

“MM.FS.07. Deverá ser implementado o seguinte plano que acompanhe o sistema de reclamações durante a fase de construção 

e arranque do empreendimento.” 

Como consequência, a numeração das restantes medidas de minimização para o descritor Fatores Socioeconómicos foi alterada. 

A Central Fotovoltaica de Lupina estima produzir cerca de 423,8 GWh/ano 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. 

Nesta fase apenas será necessária a contração de 10 a 15 postos de trabalhos, um valor diminuto tendo em conta o investimento 

total do projeto, pelo que não se considera necessário monitorizar a criação de emprego. Tal como já referido, será privilegiada a 
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contração de pessoal que resida na proximidade, mas que poderá verificar-se inviável face às qualificações necessárias para o 

desempenho das funções previstas. 

28 - Corrigir as seguintes imprecisões:   

a. na indicação das freguesias abrangidas pelo projeto, pois, para além da união de freguesias que é comum a todas 

as delimitações, é indicado que: (i) são três as freguesias abrangidas, como se indica na página 49 do EIA; (ii) são 

três as freguesias abrangidas pela área em estudo, como se afirma na página 146 do EIA; (iii) são duas as 

freguesias em que se implanta a central, como na mesma página se esclarece; (iv) são seis as freguesias afetadas 

pelo projeto, nos termos das páginas 151 e 152 do EIA (aqui se justificando por se tratar de dados de 2011, antes 

do novo mapa das freguesias); (v) são duas as freguesias da área vedada, que não abrange outras duas (página 

158 do EIA);   

Resposta: A área de estudo abrange efetivamente 5 freguesias: 

• União de freguesias de Barreiros e Cepões; 

• Mundão; 

• Lordosa; 

• Abraveses; 

• Cavernães. 

No entanto, o Relatório Síntese refere que a área vedada e a subestação afetam 4 das 5 freguesias, e tal é correto. No entanto, a 

ordem estava errada, sendo que Abraveses deveria aparecer primeiro que Cavernães. Assim, esclarecendo-se este ponto, a área 

vedada e subestação afetam a União de freguesias de Barreiros e Cepões, Mundão, Lordosa e Abraveses. 

Por lapso, na página 146 faltou referenciar a freguesia de Abraveses como também afetada pela implantação da central, tendo tal 

sido corrigido na revisão do descritor Socioeconomia, no Relatório Síntese Aditado. 

Na página 151 e 152 do Relatório Síntese do EIA a informação é apresentada para 6 freguesias, mas que na realidade se referem 

às 5 atuais freguesias abrangidas pela área de estudo, que tal como referido nesta questão se justifica pela informação ter sido 

coligida antes do novo mapa de freguesias do concelho de Viseu, que considera agora a União de freguesias de Barreiros e Cepões. 

No Relatório Síntese Aditado, na legenda das tabelas onde se apresentam os dados para as seis freguesias, incluiu-se a Nota de 

que a informação tem por base o mapa de freguesias do concelho de Viseu no ano de 2011.  

b. o PNPOT referido nas páginas 46 e 57 não é um Plano, mas um Programa (tal como consta do texto da página 

161, mas não está no subtítulo dessa mesma página), o mesmo acontecendo com o Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (referido nas mesmas páginas e no subtítulo da página 163 como 

Plano);   

Resposta: A designação Plano, apresentada no Relatório Síntese inicial, foi substituída pelo termo correto: Programa, 

relativamente ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e ao Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL). 

c. a figura 45 apresenta dados do período 2011-2019, não podendo como tal ter como fonte a Pordata, de 2015;  

Resposta: Por lapso a data da fonte encontrava-se incorreta, a Fonte da Figura 45 é Pordata, 2020. Esta situação foi corrigida no 

Relatório Síntese Aditado.  
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d. devem ser revistas as unidades e as tipologias da Figura 47 (que parece dizer respeito a milhares de euros e à 

totalidade dos alojamentos turísticos);  

Resposta: A informação relativa aos proveitos totais para o total dos estabelecimentos de alojamento turístico na região foi revista 

e a respetiva figura foi corrigida, no Relatório Síntese Aditado, ponto 6.4.7 Abordagem turística. 

e. as referências à EN 239 (páginas 53 e 285 do EIA) devem entender-se como referências à EN 229;  

Resposta: Por lapso as duas referências à EN229 encontravam-se no EIA como EN 239, lapso que foi corrigido no Relatório Síntese 

Aditado.  

f. falta a legenda na tabela 120, provavelmente explicativa da nota (1);  

Resposta: A Tabela 120 corresponde à Síntese Matricial de Impactes no descritor Património. A legenda corresponde ao seguinte: 

Sinal: Positivo (P) / Negativo (N), Efeito: Direto (D) / Indireto (I), Acumulação: Secundário (S) / Cumulativo (C); Momento: Curto (C) 
/ Médio (M) / Longo (L); Extensão: Total (T) / Ampla (A) / Parcial (P) / Pontual (PO) / Nulo (N), Magnitude: Total (T) / Ampla (A) / 
Parcial (P) / Pontual (PO) / Nulo (N), Reversibilidade: Nulo (N) / Reversível (R) / Irreversível (I), Probabilidade de Ocorrência: Muito 
Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R) / Nulo (N), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) 
/ Reduzido (R) / Nulo (N), Duração: Permanente (P) / Temporário (T), Impacte: Crítico (C) / Severo (S) / Moderado (M) / Compatível 
(CO) / Não Afeta (NA). 

A legenda foi adicionada junto à tabela, que atualmente no Relatório Síntese Aditado apresenta-se como Tabela 125. 

g. a numeração das medidas de minimização é confusa, faltando uma MM.SE.07 e havendo dois fatores ambientais 

com a sigla SE.  

Resposta: O código para o descritor Fatores Socioeconómicos foi alterado para FS. A numeração e código das medidas de 

minimização relativas aos Fatores Socioeconómicos foi corrigida no Relatório Síntese Aditado. 

2.8 -  ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

29. Relativamente ao gás fluorado SF6 (hexafluoreto de hexano) a utilizar nos comutadores elétricos:  

a. apresentar a estimativa de emissões proveniente da utilização do referido gás fluorado;  

Resposta: O potencial de aquecimento global para vários gases é definido como o efeito de aquecimento, durante um 

determinado período, para um dado peso de uma substância específica, em relação ao mesmo peso do dióxido de carbono (CO2). 

O SF6 possui imensa representatividade frente ao fator efeito estufa de vida longa, pois possui uma grande capacidade de 

absorção das ondas de radiação terrestre (ondas longas), contribuindo significativamente na intensificação do efeito estufa, 

possuindo um fator de aquecimento (GWP) de 22 800 vezes superior ao CO2 (IPCC e Lista de Gases Fluorados APA,2019). 

Em termos das suas propriedades, o SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo considerado um gás aproximadamente 

inerte. É ainda caracterizado por ser um gás inodoro, incolor, não inflamável e não venenoso.  

O modelo 8DJH 36kV tem uma taxa de fuga anual <0.1% e 2.9kg max. de SF6 por comutador e serão instalados segundo os dados 

do projeto 239 comutadores, o que corresponderá à emissão devido a fugas de no máximo 0,6931 kg de SF6 por ano. 

Utilizando o conversor de gases fluorados da APA (https://formularios.apambiente.pt/conversor/) corresponde à emissão de 15,8 

ton CO2eq por ano. 

https://formularios.apambiente.pt/conversor/
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Segundo os dados de alocação espacial de emissões disponibilizados pela APA, nos anos de 2015 e 2017, o concelho de Viseu 

emitiu 27,9 Kton e 31,23 Kton de gases fluorados respetivamente, assim a emissão de 0,6931kg por ano de SF6 pela central 

fotovoltaica de Lupina pode ser considerada como negligenciável para efeitos nas alterações climáticas. 

b. confirmar a abrangência pela obrigatoriedade de deteção de fugas de gases fluorados. Salienta-se que, de acordo com o 

n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento UE 517/2014, "Os comutadores elétricos não estão obrigados a verificações para 

deteção de fugas desde que cumpram uma das seguintes condições:   

i) Tenham uma taxa de fuga comprovada inferior a 0,1 % ao ano, conforme indicado na especificação técnica do 

fabricante, e que estejam rotulados como tal; ii) Estejam equipados com um dispositivo de controlo de pressão; ou iii) 

Contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa.".  

Resposta: Os painéis de distribuição 8DJH 36kV, a instalar na central solar fotovoltaica de Lupina, são painéis montados de fábrica, 

com teste de tipo, invólucro metálico, isolamento SF6 para aplicações de barramento simples para instalações interiores. Os 

invólucros metálicos dos painéis designados como sistema de pressão selado (sealed pressure system), os dispositivos de operação 

isentos de manutenção e os conectores de cabo encapsulados proporcionam uma estanqueidade ao longo de toda a vida útil 

conforme IEC 62271-200 (sistema de pressão selado) e uma instalação, funcionamento, ampliação, troca sem manuseio de gás 

SF6. Apresenta ainda um sistema de monitorização do gás fluorado SF6. 

A tecnologia a implementar é de tipo blindado isolado a hexafluoreto de enxofre (SF6), pelo que este gás fluorado estará presente 

em todos os compartimentos blindados. A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente 

envolvendo a destruição de um compartimento, situação em que a massa de gás envolvida é reduzida.  

De acordo com a documentação do fornecedor (Siemens) o modelo 8DJH 36kV tem uma taxa de fuga anual <0.1% e 2.9kg max. 

de SF6 por comutador, assim de acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento EU 517/2014 não estarão abrangidos pela 

obrigatoriedade de deteção de fugas de gases fluorados. 

30. Clarificar se a zona do projeto está inserida em zona com risco significativo de inundação e se assim se verificar, apresentar 

medidas para minimizar o referido risco. Isto porque no subcapítulo 6.10.2.2 Cenários Futuros do EIA é referido que 

“Relativamente a Inundações, na RH4, foram identificadas 5 zonas com riscos significativos de inundações onde a 

ocorrência das inundações conduz a elevadas consequências prejudiciais e, como tal, carecem da adoção de medidas 

mitigadoras (PGRH-RH4, 2016)”.   

Resposta: As 5 zonas críticas de inundações identificadas no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

(RH4) localizam-se nos concelhos de Coimbra, Figueira da Foz, Águeda, Albergaria-A-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, 

Murtosa, Ovar, Vagos e Pombal sendo a origem das inundações fluvial e estuarina (rio Mondego, rio Águeda e ria de Aveiro (vide 

Figura 8). Podemos assim concluir que a zona do projeto não está inserida em zona com risco significativo de inundação. 
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Figura 8: Zonas críticas de inundação da RH4 [em PGRH, RH4]. 

A informação sobre as 5 zonas com riscos significativos de inundações identificadas na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e 

Lis foi acrescentada no Relatório Síntese Aditado. 

2.9 -  PATRIMÓNIO  

31. Efetuar a prospeção sistemática dos acessos a construir ou a beneficiar na área de implantação do projeto. Apresentar os 

resultados da referida prospeção e apresentar em cartografia as áreas prospetadas e as condições de visibilidade.  

Resposta: Relativamente aos acessos à área de implantação do projeto, considera-se importante salientar que os acessos 

existentes apresentam muitas boas condições de circulação e dimensões e características apropriadas para a circulação de 

veículos pesados, não se estimando ser necessário a beneficiação de qualquer acesso existente. No que concerne à realização 

de trabalhos de prospeção sistemática dos acessos a construir na área de implantação do projeto, as condições de visibilidade 

de solo, visibilidades de tipo mista e má, o que corresponde a uma das principais lacunas de informação e/ou conhecimento, 

não permitem que os trabalhos sejam realizados nesta fase, recomendando-se que estes sejam realizados após desmatação do 
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local, durante o início da fase de construção do projeto, o que para o efeito, necessita da “aprovação condicionada” do projeto. 

Apenas com a desmatação do local, a visibilidade do solo permitirá a prospeção sistemática dos acessos a construir.  

32. Descrever e caracterizar as duas Áreas de Potencial Arqueológico – APA2 e APA3 para as quais a informação fornecida é 

escassa.  

Resposta: No que concerne à Área de Potencial Arqueológico n.º 2- São Cotelo – trata-se de um hagiotopónimo derivado de Coto 

«Do latim *cotto, penhasco, cerro, colina penhascosa; talvez se relacione com o adjetivo céltico *cŏttos, velho» (MACHADO 

2003:462).  

A implantação topográfica é igualmente sugestiva, na medida que corresponde a um esporão avançado, relativamente aplanado, 

com cerca de 2ha, delimitado por linhas de água em todos os seus quadrantes. E que sobremaneira lhe conferem uma implantação 

destacada da paisagem, em dominância com as linhas de vale existentes a Nordeste.  

  

Figura 9: Área de Potencial Arqueológico n.º 2 - São Cotelo. 

Aliando-se as características topográficas do local à referência toponímica, que lhe pode conferir uma certa antiguidade, foi 

considerada como área de potencial na medida que é comum o surgimento de vestígios arqueológicos neste tipo de locais. 

Em relação à Área de Potencial Arqueológico n.º 3- Anomalia n.º 39 – refira-se que foi assinalada com base em Deteção Remota 

mais especificadamente através da análise de Imagens de Infravermelho Próximo (NIR), as quais permitem identificar na 

vegetação “anomalias” que podem corresponder a eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo. 

 

1995 

 

(2004-2006) 

 

(2017) 

Figura 10: Área de Potencial Arqueológico n.º 3 - Anomalia n.º 39. 
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Neste caso em particular, trata-se de uma área com cerca de 7000 m², de configuração subretangular – com cerca de 100 metros 

de comprimento (W-E) e 90 metros de largura (NE-SW) – delineada a escuro, o que sugere a existência de uma estrutura em 

negativo de tipo valado, fosso (?) (vide Figura 11). 

 

Figura 11: “Anomalia” 39. 

Em termos de inserção na paisagem e enquadramento a “anomalia” encontra-se afastada, a nascente, cerca de 1,5km de um 

antigo traçado relativo a uma possível via de tradição romana que ligava Viseu à atual região de Moimenta da Beira; e, quase 2 

Km a Sul da área mineira da Serra de Muna. 

Com base na ortogonalidade sugerida e das referências relativas ao período romano na sua envolvente considera-se como 

possibilidade se tratarem de vestígios daquele período – acampamento (?) – ainda que não se descarte ser resultado de uma 

exploração recente do espaço. 

A descrição e caracterização das duas Áreas de Potencial Arqueológico – APA2 e APA3, foi incluída no ponto 6.9.9 – Indícios e 

áreas de potencial arqueológico, do Relatório Síntese Aditado. 

2.10 -  PAISAGEM  

33. Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual com a representação gráfica de todos os pontos de observação – 

Permanentes e Temporários - considerados na análise, de forma relativamente ténue, sem que a sua representação oculte 

a informação gráfica da carta.  

Resposta: A carta de Capacidade de Absorção com a representação de todos os pontos de observação é apresentada no Anexo 6. 

No relatório síntese Aditado a carta de Capacidade de Absorção apresentada inicialmente foi substituída por esta carta com a 

representação de todos os pontos de observação. 
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34. Apresentar o levantamento georreferenciado de todos os elementos arbóreos existentes – sobreiros e outros carvalhos – 

apenas dentro da área de implantação da central fotovoltaica. A cada um dos elementos arbóreos deve estar associado a 

sua caracterização quanto à espécie, altura/dimensão de copa, DAP/PAP, idade e estado fitossanitário.  

Resposta: No âmbito do trabalho que se encontra a ser desenvolvido pela Associação Desenvolvimento do Instituto Superior de 

Agronomia, em parceria com a empresa Florestas Sustentáveis, com o objetivo de Classificar a valia florestal da área de 

implantação do projeto de Lupina, foi realizado um levantamento da ocupação florestal existente. Neste levantamento não 

foram identificados exemplares de sobreiros com dimensão suficiente para serem detetados quer durante o trabalho de análise 

de fotografia aérea quer durante o trabalho de campo. 

No Anexo 8 apresenta-se a cartografia (desenhos 1, 2.1 e 2.2) realizada no âmbito deste estudo que inclui a informação 

solicitada. Salienta-se que, devido à elevada densidade da vegetação existente na área de projeto, nesta fase não é possível a 

realização de um levantamento mais exaustivo da área. 

35. Apresentar o registo cartográfico das áreas onde se registe regeneração natural e das áreas contaminadas por espécies 

vegetais exóticas invasoras com a devida identificação e caracterização dentro da área de implantação da central 

fotovoltaica e da linha.  

Resposta: No âmbito do trabalho que se encontra a ser desenvolvido pela Associação Desenvolvimento do Instituto Superior de 

Agronomia, em parceria com a empresa Florestas Sustentáveis, com o objetivo de Classificar a valia florestal da área de 

implantação do projeto de Lupina, foi realizado um levantamento da ocupação florestal existente. Neste levantamento foram 

identificadas as áreas de regeneração natural nos desenhos 3.1 e 3.2 no Anexo 8 (Matos com carvalhos e Pinheiro bravo com 

carvalhos dispersos). As áreas com espécies exóticas são identificadas nos desenhos 2.1 e 2.2 no Anexo 8. 

36. Analisar/avaliar, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, a relevância da perda da fração das 

subunidades – área e estrutura - às quais o Projeto se sobrepõe, quanto à sua representatividade e importância.  

Resposta: A área destinada à implantação da central está inserida no centro da sub-unidade de paisagem 2 – Encostas Florestais. 

Esta sub-unidade ocupa 6963 hectares, cerca de 77% da área de estudo é caraterizada essencialmente pelo uso florestal (pinheiro 

bravo e matos), sendo pontuada por inúmeras povoações com envolvente marcadamente agrícola: pequenas hortas, pomares 

por vezes intercalados com alguma produção florestal.   

Do ponto de vista da análise visual da paisagem 85% da área corresponde a uma qualidade visual média (floresta de pinhal bravo), 

marginalmente são intercetadas zonas de qualidade visual elevada. A capacidade de absorção visual da paisagem é 98% de classe 

elevada, esta proporção é suportada no tipo de ocupação do solo (florestal) e na orografia da envolvente que proporciona uma 

baixa frequência de visibilidade para a zona da central. Pela conjugação dos fatores anteriores a sensibilidade visual da paisagem 

é na sua grande maioria média.  

Importa referir que na conceção do projeto foi assumida a preservação das áreas com maior valor ecológico, assim como as zonas 

mais declivosas e as áreas de REN. Resultando no final conjuntos de centrais mais pequenas separadas por uma rede de corredores 

que promoverá a conetividade, quer no interior das Centrais Fotovoltaicas, quer no exterior. 
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Apesar da intervenção ter alguma dimensão, cerca de 300 ha, a perda da fração da subunidade diretamente afetada não é 

relevante (4.7%), pesa também o facto da área diretamente afetada não corresponder a uma mancha única, mas sim um conjunto 

de centrais segregadas e conectadas por corredores ecológicos (floresta e matos), a mesma matriz da sub-unidade. 

Esta análise sobre a relevância da perda da fração das subunidades às quais o Projeto se sobrepõe, quanto à sua 

representatividade e importância, foi incluída no Relatório Síntese Aditado, no ponto 7.4.9.2. Características visuais do projeto, 

na secção O Projeto da Paisagem. 

37. Apresentar a sobreposição gráfica de todas as componentes da Central Solar à Carta de Declives gerada com base no 

levantamento topográfico que será usado para a implementação do Projeto, mas garantindo a leitura das classes.  

Resposta: No anexo 7 é apresentada a sobreposição das componentes da central sobre a carta de declives (Carta de Declives) e 

uma versão da mesma sobre a Carta Militar (Carta de Declives_sobreposição CM). 

38. Apresentar a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 400m2, associada à 

implantação de cada apoio da linha elétrica aérea, assim como a da área da base do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 

1 000, na forma de um excerto por cada apoio. Deve também constar a representação gráfica do traçado de todos os 

acessos que estejam previstos realizar, sobretudo, os a construir.  

Resposta: No anexo 9 é apresentado o ficheiro GW.PT.1906.01.PL.D.02_MAT.500 com a sobreposição gráfica dos contornos 

lineares, associada à implantação de cada apoio da linha elétrica aérea, assim como a da área da base do apoio, à imagem do 

orto à Escala 1: 1 000. Ressalva-se, contudo, que se estima que a área de trabalho necessária para a implementação dos apoios 

associados às linhas de média tensão, varie entre os 200 e os 400m2. Estas áreas de trabalho encontram-se representadas na 

peça desenhada referida. 

39. Apresentar a sobreposição da Subestação, Posto de Comando e acesso ao levantamento topográfico realizado para a sua 

execução enquanto Projeto de Execução. Na peça desenhada a apresentar devem constar as curvas de nível existentes e 

as cotas altimétricas com leitura adequada. Igualmente, devem constar as curvas de nível resultantes da inserção do 

Projeto assim como as cotas altimétricas de projeto. Devem ser apresentados cortes/perfis transversais e longitudinais da 

plataforma e dos taludes que a mesma determinará. As soluções de contenção dos taludes devem ser pormenorizadas 

através de cortes/perfis assim como também devem ter representação gráfica em planta.  

Resposta: Encontram-se incluídas no Anexo 9, as peças desenhadas GW.PT.1906.01.PL.D.02_CIV.110, 

GW.PT.1906.01.PL.D.02_CIV.120 que apresentam a sobreposições solicitadas, e a peça desenhada 

GW.PT.1906.01.PL.D.02_CIV.130, que apresenta cortes/perfis da plataforma e dos taludes. 

40. Avaliar, por área de painéis, os impactes estruturais/funcionais. Ou seja, para cada uma das 20 áreas previstas e subestação 

devem ser identificados e avaliados os impactes ao nível da desmatação, desflorestação, alteração do relevo e destruição 

de lages e/ou afloramentos rochosos. As referidas áreas devem ser numeradas ou identificadas. Sugere-se a adoção de um 

quadro/tabela síntese. Devem ser usados todos os parâmetros, em particular a “Magnitude” e “Significância”, previstos na 

legislação.   
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Resposta: Os parques serão instalados em zonas onde não se prevê alterações do relevo, será feita apenas uma ligeira 

regularização do solo, as áreas de lages e afloramentos rochosos localizam-se fora dos polígonos de intervenção e não são afetadas 

com a construção. 

As ações de “Desmatação” e “Desarborização” acontecem em todas as áreas dos parques e são efetivamente ações geradoras de 

impacte. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação genericamente denominada por “mato” e 

“Desarborização” quando existe afetação de áreas com elementos arbóreos.  

Assim, para o caso da montagem de painéis fotovoltaicos, caminhos, postos de transformação e subestação/ edifício de comando/ 

posto de controlo, haverá lugar à desmatação e desarborização.  A área de desmatação corresponde a 5% e situa-se nos parques 

a nascente, a restante área é desarborizada (pinhal e eucaliptal) na sua maioria (vide Figura 12).  

No que se refere aos trabalhos preparatórios, é de referir que as desmatações e desarborizações terão como consequência 

impactes negativos na estrutura da paisagem relacionados com a destruição da vegetação e consequente alteração dos principais 

usos do solo ainda existentes na subunidade de paisagem de caráter florestal, uma vez que a área de implantação do projeto 

coincide grande parte com as áreas de pinhal.  

Este impacte traduzir-se-á na conversão de uma dada parcela do território a um novo uso, consoante a estrutura a implantar, 

sendo tanto mais significativo quanto mais valorizada for o uso do solo em causa. 

Dependendo das características estruturais da paisagem atual, estes dois processos da desmatação e desarborização irão provocar 

um impacte negativo, imediato, direto, certo, de média magnitude e significado, por apresentar uma ocupação maioritariamente 

de porte arbóreo, mesmo que apresentem um valor ecológico médio.  

 

Figura 12: Extrato da carta de uso do solo. 

Esta informação foi adicionada ao ponto 7.4.9.3 Fase de construção, no seguimento da análise dos impactes na estrutura da 

paisagem. 

41. Apresentar, em cartas separadas, à Escala 1: 25.000, as seguintes bacias visuais individualizadas:  

a. De 3 áreas do lado nascente: mais a norte, a meio e a sul.  

b. Da área central que se desenvolve ao longo da cumeada.  
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c. De 3 áreas do lado poente: mais a norte, mais a oeste e mais a sul.   

d. Da Subestação à altura mais desfavorável – pórtico de amarração. A altura deve ser referida.  

e. Da linha elétrica aérea de média tensão. Os apoios devem ser numerados e as respetivas alturas devem ser 

apresentadas num quadro na legenda mantendo a correspondência numérica.  

f. Da povoação de Nelas, Bertelhe, Aviúges, Sanguinhedo de Maçãs e de Vilar ou Vilarinhos.  

Resposta: As cartas das bacias visuais individualizadas são apresentadas no anexo 7: 

• Mapa Bacia Visual_Parques Nascente 

• Mapa Bacia Visual_Parques Cental 

• Mapa Bacia Visual_Parques Poente 

• Mapa Bacia Visual_Subestação 

• Mapa Bacia Linha 

• Mapa Bacia Nelas 

• Mapa Bacia Bertelhe 

• Mapa Bacia Alviúges 

• Mapa Bacia Sanguinhedo 

• Mapa Bacia Vilar 

No Relatório Síntese Aditado, foram incluídas as cartas das bacias visuais individualizadas, nomeadamente no Anexo I dos Anexos 

Técnicos, e acrescentada informação relativamente ao tema da visibilidade, no Ponto 7.4.9.2 no Estudo da Visibilidade e foi 

alterada a Tabela 116 do Relatório Síntese inicial. 

42. Para cada uma das bacias quantificar, em unidades de “ha”, a área da classe de Qualidade Visual “Elevada” sobre a qual o 

impacte visual se faz sentir. Para cada bacia visual deve ser realizada uma análise crítica quanto aos impactes visuais 

negativos que se projetam sobre as povoações, vias e áreas de qualidade visual, sobretudo, das correspondentes à classe 

de “Elevada”.  

Resposta: A Tabela 3 e a Figura 13 apresentam a quantificação, em hectares, da qualidade visual da paisagem nas bacias visuais 

das componentes do projeto. 

Tabela 3: Quantificação, em hectares, da qualidade visual da paisagem nas bacias visuais das componentes do projeto. 

QUALIDADE VISUAL BVP NASCENTE BVP CENTRAL BVP POENTE BV SUBESTAÇÃO BV LINHA 

Baixa 63,4 59,6 153,4 93,2 154,8 

Média 1403,9 1300,3 1775,8 998,9 2078,9 

Elevada 350,7 322,3 570,5 314,8 673,9 

Total 1818 1682,2 2499,7 1406,9 2907,6 
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Figura 13: Quantificação, em hectares, da qualidade visual da paisagem nas bacias visuais das componentes do projeto 

A dimensão das bacias visuais do grupo de parques (nascente, central e poente) são relativamente semelhantes, a bacia visual da 

subestação é a de menor dimensão, e como seria de esperar a bacia visual da linha aérea de média tensão é a de maior dimensão 

(vide Tabela 3 e Figura 13). 

Do ponto de vista da afetação da paisagem o grupo de parques poente e a linha aérea de média tensão são os componentes de 

projeto que interferem com maior área de elevada qualidade visual. 

Bacia Visual dos Parques Nascente: Esta bacia com um total de 1818ha, interceta 350ha de áreas com elevada qualidade visual. 

Estes grupos de parques são visíveis das povoações mais próximas (Nelas, Bertelhe Canidelo e Aviúgues) e também das povoações 

mais afastadas de Silvares e Couto.  

Bacia Visual dos Parques Central: Esta bacia com um total de 1682ha, interceta 322ha de áreas com elevada qualidade visual. 

Estes grupos de parques são visíveis das povoações mais próximas (Nelas e Bertelhe) também será avistado das povoações de 

Couto, mais afastada.  

Bacia Visual dos Parques Poente: Esta bacia com um total de 2499ha, interceta 570ha de áreas com elevada qualidade visual. Estes 

grupos de parques são visíveis das povoações mais próximas (Vilar, Sanguinhedo de Maçãs, Nelas e Bertelhe) também será 

avistado das povoações mais afastadas de Almargem e Várzea. 

Refira-se, contudo, que a implementação do projeto apenas será viável se forem implementadas todas as áreas de painéis que se 

encontram propostas no projeto da Central Fotovoltaica de Lupina. 

Bacia Visual da subestação: Esta bacia foi elaborada para a altura mais desfavorável (29,1 metros) que corresponde aos pórticos 

de amarração. Com um total de 1406ha, interceta 314ha de áreas com elevada qualidade visual. A subestação é visível das 

povoações mais próximas (Vilar, Vilarinho e Sanguinhedo de Maçãs) também serão avistadas das povoações mais afastadas de 

Almargem e Várzea.    

Bacia Visual da Linha de média Tensão: Esta bacia foi elaborada tendo por base os apoios da linha de média tensão num total de 

102 unidades, que variam entre os 14 e os 30 metros de altura. A bacia com um total de 2907ha, interceta 673ha de áreas com 

elevada qualidade visual. A linha de média tensão será avistada por todas as povoações próximas do projeto (Nelas, Bertelhe, 
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Canidelo, Aviúgues, Sanguinhedo de Maçãs, Vilar e Vilarinho) também será avistado das povoações mais afastadas de Almargem, 

Várzea, Couto e Silvares. 

As povoações em análise, mais próximas da central fotovoltaica, localizam-se entre os 1.5-2Km. A esta distância os painéis 

fotovoltaicos são bastante percetíveis, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem. Este tipo de 

equipamentos quando observado a distâncias inferiores a 1Km, são visualizados com muita nitidez e constituem elementos 

dominantes na paisagem. 

A dimensão das bacias é relativamente semelhante, com exceção da bacia visual de Nelas que é a maior. Do ponto de vista da 

afetação da paisagem as áreas de elevada qualidade visual são também bastante semelhantes (vide Tabela 4 e Figura 14). 

Tabela 4: Quantificação, em hectares, da qualidade visual da paisagem nas bacias visuais das povoações. 

QUALIDADE VISUAL VILAR AVIÚGES BERTELHE SANGUINHEDO NELAS 

Baixa 43,5 63,3 40,5 69,5 75,8 

Média 410,7 541,4 683,7 522,6 1128 

Elevada 152,7 256,9 201,2 251,1 283,3 

Total 606,9 861,6 925,4 843,2 1487,1 

 

 

Figura 14: Quantificação, em hectares, da qualidade visual da paisagem nas bacias visuais das povoações. 

No que respeita à visibilidade do Projeto a povoação de Vilar localizada a oeste, tem visibilidade para a subestação, troço final da 

linha de elétrica e uma franja marginal de cerca de 15% dos parques localizados a poente. Aviúges localizada a este tem visibilidade 

para a linha elétrica, parques centrais e algumas partes dos parques a poente. Bertelhe, localizada a nordeste tem visibilidade 

sobre a linha elétrica e grande parte dos parques central e poente. Sanguinhedo de Maçãs, localizada a noroeste apenas tem 

visibilidade para uma franja de 10% dos parques localizados a poente. Nelas, localizada a norte, além de ser a maior bacia visual 

é a que possui visibilidade sobre todos os componentes da central fotovoltaica. 
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No Relatório Síntese Aditado foram incluídas, em tabelas, a Quantificação da área, em hectares, das bacias individualizadas das 

componentes do projeto, e a Quantificação da área em hectares das bacias individualizadas das povoações mais próximas. No 

texto foi avaliada a dimensão das bacias visuais individualizadas das componentes do projeto e da dimensão das bacias visuais 

nas várias povoações. Esta informação foi incluída na secção “Estudo da visibilidade” do ponto 7.4.9.2. 

No ponto 7.4.9.3 e no ponto 7.4.9.4 foi incluída a análise crítica quanto aos impactes visuais negativos que se projetam sobre as 

povoações, para a fase de construção e para a fase de exploração, respetivamente. 

No ponto 7.4.9.3, na secção dos impactes na estrutura da paisagem, foram acrescentadas as tabelas e figuras com a Quantificação, 

em hectares, da qualidade visual da paisagem na bacia visual global do projeto, e com a Quantificação em hectares da qualidade 

visual da paisagem nas bacias visuais das povoações. 

No ponto 7.4.9.4 foi refeita a análise dos impactes, acrescentando-se a informação relativa à visibilidade do projeto a partir das 

povoações e tendo em conta as bacias visuais individuais das componentes do projeto. 

43. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde deve constar a representação gráfica dos Projetos - existentes e/ou 

previstos – apenas no interior da Área de Estudo considerada para a Paisagem. Nela devem constar, entre outros elementos 

intrusivos de natureza artificial, as linhas elétricas aéreas existentes e outras áreas artificializadas. Nesta carta apenas se solicita 

a representação gráfica e não qualquer bacia visual de qualquer um dos projetos existentes ou previstos.  

Resposta: A carta de Impactes Cumulativos é apresentada no anexo 7 (Mapa de Impactes cumulativos). 

44. Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, ou, eventualmente, diretos, potencialmente induzidos pelo 

projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado pela Área de Estudo e, 

consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação do projeto, assim 

como que repercussões o mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo 

ao nível do turismo e/ou fixação da população. Nessa projeção, devem ser interpretados/considerados os Instrumentos de 

Gestão Territorial em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber de que modo 

os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise, deve ainda 

considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo, no sentido de que modo 

estes, sinergicamente, potenciam o despovoamento e a redução da atratividade da Paisagem.  

Resposta: Em termos paisagísticos, é nesta fase que os impactes de um projeto desta natureza, resultantes da introdução de 

elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos característicos dessa mesma paisagem, se 

refletem no caráter e qualidade da paisagem em que se inserem. Há ainda a vertente de análise dos impactes, decorrentes do 

encobrimento de ângulos de visibilidade pela interposição dos painéis fotovoltaicos entre pontos estratégicos previstos para 

contemplar a paisagem e os horizontes a serem contemplados. 

A nível da leitura da paisagem do exterior para o interior (quando o local das Centrais Fotovoltaicas funciona como ponto de 

focalização), a presença das Centrais Fotovoltaicas, induzem, inevitavelmente, numa perda de valor cénico natural da paisagem, 

embora moderado dada a situação atual (floresta de pinhal, eucaliptal folhosas e matos). 

As diversas componentes do projeto (conjunto de parques localizados a nascente, centro e poente, a subestação e a linha elétrica 

de média tensão) quando analisada individualmente não representa a forma como o Projeto no seu todo poderá ser percecionado 

pelos potenciais observadores. Desta forma, pode concluir-se que as presenças das Centrais Fotovoltaicas originarão impactes 
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paisagísticos negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projeto, mas recuperáveis, de muito elevada magnitude e 

moderada significância. Salienta-se, a respeito deste projeto, que na sua globalidade por se encontrarem numa zona onde o relevo 

se apresenta um pouco movimentado, de declives relativamente suaves a moderados, com orientação de encostas variado e com 

a presença moderada e dispersa de povoações no quadrante norte, este irá ficar exposto cerca de 50%, esta análise efetuada foi 

a mais desfavorável para o Projeto, uma vez que não se considerou uma série de fatores atenuadores da capacidade visual dos 

potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrentes dos diferentes usos do solo da envolvente e 

do próprio local de implantação do Projeto  que como referido anteriormente o facto da central não ser uma única área compacta 

mas sim um conjunto de pequenos parques, que originam entre si corredores  ecológicos que uma vez geridos podem servir como 

atenuante visual do projeto.   

Considera-se assim que os painéis fotovoltaicos destacar-se-ão na leitura da paisagem apenas na envolvente mais próxima, 

tornando o caráter da paisagem mais gerido e menos natural, o que induzirá a uma moderada intrusão visual devido à área que 

ocupam.   

A central fotovoltaica localiza-se numa zona onde a presença das várias povoações e pontos com acessibilidade visual em análise 

se localizam na sua maioria a uma distância de 1.5 a 2 km, nomeadamente, no quadrante norte. Desta forma, existem três 

povoações que se encontram numa situação mais penalizadora são elas a (Nelas, Bertelhe e Aviúges), nas restantes povoações, 

poderá haver alguma visibilidade pontual sobre o projeto, mas dada a distância a que se encontram da mesma não será muito 

percetível. 

Quanto aos pontos de interesse na envolvente (nomeadamente pontos localizados ao longo das vias de comunicação), apesar da 

simulação visual dos Projetos abrangê-los visualmente, estes locais apresentam pouca presença humana, no entanto, tendo em 

conta o tipo de ocupação do solo, poderá haver pontualmente alguma perceção sobre a Central. Como tal, considera-se o impacte 

negativo e de magnitude e significância reduzida.  

Este Projeto insere-se numa zona de envolvente rural, rodeada por alguma ocupação natural e por explorações agroflorestais, 

onde os principais valores paisagísticos foram salvaguardados na proposta de estrutura ecológica. 

Considera-se, desta forma, que para além dos benefícios socioeconómicos locais, no que diz respeito à mão de obra na fase de 

construção com a construção do Projeto, irá permanecer a continuidade da estrutura ecológica existente através da criação de 

sebes na envolvente aos parques assim como na gestão dos espaços exteriores entre eles. Esta estrutura, quer em termos 

paisagísticos, quer em termos ecológicos, permite manter corredores ecológicos com o território circundante e criar uma barreira 

visual às povoações a norte, que desta forma permite não reduzir tanto a respetiva qualidade paisagística dos elementos 

estruturantes da subunidade homogénea da paisagem – encostas florestais.  

De acordo com a Convenção Europeia da Paisagem a capacidade de se conseguir manter um corredor ecológico com o território 

circundante, salvaguarda e valoriza a paisagem da área em análise, bem como a atratividade e competitividade do território. Ou 

seja, a ressalva da vegetação autóctone existente, em determinadas situações, revela-se como sendo uma medida que influenciará 

na harmonização das alterações resultantes da implementação do Projeto. Uma vez que se prevê a manutenção destes corredores 

existentes com o território circundante, que corresponde às sebes criadas e a criar, e à área a gerir que fica assim salvaguarda, 

após a desativação do Projeto. 

No Relatório Síntese Aditando, no ponto 7.4.9.4, foi acrescentada a informação sobre os impactes indiretos, ou, eventualmente, 

diretos, potencialmente induzidos pelo projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado 
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pela Área de Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação do 

projeto. 

45. Apresentar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem que devem posteriormente ser 

integradas na gestão e manutenção da estrutura verde a fomentar no âmbito do Plano Integração Paisagística.  

Resposta: Segundo o diagnóstico e orientações para a gestão da UHP 42 – Alto Paiva e Vouga, e tendo por base o autor Cancela 

d’Abreu “Contributos para a identificação e caracterização de Paisagem em Portugal (2000), é referido que: 

“…A capacidade de suporte da paisagem no que diz respeito à biodiversidade é media a elevada (alternância de matas densas e 

variadas com um mosaico agrícola também diversificado e rico). Em termos de orientações para a gestão da paisagem, será de 

insistir na necessidade de conciliar a mudança inevitável (no sentido de adaptar as atividades humanas às exigências de vida 

moderna) com os aspetos inerentes à sua produtividade e equilíbrio (diversidade e coerência de usos e funções), pois essa será a 

chave para sustentabilidade desta unidade…” 

Assim, será essencial a integração do projeto no mosaico de usos existente, introduzindo os elementos de compartimentação 

associados à sebe, linhas de água e bosquetes. Os últimos a promover com o uso de espécies de Quercus róbur e Quercus pyrenaica 

e outras folhosas em detrimento de resinosas. 

No Relatório Síntese Aditado, foi alterada a medida de minimização MM.PA.11., proposta para a fase de construção. 

46. Apresentar uma proposta do Plano de Integração da Central Fotovoltaica de Lupina, contemplando a preservação da 

vegetação (buffer), sobretudo, a de porte arbóreo e do género Quercus, associada ou não às linhas de água, estabelecendo 

um continuum entre sistemas secos e húmidos, em presença, preservando/integrando as áreas onde ocorra a regeneração 

natural e os exemplares isolados, ou não, do género Quercus, que se deverá traduzir numa “Estrutura Verde” interna à 

propriedade e ao próprio parque fotovoltaico.  

Resposta: No Anexo 10 é apresentada uma Proposta do Plano de Integração da Central Fotovoltaica de Lupina. 

2.11 -  RESUMO NÃO TÉCNICO 

47.  Reformular o RNT refletindo a informação adicional solicitada, apresentando data atualizada e, ainda, os seguintes 

aspetos:  

O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado com as alterações necessárias tendo em conta as alterações exigidas pelo 

aditamento ao EIA e solicitas no pedido de elementos adicionais e é apresentado em documento autónomo. 

a. Substituir em 4. “Fase de referência” por “situação de referência” (por ser uma terminologia mais usual).  

Resposta: O título do Capítulo 4. “Fase de referência” no RNT aditado, foi substituído por “Situação de referência”. 

b. Apresentar um cronograma dos trabalhos.  

Resposta: Foi incluído no RNT aditado o cronograma com a estimativa da programação temporal da fase de construção da Central 

Fotovoltaica de Lupina (Tabela 1). 
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c. Indicar a localização dos estaleiros.  

Resposta: A localização dos estaleiros foi incluída na Figura 10 do RNT aditado. 

d. Indicar o número previsível de camiões a utilizar e apresentar cartografia com os acessos preferenciais à obra, 

identificando os acessos novos e os acessos a beneficiar.  

Resposta: Foi incluída a informação relativamente ao número previsível de camiões necessários para assegurar o 

aprovisionamento de equipamentos e construção da central. Na figura 3 incluiu-se os acessos à Central Fotovoltaica.  

e. Referir de que modo será feito o alojamento dos trabalhadores afetos à obra.  

Resposta: Estima-se que os trabalhadores não residentes fiquem alojados em alojamentos locais, hotéis, pensões, entre outras 

soluções que irão beneficiar a economia local. Esta informação foi incluída no Resumo Não Técnico aditado. 

 



 

 

 


