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1

Introdução

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da Central Fotovoltaica
de Lupina, onde se resumem, em linguagem corrente, as principais informações que se encontram no EIA, sendo este apresentado
separadamente de forma a facilitar a divulgação pública do projeto e do respetivo EIA.
O projeto em análise, que se encontra em fase de Projeto de Execução, constitui a implantação de uma Central Fotovoltaica com
uma potência instalada de 220 MVA, sito no concelho de Viseu, abrangendo a união de freguesias de Barreiros e Cepões e as
freguesias de Mundão e Lordosa.
A Central Fotovoltaica tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente – o sol.
Segundo o atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (instruído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º
37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), na alínea a) dos projetos de Indústria da Energia,
do Anexo II: as “Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não incluídos no
anexo I)”, com potência total superior a 50 MW (caso geral), encontram-se sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental. Uma vez
que o projeto da Central Fotovoltaica de Lupina apresenta uma potência instalada de 220 MVA, este encontra-se sujeito a
Avaliação de Impacte Ambiental. O projeto também se encontra sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental devido ao facto de a
sua implementação representar uma área de desflorestação igual ou superior a 50 ha, de acordo com a alínea d), n.º 1, do anexo
II do atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental.
Constitui um projeto associado ao projeto em análise, a linha aérea de 400 kV, que interligará a Central Fotovoltaica de Lupina à
Subestação de Bodiosa (REN), ficando desta forma assegurada a ligação da central à RESP. O projeto da Linha de Transferência de
Energia encontra-se enquadrada no Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, sendo o Estudo de Impacte Ambiental
desenvolvido em documento próprio.
O Proponente deste Projeto é a empresa DAPSUN - Investimentos e Consultadoria, Lda. (doravante designada por Dapsun), com
sede em Rua Júlio Dinis, Nº 247, 6º, E-1, Edifício Mota Galiza, 4050-324 Porto, que por sua vez adjudicou à empresa NOCTULA –
Consultores em Ambiente a elaboração do presente estudo, desenvolvido, entre fevereiro e junho de 2020, em conformidade
com a legislação em vigor.
A autoridade deste processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a entidade
licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.1

Antecedentes

O projeto em análise não tem antecedentes.

1.2

Alternativas

A implementação de uma Central Fotovoltaica resulta da possibilidade de congregar vários fatores, tais como o recurso solar,
condições de escoamento da energia produzida e viabilidade para a implementação das infraestruturas associadas,
nomeadamente, disponibilidade de terrenos com as dimensões necessárias à construção da central e com baixo nível de
intervenção no terreno. A configuração proposta é aquela que melhor se adapta à localização, dimensão e características do
terreno e foi definida tendo em consideração condicionalismos ambientais assim como as condicionantes ao nível de instrumentos
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de gestão territorial, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, tendo sido evitadas nomeadamente, áreas de
Reserva Agrícola Nacional e de Reserva Ecológica Nacional.
Tendo em consideração a localização proposta para a Central Fotovoltaica de Lupina e os condicionamentos à configuração das
centrais fotovoltaicas, as alternativas consideradas para este projeto consistem em um dos dois cenários possíveis:
Alternativa zero (não ação) – Sem implementação da Central Fotovoltaica de Lupina;
Alternativa um – Implementação do projeto na localização selecionada.
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2

Localização

A área de estudo para o projeto da Central Fotovoltaica de Lupina localiza-se no distrito e concelho de Viseu, abrangendo a união
de freguesias de Barreiros e Cepões e as freguesias de Cavernães, Mundão, Abraveses e Lordosa.
A localização da área de estudo do projeto encontra-se apresentada na Figura 1.

Figura 1: Localização da área de estudo da Central Fotovoltaica de Lupina.
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A área defina como área de estudo apresenta cerca de 1668 ha e encontra-se maioritariamente ocupada por Pinheiro-bravo
(ocupando cerca de 79% da área de estudo). No entanto, são igualmente bem visíveis manchas de eucalipto, folhosas e matos
(ver Figura 2).

Figura 2: Exemplos de ocupação do solo na área de estudo.

No que respeita à envolvente da área de estudo, destaca-se a norte a presença do Rio Vouga, a oeste, o Aeródromo Gonçalves
Lobato, e várias pequenas povoações existentes, nomeadamente, Nelas e Bertelhe, a sudeste, Aviúges e Avelinha, a este,
Cavernães, Vendas da Moita, Póvoa de Mundão e Casal de Mundão, a sul, e Vilarinhos, Vilar e Sanguinhedo das Maçãs, a oeste
(ver Figura 3).
Relativamente aos acessos existentes, identificam-se as estradas municipais, M568, M580 e CM1327.
Em termos de Estradas Nacionais (EN), podem ser identificadas na proximidade da Central Fotovoltaica de Lupina a N2, a N323 e
a N229.
Existem ainda diversos caminhos rurais na área onde se pretende instalar a Central Fotovoltaica. Alguns desses caminhos rurais
serão utilizados para aceder à Central.
A área de implementação do projeto não ocupará toda a área definida como área de estudo. A área vedada (área onde serão
implementados os painéis fotovoltaicos e restantes equipamentos) ocupará cerca de 300 ha, aproximadamente 18% da área de
estudo (ver Figura 3).
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Figura 3: Povoamentos habitacionais e rede viária, existentes próximos da área de estudo.

EIA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE LUPINA
RESUMO NÃO TÉCNICO

PÁGINA 9 DE 25

DAPSUN – Investimentos e Consultoria, Lda.

3

Descrição do Projeto

O projeto em análise consiste na instalação de uma Central Fotovoltaica com uma potência de 220 MVA. Estima-se que, em termos
financeiros, o projeto da Central Fotovoltaica de Lupina aporte um investimento para a região na ordem dos 150 milhões de euros.
A Central Fotovoltaica produzirá energia elétrica através do aproveitamento da energia recebida pelo sol.
A Central Fotovoltaica de Lupina estará organizada por zonas (ver Figura 4 e Figura 10) e será composta por:
520 940 módulos fotovoltaicos, com 500 Wp de potência;
18 605 strings de 28 módulos fotovoltaicos cada;
65 inversores;
65 Postos de Transformação (PT), em edifícios pré-fabricados;
5 Postos de Seccionamento (PS), em edifícios pré-fabricados;
4 Armazéns instalados em contentores;
Rede de cabos subterrâneos;
Linhas aéreas de 30 kV, entre a subestação e os PS;
Subestação, com respetivo edifício de comando;
Caminhos interiores e vedação;
Sistema de monitorização e de segurança.

Figura 4: Zonas da central fotovoltaica de Lupina (a azul distinguem-se as área com painéis com estrutura de suporte com seguidores. Nas
restantes áreas serão implementadas estruturas fixas).

O projeto irá decorrer em três fases distintas: fase de construção, fase de exploração e fase de desativação.
Prevê-se que o projeto seja construído ao longo de um período de 14 meses de acordo com o cronograma temporal apresentado
na Tabela 1. Durante esta fase (construção) estima-se que estejam associados cerca de 300 trabalhadores (este valor passará a
600 no pico dos trabalhos, tendo em consideração as várias frentes de obra e trabalhos) e que ocorra um aumento do trânsito no
local. Durante a fase de construção estima-se um tráfego diário pesado de cerca de 30 veículos pesados e de 75 veículos ligeiros,
durante o pico de obra. Relativamente à repartição desse tráfego pelas vias envolventes, estima-se que o transporte dos principais
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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 (ver Figura 3).
Estima-se que os trabalhadores não residentes fiquem alojados em alojamentos locais, hotéis, pensões, entre outras soluções que
irão beneficiar a económica local.
A obra de construção consistirá em:
Mobilização e preparação do local;
Limpeza do terreno, desmatação e abate de árvores, quando aplicável;
Instalação e funcionamento dos estaleiros;
Beneficiamento de acessos existentes e construção de caminhos interiores;
Circulação de máquinas e veículos;
Execução de valas para a instalação da rede de cabos subterrâneos (ver Figura 5);

Figura 5: Exemplos de aberturas das valas para a rede de cabos subterrâneos em projetos de Centrais Fotovoltaicas.

Construção das plataformas e das bases de assentamento para os edifícios pré-fabricados, e apoios das linhas aéreas de
média tensão que interligarão a subestação aos Postos de Seccionamento;
Instalação de edifícios pré-fabricados (ver Figura 6);

Figura 6: Posto de transformação tipo contentorizado.

Instalação das estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos (ver Figura 7);
Montagem dos módulos fotovoltaicos;
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Dada a variação da orografia do terreno, serão utilizados 2 tipos de estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos: Estrutura
fixa e Estrutura com seguidor. Esta última permitirá acompanhar o movimento do sol ao longo do dia, mas a sua instalação será
limitada às zonas mais planas da área da Central, sendo apenas utilizada em duas áreas nas zonas C1 e C2 (a azul na Figura 4).

Figura 7: Exemplos das estruturas de suporte de módulos fotovoltaicos a implementar. Estrutura de suporte fixo (à esquerda) e estrutura com
seguidor (à direita).

Em ambos os casos, a fixação ao solo será efetuada pela cravação das estacas verticais principais, com recurso a máquinas bate
estacas (ver Figura 8), minimizando desta forma as perturbações no solo.

Figura 8: Máquina bate estacas.

Instalação das linhas elétricas de média tensão;
Construção da subestação de elevação (ver Figura 9);

Figura 9: Exemplo de uma subestação de elevação.
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Desmobilização e recuperação das áreas ocupadas temporariamente pela obra.
Terminada a fase de construção, seguir-se-á a fase de exploração que decorrerá por um período de cerca de 30 anos e que
produzirá uma média anual de aproximadamente 423,8 GWh de eletricidade não poluente, amiga do ambiente.
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Tabela 1: Estimativa da programação temporal da fase de construção da Central Fotovoltaica de Lupina.
2021
ATIVIDADES

SET.

OUT.

2022
NOV.

DEZ.

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI

JUN

JUL

AG.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

Obra Civil - Mecânica
Montagem do estaleiro
Decapagem
Acessos
Montagem das estruturas metálicas - Painéis
Montagens Painéis Fotovoltaicos
Aberturas valas de cabos
Bases Edifícios pré-fabricados
Plataforma e maciços da subestação
Bases e apoios linha 400 kV
Bases e apoios linhas 30 kV
Arranjos existentes e acabamentos
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Quadros de strings
Rede elétrica de ligações
Postos de transformação
subestação
Cabos e ligações – Linha 400 kV
Cabos e ligações – Linhas 30 kV
Verificações e ensaios
Receção provisória
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Durante a fase de exploração, perspetivam-se as seguintes atividades:
Funcionamento dos módulos fotovoltaicos;
Produção de energia elétrica;
Controlo de operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção dos módulos fotovoltaicos;
Limpeza dos painéis fotovoltaicos e corte de vegetação, por forma a evitar situações de sombreamento dos módulos
fotovoltaicos e conflitos com as linhas elétricas aéreas (ver Figura 11);
Implementação de planos de monitorização, quando aplicável.

Figura 11: Imagens da limpeza dos painéis fotovoltaicos e de gestão da vegetação.

Estima-se que a fase de exploração da Central Fotovoltaica de Lupina possa criar cerca de 10 a 15 postos de trabalho efetivos.
Uma vez concluído o período de vida útil da Central (cerca de 30 anos), o projeto poderá ser renovado e/ou reabilitado com a
finalidade de continuar a ser operado durante um novo período, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições
económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar.
A fase de desativação terá uma duração estimada de 7 a 8 meses e incluirá a remoção dos módulos fotovoltaicos e de todas as
instalações associadas bem como a reposição da situação anterior à instalação do projeto.
O processo de desativação irá envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e materiais sendo os mesmos
separados em recondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. Esta fase incluirá a implementação de um estaleiro.
Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado e, no final, encaminhados de
acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a legislação.
As principais atividades de desativação serão:
Desmantelamento;
Transporte das infraestruturas;
Recuperação da paisagem.
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Caracterização da Situação de referência

De forma a obter-se uma base de referência para avaliar os possíveis efeitos provocados pela implementação da Central
Fotovoltaica de Lupina, foi realizada a caracterização da área na qual se insere o projeto e da envolvente alargada, denominada
área de estudo, ao nível das várias componentes do ambiente que potencialmente possam vir a ser afetadas, tendo sido objeto
de estudo os seguintes descritores: Geologia, geomorfologia e recursos minerais, Recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
Solos e uso do solo, Sistemas ecológicos, Paisagem, Fatores Socioeconómicos, Ordenamento do território, Ambiente sonoro,
Património, Qualidade do ar e Clima e Alterações Climáticas. A área de estudo foi definida tendo em consideração as
características, dimensão do projeto e a disponibilidade de terrenos, tendo-se definido uma área de estudo com cerca de 1668 ha,
dentro da qual se insere o projeto em análise.
Do ponto de vista da geologia, geomorfologia e recursos minerais, o projeto localiza-se na Zona Centro Ibérica. A nível local estão
presentes formações compostas por micaxistos, xistos, grauvaques e granitoides (ver Figura 12). O relevo da área de estudo é
ondulado e moderadamente desnivelado, oscilando as cotas entre um mínimo de 435 m e um máximo de 666 m, existindo um
desnível de cerca de 231 m.

Figura 12: Unidades geológicas presentes na área de estudo.

Ao nível dos recursos hídricos o projeto enquadra-se na região hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), mais especificamente
na sub-bacia hidrográfica do Vouga. Este sistema aquífero apresenta um estado de qualidade, químico e global inferior a bom,
tendo como principais pressões/fontes de poluição o setor da agricultura e da pecuária.
Na área do projeto ocorrem maioritariamente solos que apresentam limitações para uso agrícola ou produção florestal.
Relativamente ao uso atual do solo, na área da central fotovoltaica, dos tipos de ocupação encontrados, destaca-se o Pinheirobravo que ocupam cerca de 79,2%. Este, em conjunto com as três outras ocupações mais representadas (eucalipto, carvalhos e
folhosas), em formações puras ou mistas, representam cerca de 95% do total da área estudada (ver Figura 13).

Figura 13: Exemplos da ocupação do solo da área de estudo.
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No âmbito dos Sistemas ecológicos, a área é dominada pela floresta de Pinheiro-bravo, com povoamentos de características
variadas, no que respeita à idade e densidade. Existem ainda diversas manchas de mato, de povoamentos de folhosas,
nomeadamente de carvalhos e de espécies características das galerias ripícolas. No que respeita à flora, não foi detetado qualquer
exemplar de espécies com estatuto de proteção. No entanto, foram identificadas algumas formações vegetais com interesse de
conservação que são classificáveis como Habitats que constam no anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril (alterado).
Relativamente à fauna, na área de estudo deverão ocorrer 21 espécies de mamíferos, 61 espécies de aves, doze espécies de répteis
e oito de anfíbios. Destas, apresentam estatuto de conservação desfavorável em Portugal, a Toupeira-de-água, o Morcego-defranja-do-sul, o Açor, Salamadra-lusitânica e a Lagartixa-de-Carbonel, todas classificadas como Vulneráveis.
No que respeita à Paisagem, o território analisado insere-se na província da Beira Alta e é abrangido pela unidade de paisagem,
42 – Alto Paiva e Vouga (ver Figura 14). Na área de estudo, o relevo é constituído por uma sequência de colinas, marcadas por
alguns vales mais acentuados, de maior importância. A matriz de uso do solo é claramente florestal com domínio do pinhal bravo.
A área de estudo constitui uma área de paisagem de qualidade visual média. Na capacidade de absorção visual, a classe com uma
maior representatividade é a classe elevada, esta situação deve-se ao tipo de orografia presente. Quanto à sensibilidade visual da
paisagem, de acordo com o cruzamento da qualidade visual com a capacidade de absorção, verifica-se que a maioria da área em
análise apresenta uma classificação de média sensibilidade.

Figura 14: Enquadramento da área de estudo - Unidade 42 – Alto Paiva e Vouga “Contributos para a identificação e caracterização de Paisagem
em Portugal (2000)”.

Ao nível Socioeconómico, a área de estudo incide sobre o concelho de Viseu, concelho que se encontra situado na província da
Beira Alta, Região do Centro e sub-região do Viseu-Dão-Lafões. A área de estudo abrange a União de freguesias de Barreiros e
Cepões e freguesias de Mundão, Lordosa, Cavernães e Abraveses, no entanto, a área de intervenção do projeto não abrangerá as
duas últimas. O concelho de Viseu apresenta uma população envelhecida e relativamente ao analfabetismo, regista valores
inferiores aos da região de Viseu Dão Lafões. Relativamente ao desemprego, o valor no Concelho de Viseu é coerente com o valor
da região de Viseu Dão Lafões e inferior ao que se regista a nível nacional. O número de desempregados no concelho tem vindo a
reduzir, bem como o número de inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (redução de 55% de 2012 a 2019).
O setor do comércio e serviços é aquele que emprega mais pessoas, seguido pelo setor da indústria. Relativamente a acessos, na
envolvente da área de estudo ocorrem as estradas municipais, M568, M580 e CM1327, as Estradas Nacionais (EN) a N323 e a
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N229 e no interior da área de estudo ocorrem alguns caminhos, como é o caso da Estrada de Marcão e do Caminho Municipal
1327, no entanto, estes vão-se manter disponíveis para a população.
Relativamente ao Ordenamento do Território, a área de estudo insere-se maioritariamente em Solo Rural (99,7%), mais
especificamente em Espaços Florestais de Produção (97,3%), Espaços Agrícolas de Produção (2,3%) e Solo Urbano (0,3%)
nomeadamente Espaços de Atividades Económicas e Espaços Residenciais. Não foi identificada qualquer incompatibilidade entre
o projeto e o Plano Diretor Municipal de Viseu. Relativamente a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública,
destacam-se, na área de estudo, áreas da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional, Regime Florestal parcial,
Povoamentos florestais percorridos por incêndios e condicionantes relacionadas com o Aeródromo Lobato Gonçalves.
No âmbito do descritor Património, foram analisados 611 (seiscentos e onze) sítios de valor patrimonial, de carácter arqueológico,
arquitetónico e/ou vernacular. Dos sítios inventariados nas freguesias objeto deste estudo, foram considerados 5 (cinco), na
medida em que se localizam na Área de Estudo. Em relação ao Património Não Inventariado, refira-se a identificação de elementos
patrimoniais suscetíveis de interesse patrimonial: 2 (dois) de carácter arqueológico e 41 (quarenta e um) de natureza arquitetónica
e/ou vernacular na área de incidência do projeto. De registar igualmente a atribuição, neste estudo, de 3 (três) áreas de potencial
arqueológico e 54 (cinquenta e quatro) “anomalias” que carecem de confirmação adicional no terreno, dada a fraca qualidade de
observação dos solos.
Relativamente ao Ambiente sonoro os resultados obtidos através das medições efetuadas, bem como da apreciação qualitativa
das condições observadas nos locais com recetores sensíveis, permite concluir que, atualmente, o ambiente sonoro nos locais
com ocupação humana mais próximos da central não se apresenta perturbado, apresentando valores abaixo dos limites
legalmente aplicáveis. As principais fontes sonoras identificadas foram o tráfego na rede viária local e as fontes naturais.
No que respeita à Qualidade do ar, as características predominantemente florestal/natural e agrícola da área onde se insere o
projeto, e sendo as principais fontes de poluentes atmosféricos com origem no tráfego rodoviário, de baixa intensidade, em
conjugação com os fatores climáticos, permitem inferir uma boa qualidade do ar no local.
A área de estudo apresenta um Clima temperado, com estações de verão seco e suave. A temperatura média mensal na estação
de Viseu tem o seu máximo em julho (21,4°C) e o mínimo em janeiro (6,9°C). Em Viseu, abril e dezembro são os meses com o
menor número de dias com insolação superior a 80%, sendo dezembro e janeiro os meses onde se registam os valores mais baixos
de insolação, enquanto que julho e agosto são os meses onde se regista o maior número de dias em que a insolação é superior a
80%, registando-se em julho e agosto os valores mais elevados de insolação.
Relativamente ao descritor Gestão de resíduos, importa referir que no município de Viseu, a Entidade Gestora responsável pela
recolha seletiva, transporte e destino final das frações valorizáveis de Resíduos Sólidos Urbanos é a Associação de Municípios da
Região do Planalto Beirão. Para a recolha de outros tipos de resíduos serão contactados operadores devidamente
autorizados/licenciados para a gestão dos mesmos.
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5

Principais efeitos (impactes) do projeto

No âmbito do descritor Geologia, geomorfologia e recursos minerais, a instalação do projeto acompanhará a morfologia do
terreno. No entanto, as ações que necessitarem de movimentações de terras, tais como escavações e aterros para implementação
dos equipamentos acessórios da central, serão responsáveis por um impacte negativo significativo a registar-se na fase de
construção. A compactação de solos e a possibilidade de contaminação dos solos correspondem a impactes negativos pouco
significativos que se farão sentir igualmente na fase de construção. No entanto estes impactes serão minimizáveis através da
implementação de várias medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental. Na fase de exploração não se preveem impactes
sobre este descritor e os impactes previstos para a fase de desativação serão semelhantes aos esperados durante fase de
construção.
Relativamente aos Recursos hídricos, na fase de obra e de desativação poderão registar-se impactes negativos associados à
compactação dos solos (dificultando a infiltração da água) e à possibilidade de deterioração da qualidade de água. Na fase de
exploração, apesar da área impermeabilizada ser reduzida comparativamente com a área do projeto, mantem-se a possibilidade
de deterioração da qualidade de água, caso não sejam implementadas boas práticas, embora a probabilidade seja reduzida.
No que respeita aos Solos e uso do solo, os principais impactes negativos estão relacionados com a desflorestação e desmatação.
Na fase de construção, ocorrerá a desmatação e desflorestação das áreas a ocupar pela Central, e na fase de exploração, será
realizado o controlo do crescimento da vegetação, de forma a evitar o ensombramento dos painéis e a garantir as distâncias de
segurança às linhas elétricas, constituindo assim impactes negativos significativos. No entanto, encontra-se prevista a elaboração
e implementação de um Plano de Florestação com vista à compensação da vegetação arbórea afetada. Esperam-se outros
impactes negativos significativos relacionados com as ações de construção que, tais como a eliminação do horizonte pedológico,
a compactação dos solos e o encaminhamento de solo para vazadouro, impactes igualmente esperados durante a fase de
desativação, mas que serão minimizados através da implementação de uma série de medidas propostas no Estudo de Impacte
Ambiental. Os solos presentes na área de estudo são maioritariamente de baixa qualidade para utilização agrícola e/ou florestal,
pelo que o impacte negativo associado à afetação dos solos em termos de aptidão, será pouco significativo. Na fase de exploração,
a impermeabilização e a ocupação dos solos destacam-se como impactes negativos significativos.
No âmbito dos Fatores socioeconómicos, esperam-se impactes negativos pouco significativos associados ao aumento do tráfego
de veículos nos acessos próximos ao local de implantação da Central Fotovoltaica de Lupina, provocando o aumento de ruído e
de emissões de poeiras. Importa referir que embora alguns caminhos, como é o caso da Estrada de Marcão e do Caminho
Municipal 1327, se encontrem no interior da área de estudo, estes irão manter-se disponíveis para a população. Por outro lado, o
investimento global de 150 milhões de euros, o aumento dos postos de trabalho (sobretudo na fase de obra), o aumento do
comércio local de matérias-primas, assim como a dinamização dos setores da restauração e do alojamento local, serão muito
positivos para a região, constituindo impactes positivos significativos nas fases de construção e de exploração. Adicionalmente, a
geração de energia elétrica através de fontes renováveis vê-se como algo muito positivo e de âmbito nacional. De facto,
considerando que a Central permite a produção de energia elétrica através do sol e a redução, por outro lado, da produção de
energia através de combustíveis fosseis, esta apresenta um impacte positivo muito significativo.
No que respeita à Paisagem, na fase de construção, são esperados impactes negativos associados à desorganização visual gerada
pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de estaleiro, os depósitos de materiais, a abertura de acessos, ou a
movimentação de maquinaria e pessoas afetas à obra, são considerados fatores perturbadores e de desqualificação da paisagem.
Na fase de exploração, numa primeira fase são esperados impactes diretos, por imposição de elementos estranhos à paisagem
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(painéis, postos de transformação, postos de seccionamento, armazéns, subestação e linhas elétricas), e depois de forma indireta,
impactes causados pela destruição do coberto vegetal arbóreo. Contudo, apesar de o projeto provocar alterações na paisagem,
estas serão de âmbito local, e nada alterarão ao nível da Unidade e Subunidade de Paisagem. As afetações esperadas serão
negativas ao nível visual, sendo consideradas moderadamente significativas por se encontrarem sobre áreas de qualidade visual
média com capacidade de absorção da paisagem elevada e de média sensibilidade paisagística.
No que concerne aos Sistemas ecológicos, na fase de construção são esperados impactes significativos relacionados com a
desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das infraestruturas a criar, que resultará na destruição direta da flora e
vegetação nestes locais e na perda de habitat para a generalidade das espécies que atualmente ocorrem na área de estudo. A
instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra e outros
trabalhos de construção contribuirão para um significativo acréscimo nos níveis de perturbação existentes atualmente na área de
estudo, o que afetará a generalidade das espécies de animais. Na fase de exploração, a presença de linhas de média tensão, que
efetuarão o transporte de energia entre os postos de seccionamento e a subestação da Central, poderá contribuir para um
acréscimo da mortalidade de aves por colisão e/ou eletrocussão, estimando-se um impacte significativo, no entanto serão
implementados sistemas anti-pouso nos apoios das linhas elétricas aéreas de ligação à subestação da Central, de forma a
minimizar este impacte. No Estudo de Impacte Ambiental são ainda propostas outras medidas que ao serem implementadas
resultarão na diminuição significativa dos impactes identificados para este descritor, tais como a elaboração e implementação de
um Plano de Florestação com vista à compensação da vegetação arbórea afetada, recuperação de habitats ripícolas não afetados
pela implementação do projeto e a gestão da vegetação com recurso a pequenos ruminantes.
Relativamente ao Ambiente sonoro, na fase de construção, estimam-se impactes negativos pouco significativos decorrentes das
obras de construção civil e do tráfego gerado pelas atividades de construção, nomeadamente de veículos pesados. Durante a fase
de exploração da Central não existe qualquer fonte emissora de ruído ao nível dos painéis fotovoltaicos da Central. As únicas
fontes de ruído localizam-se nos postos de transformação que alojam os inversores e transformadores, sendo o ruído
essencialmente provocado pelo funcionamento dos sistemas de ventilação dos inversores. De uma forma geral e de acordo com
as estimativas efetuadas, considera-se que a exploração da Central não será responsável por níveis sonoros acima dos limites
regulamentares, verificando-se o cumprimento integral dos critérios dos valores limite de exposição e de incomodidade.
No que respeita à Qualidade do ar, durante a fase de construção são expectáveis impactes negativos pouco significativos
associados, quer devido ao processo construtivo e movimentação de máquinas, quer devido ao aumento do tráfego automóvel
de veículos necessários ao transporte de materiais. Na fase de exploração importa evidenciar os impactes positivos indiretos que
o projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar, uma vez que se estima que anualmente será potencialmente evitada a
emissão de 412 416 toneladas de CO2, caso a mesma quantidade de energia fosse produzida a partir de fontes habituais, tais como
o carvão. Durante esta fase, os trabalhos de manutenção poderão originar um pequeno efeito negativo, não significativo, na
qualidade do ar, resultante apenas da movimentação de veículos para realização de atividades de reparação e manutenção.
No que concerne ao descritor Património, de acordo com a situação de referência documentada, um dos elementos patrimoniais
identificados poderá ser, aquando da implementação do projeto, sujeito a impacte de tipo Moderado, enquanto que os restantes
6 elementos patrimoniais, poderão ser objeto de um impacte de tipo Compatível. Por outro lado, de acordo com o apurado, refirase ainda que o projeto incide sobre duas Áreas de Potencial Arqueológico – APA2 e APA3 – assim como foram observados, por
Deteção Remota, outros elementos patrimoniais de natureza arquitetónica e “anomalias” de eventual interesse arqueológico.
Neste sentido serão aplicadas algumas medidas de minimização, tais como a realizada a prospeção arqueológica sistemática, a
sinalização prévia de todos os Elementos Patrimoniais, e; acompanhamento arqueológico, de todas as ações de desmatação e
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operações de remoção de terras, abertura de caminhos ou outras infraestruturas de apoio à execução do presente projeto. Os
Elementos Patrimoniais suscetíveis de impacte de tipo Moderado, serão ainda objeto de um conjunto de medidas de carácter
específico de tipo Preventivo e Paliativo.
No que se refere ao Clima e Alterações Climáticas, os efeitos indiretos associados à produção de energia elétrica renovável,
assegurando a redução das emissões de dióxido de carbono associadas à produção de energia elétrica através da queima de
combustíveis fósseis, traduzem-se num efeito positivo e significativo. Destaca-se ainda o impacte positivo muito significativo
relacionado com a adaptação e mitigação às alterações climáticas. Ainda assim a implementação do projeto apresenta impactes
negativos que estão relacionados com a degradação da biodiversidade e com a ocupação de espaços que absorvem carbono. De
uma forma global, conclui-se que o projeto, no âmbito das alterações climáticas, apresenta impactes significativos, de qualidade
positiva e negativa, sendo os negativos minimizáveis pela adoção das medidas de minimização propostas para os outros
descritores.
Ao nível do Ordenamento do território, não se identificam incompatibilidades com o Plano Diretor Municipal de Viseu, no entanto,
identificam-se impactes negativos associados a uma utilização diferente dos objetivos inerentes aos espaços a afetar pela
implementação da Central. No entanto, importa salientar que no âmbito da implementação do projeto não se prevê qualquer
perda de qualidade dos solos. Assim, após a desativação da Central os solos poderão ser novamente utilizados para outros fins
compatíveis com o solo rural. Relativamente às condicionantes que ocorrem na área de estudo, identificaram-se impactes
associados à afetação (apesar de muito reduzida) de espaços de Reserva Ecológica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional e de
uma área com Regime Florestal Parcial. Realça-se ainda que o projeto se enquadra nos planos nacionais que esperam uma maior
participação das fontes renováveis na produção de eletricidade.
Estimam-se ainda alguns impactes cumulativos com a futura implementação da Linha de Transporte de Energia de Muito Alta
Tensão, que fará a ligação entre a Central Fotovoltaica de Lupina e a subestação de Bodiosa. No entanto, prevê-se que estes
impactes sejam, no geral, pouco significativos.
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6

Medidas de minimização e Planos de monitorização

É sobre os descritores biofísicos que incidem a generalidade dos efeitos negativos como consequência das ações que decorrem
durante a construção da Central Fotovoltaica. Destas ações podem ser destacadas a afetação física das classes de espaço, o normal
funcionamento do estaleiro com a circulação de maquinaria e veículos afetos à obra, a operação de desmatação e a escavação do
terreno.
Após a identificação dos impactes negativos considerados mais relevantes propôs-se, no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental,
um conjunto de Medidas de Prevenção e Minimização, das quais se destacam as seguintes:
Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras
e identificação e pormenorização das medidas a implementar na fase de execução das obras, e respetiva calendarização e
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra.
Realizar formação ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados envolvidos na execução
das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na união de
freguesias de Barreiros e Cepões e as freguesias, Mundão e Lordosa.
De modo a maximizar um dos impactes positivos do projeto, propõe-se que se utilize mão-de-obra local ou concelhia, e
sempre que possível, empresas locais para o fornecimento de materiais necessários à construção e manutenção da Central
Fotovoltaica.
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais
de e para o estaleiro, dos eventuais materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no
interior de aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. Deve privilegiar-se o uso de acessos existentes ou menos
sensíveis à compactação e impermeabilização do solo. As movimentações de maquinaria devem ser limitadas ao
estritamente necessário.
Todas as ações a desenvolver na fase de construção, nomeadamente a implantação do estaleiro, a circulação de maquinaria
e pessoal afeto à obra, a preparação e desmatação do terreno, a abertura de valas, entre outras, deverão restringir-se no
tempo e no espaço, ao estritamente necessário.
Os materiais escavados deverão ser reutilizados na construção dos aterros para a modelação do terreno, de forma a
equilibrar o balanço global de terras.
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.
Assegurar o escoamento natural em todas as fases do projeto.
Remover de forma progressiva apenas a vegetação estritamente necessária, de forma a evitar a existência de extensas áreas
de solo descoberto.
Sinalização das áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, de forma a evitar a afetação
destas áreas, com restrição das áreas onde não se estima a implementação de estruturas.
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Elaborar e implementar um Plano de Florestação com vista à compensação da afetação da vegetação arbórea no âmbito da
fase de construção. Este plano deverá ser desenvolvido em articulação com o ICNF.
Como medida de compensação da afetação de habitats que ocorrerá em consequência da implementação do projeto em
análise propõe-se a promoção da recuperação dos habitats ripícolas e dos carvalhais higrófilos ao longo das ribeiras que
desaguam no rio Vouga junto à povoação de Nelas, nas áreas atualmente sem gestão de carácter agrícola. Esta recuperação
consistirá sobretudo na remoção de espécies exóticas e na proteção da regeneração natural.
Sugere-se que a gestão da vegetação no interior da área da Central seja efetuada, sempre que possível, com recurso a
pequenos ruminantes, nomeadamente ovinos, recorrendo-se aos meios mecânicos em situações em que os animais não
possam assegurar a eficácia necessária.
Face às ações potencialmente geradoras de impactes sobre eventuais elementos patrimoniais ocultos no solo, considera-se
necessária a realização de prospeção arqueológica sistemática, de modo a colmatar as lacunas de conhecimento; a
sinalização prévia de todos os Elementos Patrimoniais, e; acompanhamento arqueológico, de todas as ações de desmatação
e operações de remoção de terras, abertura de caminhos ou outras infraestruturas de apoio à execução do presente projeto.
Os Elementos Patrimoniais suscetíveis de impacte de tipo Moderado, devem ser objeto de um conjunto de medidas de
carácter específico de tipo Preventivo e Paliativo, designadamente, a Sinalização do elemento patrimonial (perímetro de
segurança de 50 m), e a Limpeza, Registo e Valorização do Elemento Patrimonial com a finalidade de ser reintegrado na
paisagem;
No final das obras, e após a remoção dos estaleiros de apoio à obra, as zonas mais compactadas pelas obras, que se
localizarem fora das áreas a intervencionar, deverão ser alvo de escarificação, de forma a assegurar, tanto quanto possível,
o restabelecimento das condições naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos locais.
De forma a garantir a integração paisagística do projeto deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento
vegetal, de forma a assegurar a preservação do coberto vegetal.

Para além das medidas de minimização e de compensação propostas, serão implementados os planos que constam do Plano Geral
de Monitorização (Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, Plano de Gestão de Resíduos, Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas e Plano de Acompanhamento Arqueológico), de forma a minimizar significativamente os impactes negativos
identificados.
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7

Conclusões

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todo os fatores de interesse ambiental, tendo sido
avaliados os impactes previstos para as fases de construção, exploração e desativação do projeto da Central Fotovoltaica de
Lupina.
No que se refere aos impactes positivos decorrentes da concretização do projeto, são de salientar os seguintes:
Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com os Fatores Socioeconómicos, associado
ao investimento global de 150 milhões de euros, à dinamização da economia local e regional e à criação de postos de
trabalho.
É na fase de exploração do projeto que se verificam os principais impactes de natureza positiva. A contribuição da Central
Fotovoltaica para a produção de energia a partir de fontes “limpas” corresponde a um dos impactes positivos do projeto,
não só pelos seus efeitos no Clima e Alterações climáticas, como também, indiretamente, ao nível da Qualidade do ar,
uma vez que potencialmente será evitada a emissão de 412 416 toneladas de CO2, caso a mesma quantidade de energia
fosse produzida a partir de fontes habituais, tais como o carvão. Perante o quadro nacional no sector da produção de
energia elétrica, e perante a premente necessidade de reduzir os atuais quantitativos de emissões globais de poluentes
para a atmosfera, a política definida no Plano Energético Nacional prevê e privilegia a exploração de fontes de energia
alternativas, designadamente de energias limpas e renováveis, como sucede com a energia solar e respetiva conversão
em eletricidade. Neste contexto, a implantação da central fotovoltaica de Lupina, constituirá um importante passo na
política de diversificação das fontes de energia atualmente utilizadas em Portugal, com repercussões na redução da
dependência energética do país face à importação de energia do exterior, o que constitui um importante efeito positivo
à escala global e, em particular, sobre os consumos energéticos dos sistemas de produção de energia com processos
tradicionais.
No que diz respeito aos impactes negativos, salienta-se o seguinte:
É na fase de construção que se observarão os principais impactes negativos associados ao projeto. Note-se, contudo, que
a grande maioria dos impactes negativos poderão ser minimizados através de um conjunto de ações propostas no Estudo
de Impacte Ambiental, para implementar durante a fase de obra;
Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes muito significativos. No geral, os efeitos negativos
decorrentes da exploração da Central Fotovoltaica poderão ser minimizados através da implementação de uma série de
medidas propostas.
Na caracterização da situação de referência não foram identificados aspetos que justificassem uma monitorização. Assim, apenas
se considera a necessidade de monitorizar o ruído em caso de existirem queixas resultantes da fase de obra ou do funcionamento
do projeto e, no caso de serem detetados vestígios arqueológicos preservados no subsolo, deverá proceder-se à monitorização
patrimonial dos trabalhos de escavação, sempre que estes afetem segmentos do solo, relativamente extensos, que estejam
intactos.
Da avaliação efetuada, poderá concluir-se que não foram identificadas situações críticas que pudessem inviabilizar o projeto, e
que embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, estas serão francamente minimizadas pela adoção das medidas de
minimização identificadas e propostas.
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