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1 – INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) que integra o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA), do projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) Douro Solar, e da 

linha elétrica que fará a ligação à rede, a 220kV, para escoamento da energia produzida, 

através da subestação de Valdigem (existente). 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar encontra-se em fase de Projeto de 

Execução sendo que o projeto da linha elétrica de ligação à rede está desenvolvido em fase 

de Estudo Prévio. 

O território estudado para implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar, abrange uma 

área de estudo de cerca de 375 ha, da qual resultou uma área de implantação abrangendo 

uma área de 174,3 ha. Os corredores para a linha elétrica de ligação à rede, que fará a ligação 

à Subestação de Valdigem, apresentam uma extensão aproximada de cerca de 15,7 km a 

16,3 km, consoante a alternativa que vier a ser considerada. 

A área de implantação da Central Solar insere-se no concelho de Tarouca. A linha elétrica será 

implantada abrangendo os concelhos de Tarouca, Armamar e Lamego. 

O Proponente do Projeto é a empresa BLOWING GLOW, Lda, sendo que a linha será cedida à 

concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica 

Nacional. A entidade licenciadora é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A elaboração do Projeto de Execução da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar é da 

responsabilidade da empresa MTX Solar, Lda.. A empresa TECNOPLANO é responsável pelo 

projeto da Subestação Elevatória da Central Solar. A VALUE ELEMENT é a empresa 

responsável pelo Estudo Prévio da Linha Elétrica de ligação à rede.  

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., é a responsável pela 

elaboração dos Estudos Ambientais nos quais se inclui o presente Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA).  

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa de Ambiente 

(APA), nos termos do n.º 1 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 

sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. Mais 

precisamente, a Central Solar Fotovoltaica encontra-se abrangida pela alínea a) do n.º 3 do 

Anexo II e a linha elétrica pelo n.º 19 do Anexo I. 

O EIA tem por objetivo a análise ambiental da implantação das duas componentes do projeto: 

Central Solar e Linha elétrica, a 220kV, tendo sido efetuado com vista ao cumprimento da 

legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 
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de 11 de dezembro. Mais precisamente, a Central Solar Fotovoltaica encontra-se abrangida 

pela alínea a) do n.º 3 do Anexo II e a linha elétrica pelo n.º 19 do Anexo I. 

O objetivo deste estudo é, com base num diagnóstico da situação atual, analisar as implicações 

ambientais de todo o projeto em geral, indicando as principais medidas de minimização dos 

impactes gerados passíveis de implementação nas várias fases do projeto. São consideradas 

as fases de Construção, Exploração e Desativação e, no caso da Linha elétrica, são também 

indicadas medidas para a fase de Projeto de Execução. 

O EIA é composto por: 

1. Resumo Não Técnico - o presente documento 

2. Relatório Síntese – documento fundamental do EIA 

3. Peças Desenhadas 

4. Anexos Técnicos 

5. Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais - desenvolvido em fase prelimitar e 

que permitiu antecipar a identificação das condicionantes essenciais à implantação 

dos dois projetos  

6. Estudo de Impacte Patrimonial referente ao atravessamento pela linha elétrica de 

área abrangida pelo Alto Douro Vinhateiro 

7. Plano de Gestão Ambiental a adotar no projeto da Central Solar (dado o seu 

desenvolvimento em fase de projeto de execução). 

8. Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais para Efeitos de Conformidade do EIA. 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) tem como principal objetivo apresentar de forma 

sintética e simplificada, numa linguagem acessível a todos, o projeto e os impactes ambientais 

associados aos projetos em apreço, que se encontram mais amplamente desenvolvidos nos 

demais documentos do EIA, em especial no Relatório Síntese. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 

Climáticas; Qualidade do Ar; Geologia e Geomorfologia; Solos e RAN; Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos; Ambiente Sonoro; Gestão de Resíduos; Sistemas Ecológicos; 

Paisagem; Património Cultural; Uso Atual do Solo; Ordenamento do Território e 

Condicionantes; Componente Social; Saúde Humana. 

O EIA foi elaborado entre janeiro e agosto de 2020, tendo ainda sido analisados dados de 

estudos preliminares de grandes condicionantes iniciados em setembro de 2019. O EIA foi 

entregue à Agência Portuguesa do Ambiente, em setembro de 2020. 

Em dezembro de 2020, a Autoridade de AIA, com base na apreciação efetuada pela Comissão 

de Avaliação, considerou necessário a apresentação de elementos adicionais, devendo estes 

ser apresentados integrando um EIA consolidado pelo que em janeiro de 2021 é apresentado o 

EIA revisto na sua totalidade. 
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2 – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto em estudo enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas desenvolvidas a 

globalmente para o cumprimento dos cumprimentos assumidos no que diz respeito à limitação 

da emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE), os principais responsáveis pelas alterações 

climáticas. Com efeito, as metas para Portugal definidas na Cimeira de Paris (Cimeira das 

Nações Unidas COP21) implicam a redução das emissões anuais de GEE em 40% até 2030. 

Face à grande suscetibilidade e vulnerabilidade de Portugal às alterações climáticas e à 

necessidade de um enquadramento estratégico adequado, o Governo promoveu diversos 

documentos estratégicos, nomeadamente: o Quadro Estratégico para a Política Climática 

(QEPiC), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) e a Estratégia 

Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) em 2015 (Resolução de Concelho 

de Ministros n.º 56/2015). 

Em consequência, a Central Solar Fotovoltaica ajudará a aumentar a independência energética 

de Portugal, contribuindo para obtenção dum sistema mais eficiente que, por permitir a 

produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, contribuirá positivamente para o 

cumprimento das metas nacionais e comunitárias, definidas nos documentos anteriormente 

citados, no domínio das energias provenientes de fontes renováveis, bem como na redução de 

emissão de GEE. 

Concretamente, ao produzir aproximadamente 202,7 GWh/ano de energia prevê-se que evite a 

emissão de 41 350 ton de CO2 por ano1 e capacidade para abastecer cerca de 56 294 

habitações2 permitindo aos Municípios de Tarouca, Lamego e Moimenta da Beira reforçar a 

aposta estratégica da União Europeia de produção de energia elétrica limpa, sem emissões de 

CO2 e sem colocar em causa a sustentabilidade económica e financeira do sistema elétrico. 

3 – ANTECEDENTES 

 Reserva de Capacidade 

A pretensão para implantação do projeto em estudo inicia-se com o pedido de atribuição de 

reserva de capacidade para injeção na Rede Nacional de Transporte (RNT) realizado pela 

BLOWING GLOW, Lda. ao abrigo do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 76/20 19, de 3 de junho, e dirigido à Direção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) em 7 de junho de 2019, tendo por base o documento 

intitulado “Caracterização da RNT para efeitos de acesso à rede – situação a 31 de dezembro 

de 2018”, publicado na página da REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

(http://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/ActServ/AcessoRedes/CaractRNT/Paginas/default.aspx).  

 
1 Para o cálculo da previsão de contribuição para redução de emissões de gases de efeitos de estufa considerou-se um 
factor de emissão de 0,204 Kg CO2/kWh para o mix de geração de energia em Portugal (fonte: ERSE). 
2 Para o cálculo de abastecimento de habitações foi considerado o consumo de 3600 kWh por habitação/ano 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 
 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 12 

Desta forma, o pedido da BLOWING GLOW, Lda de atribuição de reserva de capacidade, em 

consonância com o referido documento, foi realizado para a Subestação de Valdigem - 220kV, 

a única subestação com capacidade de receção e com uma potência disponível de 100MVA na 

zona de rede 15, não havendo outros locais disponíveis. 

Assim, e dando cumprimento ao disposto do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto com a 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 13 de junho, a REN enquanto 

Operador da Rede de Transporte (ORT) e Gestor Técnico Global do SEN (GTGSEN), deu 

sequência ao Pedido referido anteriormente, o qual foi remetido pela entidade licenciadora 

(DGEG), atribuindo em 11 de outubro de 2019, o Titulo de Reserva de Capacidade (TRC) à 

empresa BLOWING GLOW, LDA.: 

 

Figura 1 – Identificação do requerente e ponto de receção, constantes do Título de Reserva de 

Capacidade (TRC) 

Conforme identificado na figura anterior, a reserva de capacidade para a ligação da Central 

Fotovoltaica Douro Solar foi atribuída na Subestação de Valdigem e no nível de tensão 220kV, 

sendo reservado o painel 214 na Subestação onde será feita a ligação e por onde se escoará a 

energia produzida na Central. 

 

Figura 2 – Acesso ao painel n.º 214 na Subestação de Valdigem por onde se fará a ligação da linha 

220kV 
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 Estudo de melhores soluções para ligação à Rede de Transporte de eletricidade 

O projeto da Linha Elétrica de ligação à rede foi concebido de modo a respeitar as condições 

de atribuídas pela entidade gestora da rede elétrica de transporte (REN) que, por sua vez, 

estão baseadas em critérios de exploração, segurança e fiabilidade da rede. 

Desde o arranque do Projeto foram efetuados esforços, por parte do promotor, junto do 

operador de rede de transporte (ORT), no sentido de serem consideradas e avaliadas soluções 

de ligação da Central Solar à potência disponível na zona de rede 15 em outras subestações 

que não a Subestação de Valdigem. Assim, o promotor promoveu discussões e reuniões 

técnicas com o operador de rede e com a CCDR Norte, de modo a avaliar alternativas 

possíveis e, em último caso, considerar ações de minimização do impacte sobre o Alto Douro 

Vinhateiro. 

As sucessivas interações levaram a que, com a colaboração com a CCDR-n e a proatividade e 

apoio da REN, fosse possível obter alterações significativas na entrada da ligação na 

subestação em Valdigem que resultaram na eliminação da instalação de novos apoios 

dentro dos limites do Alto Douro Vinhateiro. 

 Estudo de Grandes Condicionantes 

Tendo por base o local previsto para implantação da Central Solar Fotovoltaica e o local de 

ligação da linha elétrica (Subestação de Valdigem) foi possível dar início aos trabalhos no 

âmbito dos Estudos Ambientais e que se iniciaram, numa 1ª fase pelo Estudo de Grandes 

Condicionantes Ambientais - EGCA. 

A área de estudo considerada no EGCA, com cerca de 6km de largura e 20km de extensão foi 

definida tendo por base a localização da Central Solar Fotovoltaica e da Subestação de 

Valdigem, apresentando uma orientação predominante sudeste – noroeste, abrangendo o 

território dos concelhos de Armamar, Lamego, Tarouca e Moimenta da Beira. 

Com base na área de estudo referida foram desenvolvidos os contactos com diversos 

organismos e entidades públicas e privadas para a obtenção de informação específica 

relativamente a situações sob a sua tutela ou concessão que se pudessem constituir como 

condicionantes ao projeto. Foram igualmente desenvolvidos os primeiros trabalhos de campo e 

recolha de elementos bibliográficos. 
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Figura 3 – Definição da área em estudo no âmbito da 1ª Fase do EIA 

Do trabalho desenvolvido nesta fase inicial: 

 Relativamente ao projeto da Central Solar, foi possível identificar as principais 

condicionantes presentes na zona de implantação, identificando as principais 

sensibilidades, permitindo apoiar o desenvolvimento do projeto de execução, 

nomeadamente na identificação das áreas mais favoráveis à implantação dos 

equipamentos de forma ajustada e ambientalmente mais favorável. 

 Relativamente ao projeto da linha elétrica, foram definidos 6 Corredores Alternativos, 

com largura média de 400 m, no interior dos quais seria ambientalmente viável a 

implantação da Linha, tendo por base o levantamento prévio das diversas 

condicionantes ambientais, de ordenamento do território e uso do solo. Da análise 

comparativa destes corredores foi possível selecionar os corredores mais favoráveis a 

estudar na fase subsequente. 

A figura seguinte representa o desenvolvimento do projeto, incluindo os corredores alternativos 

para implantação da linha e a área de estudo considerada para implantação da central solar 

fotovoltaica. 
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Figura 4 – Corredores para desenvolvimento da linha e área de implantação da Central Solar analisados 

no EGCA, a 1ª Fase do presente Estudo de Impacte Ambiental 

 Otimização decorrente do Desenvolvimento do Projeto 

No seguimento das conclusões do EGC procedeu-se ao desenvolvimento do Projeto de 

Execução da Central Solar e do Estudo Prévio da Linha para Ligação à rede através da 

subestação de Valdigem. 

Este desenvolvimento levou ainda à identificação de outros constrangimentos, tanto de ordem 

ambiental, como de ordem técnica que levaram a uma otimização dos projetos até à solução que 

agora se avalia no presente Estudo de Impacte Ambiental e que se apresenta na figura em Anexo.  

Em virtude da sensibilidade da zona de desenvolvimento da linha elétrica, nomeadamente na 

chegada à subestação de Valdigem, pela presença do Alto Douro Vinhateiro, Património 

Mundial da UNESCO, para além do desenvolvimento de corredores, como é comum na fase de 

Estudo Prévio, são, desde já desenvolvidos traçados preliminares e que possibilitam uma 

identificação mais clara das hipóteses de desenvolvimento da linha. 
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4 – ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 – LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O projeto desenvolve-se na região Norte de Portugal sendo que, os corredores estudados para 

desenvolvimento da linha elétrica se desenvolvem no distrito de Viseu, nos concelhos de 

Armamar, Lamego, Moimenta da Beira e Tarouca, conforme indicado no quadro e figura 

seguintes. 

O quadro seguinte indica as unidades territoriais de acordo com a Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) e as divisões administrativas abrangidas pela área 

estudada. 

Quadro 1 – NUTS II, NUTS III, concelhos e freguesias atravessados pela área e corredores em estudo 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesias 

Norte Douro Viseu 

Armamar 
Santa Cruz, Cimbres, União das Freguesias de 
São Romão e Santiago, Armamar, Queimada, 

Aldeias, Fontelo 

Lamego 
União das Freguesias de Parada do Bispo e 

Valdigem 

Moimenta da Beira Sarzedo 

Tarouca 
União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã 

da Beira, Salzedas 

 

Os corredores alternativos para desenvolvimento do projeto da linha elétrica desenvolvem-se 

nos concelhos de Tarouca, Armamar e Lamego. 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar insere-se na sua totalidade no concelho de Tarouca, 

ficando unicamente a necessária faixa de gestão de combustíveis abrangendo a zona limítrofe 

do concelho de Moimenta da Beira. 

A figura seguinte representa os dois projetos em estudo relativamente aos concelhos e 

freguesias (Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP 2019). 
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Figura 5 – Localização do Projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Linha Elétrica de ligação à 

rede 
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Figura 6 – Zona de Implantação da Central Solar Fotovoltaica 

4.2 – ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Art.º 2º 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) que institui o atual Regime 

Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, são consideradas “Áreas sensíveis”: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 

especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito 

das Diretivas n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979 relativa à conservação 

das aves selvagens e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens; 
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 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em via de classificação, definidas 

nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

A figura seguinte representa as áreas sensíveis em relação aos projetos em estudo. 

 
Figura 7 – Áreas sensíveis (artigo 2º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro) 

A área classificada mais próxima da área de implantação do Projeto corresponde ao SIC 

PTCON0003 Alvão/Marão, cujo limite nascente corresponde ao vale do rio Corgo que desagua 

no rio Douro em Peso da Régua. Esta área sensível dista cerca de 1100m da subestação de 

Valdigem, ponto de entrega na rede da energia elétrica produzida pela Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar. 

Relativamente ao património cultural, no que diz respeito a Zonas de proteção dos bens 

imóveis classificados ou em via de classificação, a área de estudo desenvolve-se parcialmente 

no interior da Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (a partir do km 9+730 do 

Corredor 1 e 4+680 do Corredor 2) e de forma localizada na área classificada em causa, na 

proximidade da subestação de Valdigem. 
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Figura 8 – Implantação do projeto relativamente ao Alto Douro Vinhateiro 

4.3 – PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A nível nacional, para além do Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) com primeira revisão aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, o 

território em estudo encontra-se abrangido pelos planos identificados no quadro seguinte: 
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Quadro 2 – Planos Nacionais de Ordenamento do Território em vigor na área de desenvolvimento do projeto 

Instrumento Diploma 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 

DR 57/2019, de 11/02 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro 
(RH3) 

RCM 52/2016, de 20/9 
DRet 22-B/2016, de 18/11 

Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) 
DL 222/98, de 17/07, alterado pela Lei n.º 98/99, 

de 26/7 e DL 182/2003, de 16/08 

Ao nível regional importa salientar o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

(PROT Norte), cujo processo de elaboração (determinado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 29/2006, de 23 de fevereiro) cumpriu já as diversas fases de elaboração, incluindo 

a consulta pública, encontra-se, atualmente, ainda em fase de aprovação por parte do Governo 

Português.  

Ao nível local (municipal), os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) 

compreendem os planos diretores municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e os 

planos de pormenor (PP). Incidindo sobre a zona de desenvolvimento do projeto em estudo 

referem-se apenas os PDM de Moimenta da Beira, Tarouca, Armamar e Lamego. 

Consultados os Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) com incidência nos 

concelhos envolvidos no projeto constatou-se que nenhum abrange a zona de desenvolvimento 

dos projetos em estudo. 

4.4 – CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A zona de implantação do projeto apresenta diversos tipos de condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública, ao nível da proteção de infraestruturas, equipamentos e 

recursos naturais das quais se salientam as mais relevantes: 

 Áreas de Reserva e Proteção de Solo – Áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional e 

na Reserva Ecológica Nacional; 

 Recursos Geológicos; 

 Recursos Hídricos; 

 Proteção de Infraestruturas básicas – abastecimento de água, linhas elétricas; 

 Proteção de Infraestruturas de transportes – Servidões rodoviárias; 

 Cartografia e Planeamento – Vértices Geodésicos; 

 Defesa da Floresta contra Incêndios e Povoamentos Florestais percorridos por incêndios. 
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4.5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Conforme já mencionado o projeto em estudo desenvolve-se em duas vertentes: 

 Central Solar Fotovoltaica Douro Solar – desenvolvido em fase de Projeto de Execução; 

 Linha elétrica de ligação à rede (através da Subestação de Valdigem) – desenvolvido em 

fase de Estudo Prévio. 

Na figura em anexo apresenta-se a implantação dos dois projetos à escala 1:25000. 

Nos subcapítulos seguintes é detalhada a descrição dos dois projetos atendendo à fase em 

que se encontram.  

4.5.1 – Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar tem como propósito a produção de energia elétrica 

com recurso a painéis solares de acordo com as regras aplicáveis à produção de energia a 

partir de recursos renováveis, estabelecidas pelo Decreto-lei n.º 168/99, de 18 de maio. 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar terá uma potência de pico de 126.360,00 kWp para 

uma potência nominal de 100.000,00kVA. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar foi concebido de acordo com um esquema 

simples, partilhado, de certa forma, com todos os projetos semelhantes e que se apresenta na 

figura seguinte:  

 

Figura 9 – Esquema conceptual da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

Em resumo, a luz solar incide nos módulos solares que a transformam em energia elétrica, 

produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar recebida, corrente essa que 

é, posteriormente, convertida em corrente alternada nos inversores. Posteriormente, a 

agregação da corrente alternada produzida nos inversores dá-se nos postos de transformação, 

passando a tensão elétrica para média tensão sendo esta energia, por sua vez, agregada na 
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estação elevatória e de comando. Após este passo, a energia elétrica é evacuada através da 

linha elétrica de ligação, sendo descarregada na subestação de Valdigem e entrando na Rede 

Nacional de Transporte. 

O desenvolvimento do Projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar foi um processo 

moroso e complexo, que implicou a procura de terrenos adequados e disponíveis, tendo como 

resultado a definição de uma área de cerca 520 hectares na elevação localizada a norte de 

Sarzedo (Moimenta da Beira), num perímetro genericamente compreendido entre as 

localidades de Sarzedo a sul, Vila Chã da Beira (Tarouca) a poente, Contim (Armamar) a 

nascente e Vila Nova, a norte. Os estudos e levantamento realizados levaram a que a versão 

final (figura 6) evitasse afetar as zonas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e as 

condicionantes legais presentes. 

A construção da Central implica diversas etapas que se iniciam com a montagem dos 

estaleiros e dos parque de materiais, incluindo a construção e/ou beneficiação dos acessos 

existentes. Pode também incluir operações de desmatação, terraplenagem, limpeza e 

nivelamento do terreno para a instalação da estrutura de suporte dos módulos solares, 

drenagem, cabos elétricos e outros equipamentos, entre os quais a Subestação elevatória. 

Está prevista a instalação de quatro estaleiros de apoio à construção da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar, em parcelas onde se instalarão os módulos solares, garantindo o acesso 

à totalidade da área. O estaleiro estará organizado em conformidade coma a legislação em vigor. 

A construção de caminhos dentro da Central implicará a decapagem do solo superficial até 

uma profundidade adequada, nivelamento e compactação. Os acessos em causa apresentarão 

caraterísticas adequadas de drenagem e controlo da erosão hídrica. 

Os trabalhos de construção para a Subestação elevatória implicam a desmatação e 

decapagem da área onde esta se implantará, bem como terraplenagens para a construção da 

plataforma onde se instalarão todos os equipamentos. Implicam também a construção de uma 

rede geral de drenagem desta plataforma e de uma vedação limite, que impedirá o acesso não 

autorizado durante a fase de funcionamento. A edificação implica também a construção de 

maciços de betão onde se instalarão todos os equipamentos – pórticos, transformadores, 

baterias de condensadores, e outros – bem como a colocação de tubagem para a passagem 

de cabos de Média Tensão e outros. A construção desta componente da Central termina com a 

construção do Edifício de comando – incluindo redes internas de águas, esgotos, eletricidade, 

climatização – e das vias internas, com a colocação da camada superficial de gravilha e a 

construção do acesso exterior. 

As valas para instalação de cabos são dimensionadas relativamente a extensão e 

profundidade de acordo com os regulamentos em vigor e à quantidade e tipologia dos cabos a 

utilizar. As valas em causa são abertas (e posteriormente tapadas) para a instalação das linhas 

de baixa e média tensão, bem como dos cabos de comunicações e rede de terras, não 
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interferindo com as estruturas de suporte dos módulos solares ou as estruturas da Subestação 

Elevatória. 

As estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos possibilitam o suporte de 6 

painéis em posição “paisagem”. A diagonal da estrutura terá uma inclinação que se considera 

ótima com a horizontal (20º). Os painéis fotovoltaicos ficarão dispostos, ao longo da estrutura, 

de forma que o seu comprimento esteja na direção horizontal e a largura a acompanhar a 

inclinação ótima. As fundações da estrutura serão em estacas metálicas, sem base de betão e 

sem provocar a impermeabilização do solo. Serão evitadas as movimentações de terra, sendo 

que a estrutura se adaptará à topografia natural do terreno. Serão utilizadas estacas cravadas 

sempre que possível, apenas com recurso a pré-furo quando não seja possível a utilização de 

estaca cravada.  

Figura 10 – Método construtivo das estruturas metálicas dos módulos para fixação dos painéis solares 

A vedação a instalar será de malha quadrada com 20 cm de abertura, com fixação em poste 

metálico galvanizado com 2 m de altura acima do solo. 

Após a conclusão dos trabalhos de execução e montagem do sistema de produção 

fotovoltaica, haverá lugar a uma recuperação paisagística das áreas intervencionadas -

Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar – através da instalação 

de diferentes espécies de plantas particularmente adequadas a espécies de insetos 

polinizadores, permitindo o sequestro de carbono e promovendo o aumento de matéria 

orgânica no solo, protegendo-o da erosão. 

As principais operações efetuadas durante a fase de exploração do projeto dizem respeito à 

produção da central, a operações de manutenção preventiva e operações de manutenção 

corretiva. As operações de manutenção preventiva incluem operações de supervisão, 

inspeção, verificação, medição ou teste dos componentes, bem como operações de controlo da 

vegetação e limpeza dos módulos solares com recurso a equipamento próprio. 
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Para a fase de construção da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar prevê-se a instalação de 

quatro estaleiros, em parcelas onde se instalarão os módulos solares e ainda junto da 

Subestação Elevatória, garantindo acesso rápido a toda a área de intervenção: 

 Estão próximos às estadas municipais, mas com rotas que diminuem a circulação pelas 

localidades; 

 Junto aos acessos à central Solar durante a construção, diminuindo a circulação de 

viaturas; 

 Em áreas de implantação de módulos fotovoltaicos e junto aos caminhos internos da 

central solar; 

 Em zonas com pouco declive; 

 Evitando condicionantes ambientais: Reserva Ecológica Nacional, linhas de água e 

áreas de habitat natural. 

 

Figura 11 – Localização prevista dos estaleiros 
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4.5.2 – Linha elétrica de ligação à rede 

4.5.2.1 – Descrição dos Corredores Alternativos para a linha elétrica 

No caso da linha elétrica, e em virtude do desenvolvimento em fase de Estudo Prévio, 

apresentam-se as alternativas em estudo, detalhando o seu desenvolvimento no território, bem 

como as caraterísticas técnicas desta componente do Projeto.  

O aumento de informação e conhecimento da área onde o Projeto se desenvolve possibilitou a 

definição dos corredores de desenvolvimento que se descrevem abaixo, apresentando-se as 

suas caraterísticas fundamentais no quadro e figura seguintes: 

Quadro 3 – Caraterísticas dos Troços considerados e Corredores 

Troço Corredor Início (km) Final (km) Extensão (km) 

1 Corredor 1 0+000 4+809 4,809 

2 

Corredor 1 4+809 11+298 6,489 

Corredor 2 0+000 6+947 6,947 

Corredor 1 + 
Alternativa 1 + 

Corredor 2 

Corredor 1 4+809 8+377 

7,072 Alternativa 1 0+000 1+224 

Corredor 2 4+666 6+946 

3 Corredor 1 11+298 15+680 4,382 

 

A conjugação dos corredores nos 3 troços dá origem a uma solução de corredor com uma 

extensão de entre 15,7 km a 16,3 km. 
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Figura 12 – Desenvolvimento dos corredores para desenvolvimento da linha elétrica e troços 

considerados 

 

 Corredor 1 

O Corredor 1 inicia-se na saída da Subestação de Elevação da Central Solar Fotovoltaica 

Douro Solar, implantada no extremo norte da Central Solar Fotovoltaica. 

Nesta zona inicial, este corredor único (Corredor 1) assume uma orientação nascente-poente 

no seu começo, mas assume de seguida uma orientação sudeste-noroeste a partir do km 

0+050 aproximadamente. Esta orientação mantém-se até ao km 2+000, desenvolvendo-se a 

nordeste de Vila Chã da Beira. 
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Fotografia 1 – Zona de desenvolvimento do Corredor 1 nos primeiros 2 km (vista da capela da senhora 
do Monte localizada na área de estudo da central solar, a 600 metros a sul do inicio do corredor) 

O corredor segue em zona de meia encosta, permitindo contornar a zona mais central da área 

integrada no Perímetro Florestal da Serra de Leomil existente nesta zona, sendo que, ainda 

que interferindo com esta condicionante, esta interferência acontece de forma mais marginal. 

De igual forma é contornada a zona de implantação do Parque Eólico do Douro Sul. 

Perto do km 2+000, o corredor inflete para uma orientação predominante para norte de modo a 

contornar a localidade de Cimbres por nascente, desenvolvendo-se, aproximadamente ao km 

2+550 entre este aglomerado e o Miradouro e Capela da Senhora da Graça.  

 

Fotografia 2 – Vista do Miradouro da Senhora da Graça 

O corredor segue uma orientação genérica sudeste – noroeste até à proximidade do Vale de 

Cimbres e ao atravessamento da EM520 onde se considera o alargamento do Corredor. 

Neste ponto, próximo do km 4+000, o Corredor 1 alarga para 800m de largura de modo a 

otimizar o atravessamento de uma extensa área de pomar de macieiras (onde outrora foi o 

Campo de Aviação de Santiago conforme ainda se encontra identificado na carta militar – ver 

Anexo ao RNT), procurando manter a integridade desta parcela e possibilitando o 

planeamento de opções de traçado nas estremas desta grande propriedade. Este corredor 

mais largo segue até à sua separação em 2 corredores alternativos, na zona nascente da 

localidade de Meixedo. 
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Fotografia 3 – Extensa área de pomar no final do Troço 1 – zona do corredor mais alargado com torre do 
antigo campo de aviação no fundo 

Junto da EM545, na proximidade do km 4+809, o Corredor 1 inflete para noroeste (terminando 

o Troço 1 e iniciando o Troço 2). No início do troço 2 o corredor desenvolve-se entre os 

aglomerados de Meixedo e Passos, prosseguindo para noroeste em direção a Queimada, em 

áreas essencialmente agrícolas próxima da cumeada entre a bacia do rio Varosa (a poente) e 

do rio Temilobos (a nascente).  

 

Fotografia 4 – Desenvolvimento do Corredor 1, aproximadamente ao km 6+000 a zona a poente da 
localidade de Passos (no extremo direito da figura passando o corredor por trás) 

A travessia da EN226-2 ocorre na proximidade do km 8+500, na aproximação a Queimada, por 

poente, e Tões, por nascente. Nesta zona diverge a Alternativa 1 seguidamente analisada. 

 

Fotografia 5 – Vista de noroeste para a zona de desenvolvimento do corredor entre a localidade de 

Queimada (à esquerda) e a Quinta da Barroca (à direita) 
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A partir do km 9+730 o Corredor integra a Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, 

Património Mundial da UNESCO. 

 

Fotografia 6 – Área agrícola da quinta da Barroca e Monte de são Domingos  

Após o atravessamento do extremo poente da Quinta da Barroca e da EM544, perto do km 

10+000, o corredor assume uma orientação genérica sul-norte atravessando área 

marcadamente agrícola, composta maioritariamente por área de vinha, até à sua junção com o 

Corredor 2. 

Após a confluência do Corredor 1 com o Corredor 2, este corredor (a partir daqui corredor 

único) sobe o Monte de São Domingos na sua vertente nascente, contornando por poente da 

povoação de Fontelo, e por nascente a zona mais nobre do Monte de S. Domingos, onde 

existe um miradouro (exposto para poente – lado oposto ao desenvolvimento do projeto) e uma 

capela. 

Nesta zona optou-se por considerar, localmente, o corredor um pouco mais largo que os 400 

metros de forma a aumentar as possibilidades de desenvolvimento de um traçado de linha, 

viável tecnicamente e mais vantajoso do ponto de vista ambiental, tendo em conta a orografia 

acentuada deste local e a presença de diversas condicionantes (património, valores 

paisagísticos - miradouro, vértices geodésicos, habitações e outras linhas elétricas). 

Fotografia 7 – Capela de S. Domingos (ocorrência patrimonial n.º 71) e vista das traseiras da capela para 
a escadaria (ocorrência patrimonial n.º 70) e para a zona de desenvolvimento do corredor 
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Fotografia 8 – Vista do Cabeço de S. Domingos para a subestação de Valdigem 

Após o atravessamento do Monte de São Domingos, a aproximação e entrada na Subestação de 

Valdigem está fortemente condicionada face ao painel disponível, implicando que a referida 

entrada se processe por poente (lado oposto à zona de chegada da linha), implicando uma curva 

acentuada no corredor. Assim, o Corredor assume uma orientação sudeste-noroeste após o 

atravessamento do Monte de São Domingos, ao km 12+000, e descendo a encosta até à 

proximidade do km 13+500, infletindo para poente na proximidade da EN313 fazendo a partir 

daqui uma curva de 180 graus para permitir a entrada da linha no painel disponível da 

subestação. 

 Corredor 2 

O Corredor 2 inicia-se ao km 4+809 do Corredor 1, após o atravessamento de uma grande 

propriedade composta por uma extensa mancha de pomar de macieiras.  

Na separação do Corredor 1, o Corredor 2 assume um desenvolvimento mais a nascente, com 

uma orientação genérica sudoeste – nordeste, passando a poente da povoação de Santiago.  

 

Fotografia 9 – Vista das traseiras da Capela da Senhora das Dores (ocorrência n.º 126) adjacente ao 

cemitério de Santiago (ocorrência n.º 128) para a zona de desenvolvimento do Corredor 2 – km 1+000  
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Nesta zona, o corredor desenvolve-se em área agrícola e florestal até ao km 2+000, 

circundando, por nascente as zonas urbanas de São Romão (km 2+000), Alcouce (km 2+500) 

e Tões (km 4+000) desenvolvendo-se em áreas predominante ou exclusivamente agrícolas. 

A partir do km 3+000 o Corredor 2 mantém a mesma diretriz até à zona final onde conflui no 

Corredor 1, ao km 6+946. 

 

Fotografia 10 – Zona de desenvolvimento do corredor 2 (km 3+000 a 4+000), a nascente da localidade 

de Tões no extremo esquerdo da fotografia 

Aproximadamente ao km 4+400, após o atravessamento da linha Bodiosa-Valdigem, é feita a 

ligação com a Alternativa 1. 

Após a travessia da EN226-2, ao km 4+685, o corredor entra na Zona Especial de Proteção do 

Alto Douro Vinhateiro prosseguindo para noroeste em área ocupada maioritariamente agrícola 

(principalmente vinha) mas também alguns núcleos florestais, passando a sul dos aglomerados 

de Aldeias e Fontelo, até se juntar ao Corredor 1. 

 

Fotografia 11 – Vista do Monte de S. Domingos para a zona de confluência entre os corredores 1 e 2, 

onde é possível identificar algumas habitações da localidade de Fontelo (à esquerda) 
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 Alternativa 1 

A Alternativa 1 resulta da evolução do conhecimento da área desenvolvimento dos corredores, 

correspondendo em traços gerais, a uma faixa de território a norte da linha atualmente em 

exploração Bodiosa –Valdigem, a 400kV. 

 

Fotografia 12 – Zona de desenvolvimento da Alternativa 1, no alinhamento da linha elétrica existente 

Conforme referido no Capítulo 1.2, o objetivo deste corredor é o de possibilitar a articulação 

entre o Corredor 1 e o Corredor 2, possibilitando criar uma hipótese alternativa a uma área 

mais condicionada do Corredor 1, mais a norte, pela passagem entre a área urbana de 

Queimada (a poente) e a Quinta da Barroca (a nascente), uma propriedade relevante no 

contexto local, com operação turística associada à produção de fruta e uva. 

Esta Alternativa, com uma extensão de 1,2km desenvolve-se principalmente em zonas de 

matos intercaladas com parcelas agrícolas (pomares) mas permite evitar a zona mais baixa na 

envolvente da povoação de Tões com agricultura (pomares) mais extensa e classificada como 

Reserva Agrícola Nacional. 

 

4.5.2.2 – Traçados Preliminares  

Apesar do desenvolvimento do projeto da linha em fase de Estudo Prévio, face à complexidade 

e sensibilidade do território onde este se insere, optou-se, desde já, pelo desenvolvimento 

preliminar de traçados alternativos para a linha elétrica, onde se inclui, nomeadamente uma 

indicação proposta para localização dos apoios a instalar. 

No quadro seguinte resumem-se as principais características dos traçados preliminares agora 

apresentados: 
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Quadro 4 – Caraterísticas dos Traçados Preliminares 

Troço Traçados Alternativos Extensão (km) Apoios 
Número de 

Apoios 

1 Traçado 1 = Traçado 2 4,85 1 a 13 13 

2 

Traçado 1 6,97 14 a 28 15 

Traçado 2 7.40 14 a 30 17 

Traçado 
1+Alternativa 
1 + Traçado 

2 

Traçado 1 3,59 14 a 22 9 

18 Alternativa 1 1,32 23 a 25 3 

Traçado 2 2,40 25 a 30 6 

3 

Traçado 1 =  
Traçado 2 

3,85 
29 a 39 = 
31 a 41 * 

11 

(Traçado 1 = 
Traçado 2) + 

Alternativa CSD3 

Traçado 1 =  
Traçado 2 

3,01 
29 e 31 a 39 = 
31 e 33 a 41 * 

10 
12 

Alternativa CSD 0,91 
30a/32a e 
30b/32b 

2 

(Traçado 1 = 
Traçado 2)  

+ Alternativa ADV4 

Traçado 1 = 
Traçado 2 

3,06 
29 a 38 = 
31 a 40 

10 
12 

Alternativa ADV 0,802 39 a 40 2 

(Traçado 1 = 
Traçado 2) + 

Alternativa CSD + 
Alternativa ADV 

Traçado 1 = 
Traçado 2 

2,22 
29 e 31 a 38 = 
31 e 33 a 40 

9 

13 
Alternativa CSD 0,91 

30a/32a e 
30b/32b 

2 

Alternativa ADV 0,802 39 a 40 2 
* Nota: No troço 3 não é contabilizado o último apoio utilizado (40 do traçado 1 e 42 do traçado 2) pois este apoio já 

existe no local integrado na linha Valdigem-Vermoim, a 220kV, sendo que poderá ser aproveitado para a chegada à 

subestação. Esta solução resulta da disponibilidade da REN, SA – enquanto entidade gestora da RNT – para permitir a 

sua utilização, evitando a interferência direta com o Alto Douro Vinhateiro com a implantação de um apoio adicional. 

A combinação entre os traçados alternativos em estudo possibilita o delinear de uma linha 

elétrica com uma extensão entre 15,67 km a 16,18 km e implicando a construção de 39 a 44 

apoios. 

Segue-se uma breve descrição do desenvolvimento de cada um dos traçados: 

 Traçado 1 

O Traçado 1 inicia-se na Subestação Elevatória da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar, com 

o Apoio 1 localizado imediatamente a norte do painel de saída. Após este apoio, o traçado da 

linha desenvolve-se progressivamente para poente a partir do Apoio 2 e até ao Apoio 5, a meia 

encosta, evitando as cotas mais elevadas. 

Entre o Apoio 5 e o Apoio 8, a linha desenvolve-se com uma orientação sudeste-noroeste, na 

encosta, evitando a implantação em áreas agricultadas da envolvente de Vila Chã da Beira e 

de Cimbres. 

O vão entre os apoios 8 e 9 transpõem uma ocorrência patrimonial (n.º 11: via de Cimbres – 

Senhora da Graça) a cerca de 143 m de distância do apoio 9 (o mais próximo). 

Após o Apoio 8, a linha assume uma orientação sudoeste-nordeste afastando-se de Cimbres e 

das áreas agricultadas da sua envolvente, até ao Apoio 10, infletindo posteriormente para norte 

 
3 Alternativa CSD – Cabeço de São Domingos 
4 Alternativa ADV – Alto Douro Vinhateiro 
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de modo a atravessar uma extensa mancha de pomar que se prolonga até ao Apoio 13. 

Aproveitando a estrutura parcelar percetível, nenhum dos apoios referidos anteriormente se 

implanta em área ocupada por pomar. 

A partir do Apoio 13, o traçado 1 inflete para noroeste através de áreas agricultadas próximas 

de Meixedo que contorna por norte, assumindo uma orientação nor-noroeste a partir do Apoio 

16 e até ao Apoio 22, essencialmente em áreas ocupadas com culturas agrícolas, 

particularmente pomares. A localização preliminar dos apoios teve em consideração a 

necessidade da preservação das parcelas agrícolas, procurando as extremas percetíveis das 

propriedades e áreas com ocupação menos sensível do ponto de vista socioeconómico que 

não impliquem a inviabilização das explorações. 

Neste ponto, a linha volta a infletir para norte em zona de pomares e vinha, com o Apoio 25 a 

implantar-se numa mancha florestal evitando a interferência com áreas agrícolas. A partir do 

Apoio 25, o traçado da linha atravessa maioritariamente áreas agrícolas de vinha e pomar até à 

proximidade do Apoio 28, onde inicia a transposição do Monte de São Domingos com a 

inflexão para nordeste e progressiva rotação para noroeste no Apoio 30. 

Após a transposição do Monte de São Domingos, o traçado desenvolve-se em cotas mais 

baixas, em zonas de vinha intercaladas com áreas de olival, a sul da EN313. No Apoio 34, o 

traçado assume um desenvolvimento genérico este-oeste, iniciando a sua aproximação à 

Subestação de Valdigem, no painel de 220kV disponível, implicando um desenvolvimento 

sinuoso de forma a contornar o cabeço a oeste da referida Subestação e a garantir o 

afastamento regulamentar às linhas existentes. A solução de traçado implica a utilização de um 

apoio já existente da linha Valdigem-Vermoim (apoio 40) localizado no Alto Douro Vinhateiro, 

Património Mundial da UNESCO, permitindo, desta forma, evitar a implantação de um novo 

apoio neste local de especial sensibilidade. 

 Traçado 2 

O Traçado 2 é comum ao Traçado 1 até ao apoio 13, onde se separa seguindo pelo Corredor 2, 

mais a nascente, assumindo uma orientação sudoeste-nordeste até ao Apoio 18, desenvolvendo-se 

em áreas com ocupação agrícola intercalada com espaços florestais pouco relevantes e reduzidas 

áreas de matos. 

À semelhança do referido para o Traçado 1, também no caso em apreço procurou-se a 

implantação dos apoios em áreas menos importantes do ponto de vista agrícola, de modo a 

não implicar a inviabilização das parcelas. 

No Apoio 18, o tração inflete ligeiramente para noroeste de forma a contornar as zonas agrícolas 

e urbanas de Alcouce e São Romão, desenvolvendo-se sempre em territórios de matriz 

fundamentalmente agrícola, de pomares e vinha, intercalada com espaços florestais e áreas de 

matos. 
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No Apoio 24, o traçado volta a infletir em direção a noroeste, mantendo um alinhamento 

retilíneo até ao apoio 30, vindo a coincidir com o desenvolvimento do traçado 1 a partir do 

Apoio 31 que corresponde ao Apoio 29 do Traçado 1. 

 Traçado Alternativa 1 

O Traçado Alternativa 1 inicia-se no Apoio 22 do Traçado 1 e constitui uma ligação entre este e o 

Traçado 2 (apoio 25), passando a norte de Tões, evitando a zona mais numa zona essencialmente 

agrícola (vinha e pomar) intercalada de forma pouco expressiva por áreas de matos e pequenas 

zonas florestadas e contornando as maiores áreas de RAN e REN. Apenas o apoio 23 se insere em 

área REN. 

Conforme referido na descrição do Corredor da Alternativa 1, o traçado assume uma orientação 

genérica sudoeste – nordeste, de modo a ter um desenvolvimento com o mesmo alinhamento 

da Linha existente, Bodiosa – Valdigem a 400kV. 

 Traçado Alternativa CSD 

O traçado da Alternativa CSD (Cabeço de São Domingos) resulta do solicitado pela Comissão 

de Avaliação do EIA no Pedido de Elementos Adicionais. 

Este traçado permite afastar o traçado de cotas mais altas contornando o Cabeço de São 

Domingos por nordeste e aumentando a distância ao vértice geodésico existente no local, 

referido como de importância do ponto de vista geomorfológico. 

 

Fotografia 13 – Cabeço de São Domingos 

A solução projetada apresenta-se no limite para nascente, de forma a que a linha não venha a 

interferir com uma habitação localizada na proximidade do apoio 29/31. 

O facto de se desenvolver a cotas mais baixas implica a necessidade de consideração de 2 

postes (30a/30b e 31a/31b). 
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Figura 13 – Alternativas na travessia do cabeço de São Domingos 

 Traçado Alternativa ADV 

A aproximação à Subestação de Valdigem apresenta especial sensibilidade pela presença da 

condicionante que constitui o alto Douro Vinhateiro – Património Mundial.  

Para além desta importante condicionante do ponto de vista cultural e paisagístico, e como é 

comum na aproximação a subestações elétricas existentes, em especial nas já com bastantes 

anos como é o caso da subestação de Valdigem (de 1976), a presença de várias linhas 

elétricas, com diferentes níveis de tensão é um desafio para o projeto de mais uma linha que 

consiga cumprir os distanciamentos regulamentares na aproximação à subestação. 
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Desta forma, para além da hipótese de traçado correspondente ao Traçado 1 (= Traçado 2), foi 

estudada uma hipótese alternativa que, implica a construção de 2 apoios (39 e 40) mas mais 

baixos e, desta forma, menos marcantes na paisagem. O Apoio 39 implanta-se numa área de 

matos, enquanto que o Apoio 40 se implanta na extrema de uma parcela com vinha. 

 

Figura 14 – Zona de chegada dos traçados à subestação de Valdigem 

4.5.2.3 – Características técnicas do projeto 

As linhas aéreas de transporte de energia são constituídas pelos seguintes elementos 

fundamentais: apoios e respetiva sinalização, cabos condutores e cabos de guarda e 

respetivos acessórios, cadeias de isoladores e circuito de terra. 
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Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, com uma altura 

variável, consoante a topografia e os obstáculos a vencer. A figura seguinte representa 

esquematicamente as silhuetas de dois tipos de apoio previstos. Prevê-se que a maioria (95% 

dos apoios) sejam em esteira horizontal (Tipo MT).  

 
Apoio tipo MT 

 
Apoio tipo DL 

Figura 15 – Apoios tipo a utilizar 

Os cabos condutores são os cabos que transportam energia são feitos de alumínio-aço. 

Os cabos de guarda têm importantes funções de proteção, ao permitirem transportar a maior 

parte da corrente em caso de contacto acidental, reduzindo a corrente escoada para o solo via 

apoio, e de blindagem dos condutores às descargas atmosféricas.  

A ligação dos cabos condutores aos apoios é assegurada por cadeias de isoladores em vidro 

temperado. Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, 

de forma a obterem-se valores convenientes para as respetivas resistências de terra. Os apoios 

têm quatro pontos de fixação ao solo sendo as respetivas fundações constituídas por betão. 

A construção desta componente implica diversas atividades, iniciando-se com a instalação 

do(s) estaleiro(s) e parque(s) de material, habitualmente em locais favoráveis, com uso do 

solo compatível e em conformidade com as condicionantes e servidões instituídas (por 

exemplo, não devem ser instalados em áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional). 

Para a construção da linha considera-se que serão necessários 2 estaleiros, sendo que um 

deles poderá ficar centralizado junto ou conjuntamente com um dos estaleiros da Central Solar, 

no extremo sul da linha, sendo necessário um outro para apoio às frentes de obra mais a norte. 

Para a instalação deste segundo estaleiro mais a norte foram já identificadas e analisadas 

algumas localizações possíveis, ainda que só em fase de obra sejam definitivamente 

localizados, com este processo a depender do empreiteiro, do seu licenciamento e do acordo 

com os proprietários dos terrenos em causa. 
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Figura 16 – Localização estudada para os estaleiros de construção da Linha Elétrica 

Após esta fase, a fase seguinte é a da desmatação e abertura de faixa, aplicável onde será 

necessário controlar o desenvolvimento da vegetação, nomeadamente espécies de árvores de 

crescimento rápido como eucalipto e pinheiro bravo.  

Para a execução da obra, é previsível a necessidade de melhoria e abertura de novos 

caminhos para aceder aos locais de alguns apoios, dado que a região atravessada nem 

sempre apresenta uma rede complexa de vias rodoviárias. É importante referir que a abertura 

de novos acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação 

dos terrenos e a época mais propícia (após as colheitas, por exemplo).  

Para a implantação dos apoios de linha são necessárias fundações, com este processo a começar 

com a marcação e abertura de caboucos – intervenção muito localizada, espalhando-se a terra 

retirada no solo junto de cada apoio – e de seguida com a construção dos maciços de fundação e 

montagem de bases, incluindo a ligação à terra. Estima-se em 400 m2 por apoio a área necessária 

durante a fase de construção apoio (de acordo com o guia REN/APA/APAI, 2008). 

Estaleiro 
Partilhado 

Estaleiro 1 

Estaleiro 2 

Estaleiro 3 
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Após a finalização das fundações, inicia-se o processo de colocação dos apoios, implicando o 

transporte dos elementos para o local de cada apoio, a montagem e levantamento das estruturas 

metálicas e a montagem dos conjuntos sinaléticos. Após esta fase, segue-se a colocação de 

cabos e dos dispositivos de balizagem aérea, incluindo a sinalização para avifauna. 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar ações programadas de inspeção e 

vistoria feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada 

com câmaras de termovisão para deteção de defeitos. Na fase de exploração devem 

considerar-se as seguintes possíveis operações de manutenção, desencadeadas apenas 

quando detetada a sua necessidade: 

 Corte ou decote de árvores de crescimento rápido de modo a manter as condições de 

segurança da linha. O desenvolvimento de outras espécies caraterísticas da zona, 

oliveiras, vinha, em geral está garantido pelas distâncias livres asseguradas sob os 

condutores; 

 Recuperação de galvanização; 

 Reparação/substituição de elementos da linha. 

4.5.3 – Programação da Obra 

A fase de construção da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar deverá ter uma duração de 12 

meses (quadro seguinte): 

Quadro 5 – Cronograma da fase de construção da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

Central Solar Fotovoltaica (fase de 
construção) 

Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Início de obra              

 Montagem dos estaleiros              

 Fornecimento de materiais              

 Obra civil              

 Acessos              

 Vedações              

 Caminhos/valas/cabos              

 Cimentações e sapatas              

 Instalação Mecânica              

 Montagem estrutura              

 Montagem módulos              

 Montagem terras              

 Instalação Elétrica              

 Instalação dos inversores, 
transformadores e celas 

             

 Instalação DC              

 Instalação AC              

 Subestação              

 Construção              

 Comissioning              

 Testes e ensaios              

 Recuperação paisagística              

 Requalificação das áreas intervencionadas              

 Entrada em funcionamento              
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O cronograma acima apresentado é apenas indicativo, devendo servir de cronograma base 

para orientação, estando sujeito às necessárias alterações propostas pelo empreiteiro. 

Prevê-se que a fase de exploração decorra ao longo de 30 anos, sendo que a desativação da 

infraestrutura poderá decorrer num período de 12 meses. 

No que diz respeito à Linha elétrica de ligação à rede, prevê-se que a fase de construção tenha 

uma duração de entre 10 a 12 meses. 

5 – ANÁLISE AMBIENTAL  

A construção e exploração de um projeto como os em estudo (central solar e linha elétrica) 

determina alterações no território sendo que parte dos previsíveis impactes negativos podem ser 

minimizados com recurso a ações específicas a adotar durante as diferentes fases do projeto. 

Apresenta-se em seguida, para cada descritor ambiental estudado, uma breve caracterização da 

situação atual onde se desenvolve o projeto, seguida da identificação e avaliação das principais 

alterações decorrentes da construção e funcionamento do projeto dos dois projetos em estudo.  

5.1 – CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Na maioria dos concelhos intercetados pelo projeto (Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e 

Lamego), verifica-se uma grande influência do tráfego rodoviário e de fontes naturais ao nível 

da emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

Durante as intervenções a efetuar na implantação da Central Solar Fotovoltaica e respetiva 

linha de ligação (independentemente da alternativa de corredor selecionado) estão previstas 

emissões de GEE devido ao funcionamento dos motores de combustão dos 

equipamentos/veículos de apoio à construção, do consumo energético e do fabrico do cimento 

utilizado no betão a aplicar em obra. Para além das emissões de GEE poderá também haver 

uma redução de sumidouros de carbono, devido ao corte de árvores. No entanto, dado o 

carácter temporário e minimizável, considera-se que os impactes previstos, apesar de 

negativos, serão de magnitude e significância reduzidas. 

Na fase de exploração não são esperadas emissões de GEE, com relevo ao nível das 

alterações climáticas. Para além de não serem expectáveis emissões, o projeto permitirá ainda 

uma redução das emissões de GEE, uma vez que irá promover uma maior incorporação de 

renováveis na geração da energia elétrica nacional, em vez das fontes de origem fóssil, com 

emissões relevantes.  

Desta forma, os impactes previstos na fase de exploração serão positivos, indiretos, prováveis, 

permanentes, nacionais, reversíveis, de magnitude e significância elevadas. Importa também 

salientar a relevância do projeto no cumprimento das metas estabelecidas no Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050 e no Plano Nacional Energia e Clima 2030. 
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5.2 – QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar atual local cumpre, de uma forma geral, os requisitos legais impostos para 

proteção da saúde humana de acordo com as concentrações monitorizadas, entre 2014 e 

2018, nas estações existentes na envolvente da área em estudo (estação de fundo Douro 

Norte, Fornelo do Monte e Paços de Ferreira). 

Na maioria dos concelhos intercetados pelo projeto (Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e 

Lamego), ao nível da emissão de poluentes atmosféricos, verifica-se uma grande influência das 

fontes estacionárias e naturais.  

Durante as intervenções a efetuar na implantação da Central Fotovoltaica e respetiva linha de 

ligação (independentemente da alternativa de corredor selecionado) estão previstas emissões 

de poluentes atmosféricos decorrentes das várias atividades a serem desenvolvidas nesta fase, 

mas dado o carácter temporário e mitigável, considera-se que os impactes previstos, apesar de 

negativos, serão de magnitude e significância reduzidas. 

Na fase de exploração não são esperadas emissões de poluentes atmosféricos, não se 

prevendo desta forma impactes negativos na qualidade do ar. Para além de não serem 

expectáveis emissões, o projeto permitirá ainda uma redução das emissões de poluentes 

atmosféricos, uma vez que irá promover uma maior incorporação de renováveis na geração da 

energia elétrica nacional, em vez das fontes de origem fóssil, com emissões relevantes.  

Desta forma, os impactes previstos na fase de exploração serão positivos, diretos, prováveis, 

permanentes, locais (sem emissões diretas de poluentes atmosféricos) e nacionais (permite 

uma redução de produção energia elétrica nacional com recurso a fontes renováveis), 

reversíveis, de magnitude e significância elevadas. 

5.3 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Em termos geomorfológicos, a região na qual se insere a área de estudo corresponde, ao 

planalto central do NW ibérico, delimitado pela serra do Marão, a norte, e pelas serras de 

Montemuro e de Leomil, a sul. Estas elevações encontram-se separadas pelo vale encaixado 

do rio Douro, de direção geral Este-Oeste, assim como retalhadas pelos vales de alguns dos 

seus afluentes e subafluentes. 

Do ponto de vista geológico, a área de estudo é caracterizada, na metade norte, pelos 

materiais xisto-grauváquicos do Super Grupo Dúrico-Beirão (Formações de Pinhão e de 

Desejosa) e, na metade sul, por diversos afloramentos graníticos (Maciço de Penedono, 

Granito de Queimada e Granito de Ucanha e Vilar). Todas estas formações geológicas são 

atravessadas por numerosos filões quartzíticos, preenchendo normalmente fraturas de 

orientação NE-SW, tendendo a formar cristas na paisagem devido a fenómenos de erosão 

diferencial. No que se refere à neotectónica e sismicidade, a região em estudo encontra-se 
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num bloco definido pelas falhas ativas de Penacova-Régua-Verín e de Manteigas-Vilariça-

Bragança. 

No âmbito da exploração experimental do local designado por Mina de Vila Seca/Santo Adrião 

(4km a E da área de estudo), encontra-se prevista a instalação de um anexo mineiro de 

tratamento de minério (lavaria) na área da pedreira S. Domingos nº2. 

Na fase de construção os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados à 

realização de movimentações de terras para a construção da central fotovoltaica e das vias de 

acesso à mesma, bem como, da abertura de fundações para a implantação dos apoios das 

novas linhas elétricas de ligação à subestação, alterando a topografia existente, com 

interferência direta sobre as formações geológicas existentes. Do traçado proposto para a 

ligação à subestação de Valdigem, o eixo atravessa a áreas com potencial em recursos 

geológicos de Parada do Bispo. Dado que as infraestruturas projetadas não afetam 

significativamente o substrato rochoso, considera-se que estão asseguradas as condições de 

salvaguarda do acesso aos recursos, considerando-se os impactes nesta fase negativos, 

pouco significativos e de magnitude reduzida. 

Na fase de exploração ocorrem essencialmente ações de manutenção e conservação, das 

funcionalidades e equipamentos instalados e a movimentação pontual e esporádica de veículos 

e trabalhadores. Deste modo, não se prevê que as atividades associadas à fase de exploração 

exijam intervenções no substrato geológico, não originando qualquer tipo de impactes sobre a 

geologia e geomorfologia. 

Os impactes expetáveis que ocorrem pela implantação do projeto a nível da geologia e 

geomorfologia, tais como os impactes diretos decorrentes da execução de aterros e 

escavações para implantação da infraestrutura não são, no geral passíveis de mitigação, 

podendo ser classificados globalmente como reduzidos. 

Ao nível dos impactes cumulativos, considera-se que, face aos potenciais impactes causados 

pelo projeto previsto para a área da pedreira S. Domingos n.º 2, aqueles decorrentes do projeto 

em apreço não são consideráveis. 

5.4 – SOLOS E RAN 

No que respeita aos solos, a Central Fotovoltaica localiza-se numa área de solos delgados, 

ocorrentes em locais declivosos, sem aptidão agrícola e com uso florestal. Na proximidade da 

Central não ocorrem quaisquer solos classificados na Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

Considera-se que a construção da Central provocará impactes muito reduzidos nos solos de 

aptidão agrícola, designadamente nos classificados como Reserva Agrícola Nacional. Acresce 

que os painéis da Central Fotovoltaica não provocarão a impermeabilização do solo. 
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Os corredores em estudo atravessam solos sem aptidão agrícola na zona sul, próxima das 

Central Fotovoltaica, e solos armados em socalcos, de fraca aptidão mas intenso uso agrícola, 

na zona norte. Os corredores transpõem ainda várzeas das linhas de água, onde os solos têm 

aptidão agrícola média a elevada. As áreas de Reserva Agrícola Nacional existentes 

correspondem principalmente às várzeas agrícolas, acrescidas de algumas áreas de declives 

suaves e intensa ocupação agrícola.  

A construção dos apoios da linha provocará impactes negativos reduzidos nos solos de aptidão 

agrícola devido à colocação de dois apoios nos classificados como Reserva Agrícola Nacional. 

Recomenda-se que, na fase de Projeto de Execução, se tente ajustar a localização desses 

apoios para evitar as áreas de RAN.  

Com base nas áreas de solos de boa aptidão e incluídos na RAN por corredor, verificou-se que 

o corredor mais favorável no Troço 2 é o Corredor 1.  

Na área em estudo os declives são, no geral, acentuados, pelo que se preconizam algumas 

medidas de minimização para prevenir a erosão dos solos, em especial na implantação dos 

edifícios associados à Central Fotovoltaica e acessos a desenvolver. Relativamente à linha, 

após a conclusão da obra, a vegetação natural nas áreas envolventes dos apoios tenderá 

gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos da erosão. 

Na fase de exploração da linha permanecerá ocupada uma área de solos muito reduzida. A área 

afetada de solos integrados na RAN que permanecerá ocupada pelas estruturas dos apoios será, 

pois, igualmente muito reduzida, o que representa um impacte negativo muito reduzido. A Central 

Fotovoltaica ocupará apenas solos sem aptidão agrícola. 

No caso da eventual desativação da Central e da linha em estudo, prevê-se que os impactes 

decorrentes das operações a realizar sejam reduzidos. 

5.5 – RECURSOS HÍDRICOS  

Em termos de recursos hídricos, o projeto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Douro, 

mais especificamente nas sub-bacias da margem esquerda: rio Varosa, ribeira de Nascarães e 

Temilobos. 

As linhas de água da área de estudo são todas elas de regime temporário e sem usos 

sensíveis associados. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos constata-se que a área abrangida pelo traçado 

se insere no Maciço Antigo sem zonas especial sensibilidade e em termos genéricos com baixa 

vulnerabilidade à poluição. Refere-se apenas a presença de várias captações privadas usadas 

essencialmente para rega. 

Dada a tipologia dos projetos em estudo os impactes sobre os recursos hídricos são diminutos. 
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No caso da linha elétrica, na fase seguinte, de projeto de execução é possível desenvolver 

qualquer uma das soluções sem que se venha a repercutir em impactes expressivos sobre os 

recursos hídricos. Um correto planeamento da linha, evitando a colocação de apoios na 

proximidade das linhas de água permitirá garantir que os impactes negativos, a existirem, serão 

reduzidos. 

No caso da central a principal alteração nos recursos hídricos prende-se com o encobrimento 

do solo promovido pelos painéis e consequente escoamento da água da precipitação para os 

espaços entre painéis podendo criar pequenos regos em situações de precipitação mais 

intensa e nas zonas mais inclinadas. De uma forma geral os painéis estão implantados 

perpendicularmente ao declive principal dos terrenos o que minimiza estas situações. 

Contudo, situações mais relevantes poderão ocorrer imediatamente após a intervenção, 

quando a vegetação ainda não recuperou totalmente e após situações de precipitação intensa 

sendo considerados negativos, temporários, reversíveis de moderada magnitude e pouco 

significativos e minimizáveis, nomeadamente pela consideração do projeto de Integração 

Paisagística proposto. 

Relativamente aos aspetos qualitativos, os impactes passiveis de ocorrer na fase de 

construção são minimizáveis com a consideração das medidas propostas no presente EIA e 

um correta gestão ambiental da obra. 

Durante a fase de exploração, no projeto da linha, o principal impacte ao nível da qualidade da 

água prende-se com eventuais operações de manutenção. Estes impactes são negativos, 

indiretos, pouco prováveis, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida, e pouco 

significativos a nulos. 

No caso da central solar refere-se unicamente como aspeto mais sensível a utilização de óleos 

nos transformadores a instalar na Subestação e Cabinas Técnicas. Face a esta situação é 

considerado no projeto da subestação um depósito de retenção de óleos, onde será efetuada a 

decantação dos efluentes, para separação água/óleo. O óleo armazenado no reservatório de 

retenção deverá ser recolhido e transportado para destino final adequado. Nas cabinas 

técnicas a cuba de recolha de óleo fará parte da própria conceção do posto, estando 

dimensionado para recolher no seu interior todo o óleo do transformador sem que este se 

derrame. Desta forma, e atendendo a que no projeto são consideradas as diversas medidas 

que permitem evitar a ocorrência de impactes sobre a qualidade da água, considera-se 

negativo, pouco provável de reduzida magnitude e pouco significativo, o potencial impacte 

inerente à contaminação dos recursos hídricos. 

Na restante área da Central Solar não se anteveem ações durante a fase de exploração que 

sejam indutoras de impactes na qualidade da água. 
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5.6 – AMBIENTE SONORO 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, da análise na identificação e caracterização acústica 

dos recetores sensíveis localizados na área de potencial acústica da Central Fotovoltaica e dos 

vários corredores da linha de energia (LMAT) foram identificados recetores sensíveis, 

habitações unifamiliares, nos concelhos de Tarouca, Armamar e Lamego. 

O zonamento acústico estabelecido nos respetivos PDM, classificam os recetores 

potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto como zona mista. 

De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, o ambiente sonoro junto 

dos recetores sensíveis cumpre os valores limite de exposição aplicáveis a zona mista (artigo 

11.º do RGR), sendo as principais fontes de ruído o tráfego rodoviário, a atividade agrícola na 

envolvente e o ruído característico da natureza típica de meio rural. 

Na fase de construção (admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da Licença 

Especial de Ruído, caso seja necessária) e na a fase de exploração prospetiva-se o 

cumprimento dos limites legais aplicáveis (artigos 11.º e 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007) e que o 

impacte no ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetadas 

(habitações unifamiliares) seja pouco significativo. 

Relativamente às alternativas de traçado para a linha, e ainda que o Corredor 2 possuam um 

ligeiro maior número de recetores sensíveis potencialmente afetados, face à distância destes 

ao traçado da linha proposto, e não se prevendo afetação significativa, considera-se que as 

alternativas podem ser consideradas indistintas, não existindo quanto à real afetação uma 

distinção clara entre os corredores alternativos. 

Dado que não se prevê a ocorrência de impactes significativos para as várias fases de projeto, 

nem a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis, apresenta-se como desnecessária a 

definição de medidas de minimização de ruído específicas e a definição de um programa de 

monitorização. Caso vejam a existir reclamações, o que não se prospetiva que venha a 

acontecer, deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas medições 

junto do recetor reclamante, e avaliar a conformidade com os limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

5.7 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

Os impactes mais significativos na gestão de resíduos ocorrem na fase de construção, quando 

ocorrem diversas operações e ações associadas à construção da Central Solar e da linha 

elétrica de ligação à rede, que implicam a produção de resíduos. 

Os impactes neste capítulo preveem-se negativos, temporários e reversíveis, de magnitude 

reduzida, não confinados, minimizáveis e não significativos. 
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Na fase de exploração, os resíduos gerados resultam principalmente das operações de 

manutenção, nomeadamente no que diz respeito à faixa de segurança da linha elétrica de 

ligação e do controlo de vegetação da Central Solar. No primeiro caso, a manutenção da faixa 

de segurança é um imperativo legal da infraestrutura, sendo que o material resultante é 

passível de valorização, sendo, em princípio, gerido pelos proprietários dos terrenos 

atravessados. Os impactes preveem-se negativos, temporários e reversíveis, de magnitude 

reduzida, não confinados, minimizáveis e não significativos. 

5.8 – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

No âmbito deste fator ambiental foi analisada uma área mais alargada, incluindo a área da 

Central e os diferentes corredores para o desenvolvimento da Linha Elétrica de ligação à rede, 

sendo que nenhuma das componentes interfere com Áreas Classificadas de proteção e 

conservação da Natureza. 

A área onde o Projeto se desenvolve inclui sobretudo áreas agrícolas, verificando- a ocorrência 

de vegetação com interesse para conservação apenas em algumas manchas de pequena 

dimensão. Destaca-se uma área com valor de conservação um pouco maior na zona do 

Cabeço de São Domingos, perto de Valdigem.  

Na área da Central a presença dos habitats naturais está reduzida às zonas depressionárias 

com relevos côncavos. Nos corredores da linha as manchas de habitats são escassas e 

correspondem sobretudo a prados, a vegetação ripícola e a pequenas manchas de vegetação 

arbórea espontânea, associada frequentemente a castinçais abandonados. 

Na área da central e no início dos corredores das linhas predominam os matos, 

maioritariamente sem valor de conservação, observando-se uma gradual conversão destas 

áreas em pomares, sobretudo de macieira e castanheiro. Durante os trabalhos de campo 

apenas se assinalou a ocorrência de pequenos núcleos de Narcissus bulbocodium e de 

Narcissus triandrus, não tendo sido encontradas outras espécies reconhecidamente raras e 

com interesse para conservação.  

A comunidade de mamíferos que potencialmente frequenta a área a ocupar por este projeto 

deverá incluir um número apreciável de espécies, sendo mais rica na zona atravessada pela 

linha do que na zona da Central. Esta comunidade inclui algumas espécies com estatuto de 

ameaça em Portugal, nomeadamente 3 espécies de morcegos, a toupeira-de-água, o lobo e o 

gato-bravo. 

No que respeita às aves, as áreas a afetar serão frequentadas por um conjunto alargado de 

espécies, sendo este mais rico na zona da linha do que na área da Central. Este conjunto inclui 

diversas espécies com estatuto de ameaça, quase ameaça ou insuficientemente conhecidas 

que ocorrerão tanto na área proposta para a Central (6) ou na área percorrida pela linha (8), 

sendo que apenas duas ocorrerão nas duas zonas. Entre as espécies com estatuto de ameaça 
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(VU ou EN) a águia-caçadeira ocorrerá sobretudo nas zonas de cumeada para onde está 

projetada a instalação da Central. A águia-de-Bonelli ocorrerá sobretudo na zona do vale do 

Varosa, a Noroeste dos corredores propostos para a linha de transporte de energia, onde 

existirá um ninho.  

Estima-se que na área de estudo possam ocorrer nove espécies de anfíbios e quinze de 

répteis. Todas elas poderão ocorrer na área proposta para a instalação da linha de transporte 

de energia, mas apenas cinco anfíbios e sete répteis deverão ocorrer na área proposta para a 

Central. Nenhum dos répteis referidos para a área de estudo apresenta estatuto de ameaça ou 

quase ameaça e apenas um anfíbio está classificado como Vulnerável. 

Os impactes mais importantes identificados para a Flora e Vegetação na fase de construção 

estão sobretudo associados à desmatação e limpeza superficial dos terrenos, sendo negativos 

e significativos (pontualmente muito significativos, quando envolvam a afetação de habitats 

prioritários).  

Na fase de exploração os impactes sobre a Flora e Vegetação serão genericamente negativos 

e pouco significativos. 

No que respeita à Fauna, os impactes na área da Central serão negativos e significativos, na 

fase de construção, passando a pouco significativos, na fase de exploração. Na zona a afetar 

pela linha estes impactes serão negativos e pouco significativos, na fase de construção, e 

negativos e significativos, na fase de exploração.  

Haverá ainda a considerar impactes cumulativos sobre a avifauna relativos à presença da nova 

linha uma vez que, na zona onde ela se desenvolve, existem já diversas linhas de 

características semelhantes. 

5.9 – PAISAGEM 

A localização da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar coincide com a estrema norte de um 

contraforte da serra de Leomil, numa zona da cumeada demarcada pelos vértices geodésicos 

de Brite e Picoto da Vinha, a noroeste do aglomerado de Moimenta da Beira. As diferentes 

alternativas para a linha elétrica desenvolvem-se para norte, ao longo da cumeada que se 

estende na direção do rio Douro, através dos vértices geodésicos de Sr.ª da Graça, Cabeço de 

S. Domingos e Mua, numa extensão em linha reta de cerca de 14 km, ligando à subestação de 

Valdigem, localizada no interflúvio entre os rios Douro e Varosa. 

A área de estudo integra-se na paisagem natural da Beira Douro, caracterizando-se pela 

presença de um relevo ondulado suave a moderado no setor sul e centro, que se acentua na 

direção do Douro e nas vertentes da rede hidrográfica principal. O território apresenta-se 

estruturado pela rede hidrográfica, nomeadamente pelo rio Varosa e pelas ribeiras de Leomil, 

Temilobos e Salzedas, bem como pelas cumeadas que intercalam estas linhas de água, 
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assinaladas pelos vértices de Picoto da Vinha, Sr.ª da Graça, Cabeço de S. Domingos, Mua, 

Brite e Sr.ª da Piedade. 

A amplitude altimétrica da área de estudo ronda os 875 m, encontrando-se as cotas mais 

baixas associadas ao vale do Douro (50 m) e as cotas mais elevadas à estrema sul (cume de 

Sete Castelos - 950 m). 

A paisagem evidencia-se pela sua forte humanização, a ocupação do solo manifesta-se 

dominada atualmente pela exploração agrícola, a norte pelos vinhedos que cobrem as 

vertentes do Douro, na zona central pelos pomares tradicionais de Moimenta da Beira, e a sul 

por um mosaico agroflorestal no qual alternam pomares, olivais e culturas de subsistência, bem 

como manchas florestais de pinheiro bravo e bosques de carvalhos e castanheiros. 

As vertentes agrestes do Douro, esculpidas e trabalhadas pelo Homem de modo a assegurar a 

produção do famoso vinho do Porto, encontram-se inclusivamente classificadas pela Unesco 

como Património Mundial da Humanidade.    

O território em análise, quer pela sua relativa proximidade ao Porto, quer pela proximidade ao rio 

Douro, manifesta-se assim bastante povoado. Os aglomerados populacionais ocupam 

estrategicamente as zonas de encosta suave ou vales da rede hidrográfica, destacando-se pela 

sua dimensão: Peso da Régua, Juncal, Bagaúste, Queimadela, Queimada, Fontelo e Valdigem, 

no setor norte, Meixedo, Cimbres, Travanca, Gojim e Armamar na zona central, e Granja Nova, 

Vila Chã da Beira, São Cosmado, Castelo, Arcas e Sever do Barracão, no setor sul. 

A rede viária manifesta-se bastante densa e ramificada, sendo estruturada pela estradas N313, 

EN226 e EM520, no setor sul, e pela EN2 no setor norte. Acrescem ainda a A24 e a linha 

férrea do Douro.  

A cumeada onde se prevê implantar a Central Solar apresenta um revestimento dominado por 

matos baixos e pobres floristicamente, manifestando moderada qualidade e sensibilidade 

visual, função da reduzida visibilidade dos observadores na envolvente para esta zona 

planáltica.  

Os corredores da linha desenvolvem-se fundamentalmente sobre áreas agrícolas, com 

predomínio de vinha e pomar, apresentando essencialmente elevada qualidade e, em função 

da frequência de visibilidade, moderada a elevada sensibilidade visual. Identificam-se áreas 

nitidamente mais sensíveis atravessadas pelos corredores, regra geral, associadas a zonas de 

maior concentração humana. 

Da análise de impactes verificou-se que as perturbações na fase de construção assumirão uma 

magnitude reduzida e pouco significativa, pelo seu caráter temporário e reversível/minimizável, 

pelo afastamento que manifestam relativamente a focos de potenciais observadores e pelas 

alterações pouco relevantes na morfologia do terreno e vegetação.  
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Na fase de exploração, na qual os impactes resultam das alterações permanentes no ambiente 

visual, verificou-se que os impactes estruturais e visuais associados à alteração da morfologia 

natural do terreno e à afetação da vegetação existente tanto pela Central Solar como pela linha 

elétrica serão pouco significativas. 

No que se refere à intrusão visual, verificou-se que a maioria dos focos de observadores não se 

manifesta afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que a Central Solar implicará 

apenas uma intrusão visual reduzida, identificando-se apenas 6 de 28 focos de observadores 

sujeitos a impactes visuais significativos, sendo possível a minimização do impacte visual 

através da implementação do Projeto de Integração Paisagística  

Relativamente à linha elétrica, a intrusão visual será significativamente superior, pelo seu 

desenvolvimento numa zona de elevada exposição visual, verificando-se que a futura estrutura 

implicará um impacte visual com significância para 35 de 125 observadores.  

Perante o enunciado, considera-se que a central solar e a linha elétrica contribuirão para a 

redução do valor cénico da Paisagem, sendo os impactes visuais e estruturais decorrentes da 

sua implementação negativos, diretos, certos, locais, imediatos, irreversíveis, de magnitude 

reduzida e reduzida significância, no caso da central solar, e de magnitude moderada e 

moderada significância, no caso da linha elétrica. 

5.10 – PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação bibliográfica, prospeções 

arqueológicas sistemáticas e seletivas), executadas revelaram a presença de 10 ocorrências 

patrimoniais na área de incidência da central fotovoltaica, 15 ocorrências distribuídas pelos 

corredores alternativos para a linha elétrica e 225 ocorrências em toda a área de estudo. 

Na área selecionada para a central solar foram inventariados 2 potenciais sítios arqueológicos 

(n.º 1 e n.º 2), 1 capela (n.º 3), 1 conjunto de cruzeiros (n.º 4), 3 abrigos de pastor (n.º 5, n.º 6 e 

n.º 8), 1 antigo marco de propriedade (n.º 7) e 2 mamoas (n.º 9 e n.º 10).  

Todas as ocorrências encontram-se afastadas dos painéis solares e respetivas infraestruturas 

associadas; por este motivo, estas ocorrências patrimoniais têm impactes negativos apenas 

indiretos, decorrentes da empreitada de construção, sendo importante garantir, durante a 

empreitada, a conservação in situ de todas as estruturas arquitetónicas situadas nas 

proximidades das infraestruturas. 

No corredor da linha elétrica, a distribuição linear das 15 ocorrências é a seguinte:  

 14 ocorrências patrimoniais no corredor 1 (1 no troço 1, 4 no troço 2 e 9 no troço 3);  

 10 ocorrências patrimoniais no corredor 2;  

 1 ocorrência na Alternativa 1. 
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Nos troços comuns às 2 principais alternativas, regista-se 1 ocorrência patrimonial no troço 1 

(n.º 11), com potencial impacte negativo direto. No troço 3, inventariaram-se 9 ocorrências 

patrimoniais: os registos n.º 15, n.º 224 e n.º 225 têm potenciais impactes negativos diretos; as 

ocorrências n.º 17 e n.º 223 tem impactes negativos indiretos; as ocorrências n.º 18, n.º 22, n.º 

23 e n.º 24 têm impactes nulos devido à sua distância elevada ao eixo da linha. 

No troço 2, existem 3 corredores alternativos em estudo:   

 o corredor 1 tem 4 registos (n.º 12, n.º 13, n.º 14 e n.º 15);  

 o corredor 2 tem 2 registos (n.º 15 e n.º 21);  

 o corredor composto pelo corredor 1 + alternativa 1+ corredor 2 tem 5 registos (n.º 12, 

n.º 13, n.º 14, n.º 15 e n.º 25).  

Perante estes resultados, considera-se que o Corredor 2 como a melhor solução patrimonial, 

porque reúne menor número de ocorrências patrimoniais (2 unidades) e apresentam 

menor risco de impactes negativos diretos. 

Face à possibilidade de existirem ajustes ao traçado definitivo da linha elétrica e perante a 

ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que não 

existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem qualquer um dos 

corredores em estudo. 

Em fase de projeto de execução, com o estabelecimento do traçado final da linha elétrica, 

deverão ser realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a sua extensão, num 

corredor com 100m de largura. Em fase prévia ao início da obra deverão ser também 

desenvolvidas prospeções sistemáticas nas áreas de implantação dos estaleiros e parques de 

materiais e dos acessos à frente de obra. 

Com a realização destas fases de trabalho de campo será necessário proceder a nova 

avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação 

provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de 

Minimização Patrimonial. 

5.11 – USO ATUAL DO SOLO 

A área onde o projeto se desenvolve é marcadamente rural, podendo ser definidas três zonas 

com ocupações distintas: uma primeira área, onde se localiza a Central Fotovoltaica Douro 

Solar, dominada por matos; uma área intermédia dominada por pomares de macieira onde se 

produz a maçã da Beira Alta; e uma área final, junto da Subestação de Valdigem, onde a 

ocupação do solo é dominada por vinha e olival. 

As áreas agrícolas são dominantes em relação a todas as outras ocupações do solo, 

representando mais de 62% da área de desenvolvimento do projeto, seguindo-se as áreas com 

matos (23%) e as áreas florestais (12,3%). 
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A classe de uso do solo mais frequente corresponde aos pomares, que representam 39,1% da 

área de estudo, seguindo-se os matos (23%) e as vinhas (17,9%). As classes “humanizadas” 

como as áreas urbanas são muito pouco representadas na área de estudo (2,3%). 

Os impactes resultantes da construção da Central Solar Fotovoltaica e da Linha Elétrica de 

ligação à rede serão negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, de ocorrência 

imediata e incidência local, de magnitude reduzida e não significativos, face às classes de 

ocupação do solo diretamente afetadas, quer pela implantação da Central Solar Fotovoltaica, 

quer no que diz respeito aos corredores das linhas e aos traçados preliminares desenvolvidos. 

Na fase de exploração, os impactes esperados incidem na manutenção da faixa de proteção da 

linha, podendo implicar o corte sucessivo de faixas de floresta de produção. Considera-se que 

estes impactes serão negativos e irreversíveis, mas de magnitude e significância 

reduzidas. 

5.12 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

A análise realizada incidiu sobre a compatibilidade do Projeto sobre os instrumentos de gestão 

territorial presentes na área onde desenvolve, desde os de nível nacional até aos de nível 

municipal. Assim, quer a Central Solar Fotovoltaica quer a Linha Elétrica de ligação à rede 

contribuem de forma positiva para diversos objetivos enunciados no Plano Nacional de Política 

de Ordenamento do Território, nomeadamente no que diz respeito à otimização das 

infraestruturas e de energia; a descarbonização, acelerando a transição energética e material; 

a dinamização e revitalização do comércio e dos serviços; e o fomento de uma abordagem 

territorial de resposta à perda demográfica. Já quanto a outros objetivos como sejam a 

valorização do território através da paisagem ou o ordenamento e revitalização dos territórios 

da floresta, o projeto não contribui positivamente, em função da sua implantação e inevitável 

interferência no território. 

O mesmo acontece quanto às orientações estabelecidas no Plano Regional de Ordenamento 

Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douto, no que se refere à defesa, valorização e gestão 

sustentável dos espaços e recursos florestais, uma vez que o projeto irá ocupar e condicionar 

espaços florestais. 

Relativamente aos Planos Diretores Municipais, a Central não se encontra entre os usos 

permitidos no PDM de Tarouca na categoria Solo Rural, subcategoria Espaços Florestais, pelo 

que o PDM terá que ser objeto da necessária dinâmica para integrar o projeto. No que diz 

respeito à Linha Elétrica de ligação à rede, considerando os PDM de Armamar e Lamego, 

verifica-se que os usos de interesse público e infraestruturas (no caso de Armamar são 

referidas expressamente as redes de eletricidade) se encontram entre os usos do solo 

permitidos na categoria Solo Rural, subcategorias Espaços Agrícolas, Espaços Florestais e 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, desde que respeitadas as restrições e servidões 

de utilidade pública e as disposições dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 
 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 54 

Incêndios. Verifica-se, portanto, que o projeto é compatível com estas categorias de espaços, 

que abrangem a esmagadora maioria da área dos corredores de 400 m de largura. 

Já em relação aos Espaços Residenciais e Espaços de Uso Especial, o projeto não é 

compatível, pelo que, em projeto de execução, os traçados devem ser definidos fora destas 

categorias. A ocorrência destas categorias é, porém, muito reduzida, ao longo dos corredores, 

pelo que o traçado definitivo poderá evitá-las, tal como acontece com os traçados indicativos 

estabelecidos em estudo prévio.  

Importa referir que o projeto da central Fotovoltaica obteve declaração de interesse público 

municipal, emitida na sequência de deliberação da Câmara Municipal de Tarouca, de 

25/06/2020, e de deliberação da Assembleia Municipal, de 26/06/2020, bem como a aprovação 

do Pedido de Informação Prévia. 

Quanto à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras condicionantes, o 

projeto da Central Solar Fotovoltaica não interfere com áreas de RAN e a afetação de áreas de 

REN é pouco significativa, uma vez que a área total é inferior a 9 hectares e a funcionalidade 

dos sistemas interferidos (cursos de água e respetivos leitos e margens e áreas estratégicas de 

proteção de recarga de aquíferos) não é afetada de modo relevante por este tipo de projeto, 

considerando o tipo de implantação que tem no solo e por evitar os pequenos talvegues 

existentes. 

No que respeita à afetação de Perímetro Florestal da Serra de Leomil, o impacte tem 

magnitude elevada (superior a 60 hectares), embora de significância moderada, uma vez que a 

quase totalidade da área afetada é ocupada por matos e vegetação rasteira e a SE elevatória 

fica fora do Perímetro Florestal. 

Relativamente à Linha Elétrica de ligação à rede, a afetação de áreas de REN é pouco 

significativa, uma vez que, considerando os traçados indicativos, a área afetada pelos apoios é 

apenas muito reduzida e a funcionalidade dos sistemas interferidos (cursos de água e 

respetivos leitos e margens, áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e áreas de 

elevado risco de e erosão hídrica do solo) não é afetada de forma relevante pela presença da 

linha de alta tensão. 

A afetação de áreas de RAN é também pouco significativa e a presença de culturas agrícolas é 

permitida na faixa de segurança de 45 m. 

No que respeita à afetação de Perímetro Florestal da Serra de Leomil, o impacte tem uma 

magnitude reduzida na zona dos apoios e na faixa de segurança de 45 m, e uma significância 

também reduzida, uma vez que a quase totalidade da área afetada ou condicionada é ocupada 

por matos e vegetação rasteira. A interferência com pontos de água acessíveis por meios 

aéreos é também muito reduzida.  
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Os projetos de linhas elétricas comportam algum fator de risco de incêndio no atravessamento 

de áreas florestais, no entanto, a existência e manutenção de uma faixa de gestão de 

combustíveis, com pelo menos 45 m de largura, e a manutenção da própria linha reduzem 

significativamente esse risco. 

A intersecção de linhas de água é muito diminuta, não ocorrendo afetação de leitos e margens 

de cursos de água. 

5.13 – COMPONENTE SOCIAL 

Em função das avaliações efetuadas pode concluir-se que, no que respeita à Central Solar, o 

principal impacte positivo, e razão de ser do projeto, é a produção de energia elétrica com base 

em fontes renováveis, contribuindo significativamente para a concretização das políticas, 

objetivos e metas estabelecidos no PNEC, para 2030, e no RNC, para 2050, sendo que o 

mesmo é válido para a Linha Elétrica de ligação à rede. 

É relevante, referir que a integração no sistema da energia elétrica produzida pela Central não 

terá impacte negativo nos custos económicos e financeiros do Sistema Elétrico Nacional, uma 

vez que o regime remuneratório subjacente é o regime geral baseado na livre concorrência dos 

produtores no mercado elétrico, e os custos de interligação à Rede Pública serão suportados 

pelo promotor, revertendo a infraestrutura de interligação (linha a 220 kV) para o Operador da 

Rede de Transporte de Energia Elétrica, a REN, S.A. 

Outros impactes positivos relevantes ocorrem ao nível da criação de emprego e estímulo das 

atividades económicas locais, na fase de construção, em função da repercussão esperada, a 

nível local e regional, do elevado volume de investimento previsto para o projeto. Importa 

também referir o efeito positivo como zona tampão à progressão de incêndios no caso da 

Central Solar Fotovoltaica devido à sua faixa de gestão de combustíveis.  

A envolvente socioeconómica da região, fortemente dependente dos rendimentos do setor 

primário, foi especialmente considerada, tendo sido incorporadas ações para promoção das 

atividades existentes na área, nomeadamente com a: 

 Promoção da polinização das culturas frutícolas, com especial relevância económica na 

região, contemplando a implementação de projeto de integração de polinizadores. 

 Promoção da manutenção do efetivo ovino local, com a utilização dos terrenos 

disponíveis na Central Solar pelos rebanhos existentes nas freguesias de Vila Chã da 

beira e Sarzedo. 

O projeto irá ainda contribuir diretamente para o aumento de rendimentos da população local. 

Relativamente aos impactes negativos, de caráter temporário, que podem ocorrer da fase de 

construção, importa sobretudo ter em conta, gerir e mitigar adequadamente o efeito de 

atravessamento de povoações por tráfego, sobretudo de pesados, relacionado com a obra da 
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Central. Considerando como mais vulnerável a zona de Vila Chã da Beira, atravessada pela 

EM520-1, devem ser escolhidas alternativas de acesso à obra que menos penalizem esta 

povoação. O Santuário da Senhora do Calvário e respetiva área de lazer ficam muito próximo 

da área da Central e parcialmente dentro da faixa de gestão de combustível. A adequada 

proteção deste espaço, durante a fase de construção, e o seu adequado enquadramento e 

valorização paisagística e funcional, na fase de exploração, constituem medidas importantes 

para a preservação e requalificação deste espaço. 

Da análise efetuada pode concluir-se que a Linha em estudo não terá impactes negativos 

significativos. 

No que respeita à análise comparativa das alternativas de corredor existentes no troço 2, 

verifica-se que os corredores são de curta extensão, estão relativamente próximos e têm 

alguns trechos comuns. Deste modo, concluiu-se que não há grandes diferenciações entre eles 

e os próprios impactes são pouco significativos ou, pontualmente, moderadamente 

significativos. Deste modo, a opção por qualquer um dos corredores não surge como 

problemática. Ainda assim, considera-se que o Corredor 1, pelo facto de o traçado indicativo se 

afastar mais de edifícios residenciais e outras áreas sociais, é ligeiramente mais favorável. 

5.14 – SAÚDE HUMANA 

A avaliação efetuada permitiu concluir que a fase de construção pode ter efeitos negativos na 

saúde e bem-estar, mas que os potenciais impactes, de uma forma geral, são pouco 

significativos desde que tomadas as necessárias medidas. 

Prevê-se que os efeitos resultantes da produção de ruído pelas atividades construtivas sejam 

pouco significativos, apesar do ambiente sonoro de referência ser pouco perturbado. Já no 

caso dos impactes do ruído emitido pelo tráfego de veículos pesados e ligeiros nas povoações 

atravessadas, pode considerar-se negativo e moderadamente significativo, mas localizado, 

descontínuo e temporário.  

Os principais impactes potenciais na qualidade do ar resultam das emissões de material 

particulado resultante das atividades de construção da Central e da Linha Elétrica de ligação à 

Rede, e da emissão de poluentes atmosféricos pelas máquinas e veículos pesados e ligeiros 

afetos à obra, nomeadamente no atravessamento de povoações. Estes impactes são 

temporários e não se espera a ocorrência de impactes significativos.  

O afluxo e presença de trabalhadores da obra, nomeadamente os oriundos de outros 

concelhos ou regiões, e a sua circulação nos meios locais aumenta o risco de transmissão de 

doenças entre os trabalhadores e as populações locais. O principal risco atual consiste na 

transmissão da COVID-19, não sendo, porém, é possível prever qual a evolução até ao 

momento em que se iniciar a fase de construção. Na fase prévia ao início da construção, a 
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situação deve ser reavaliada e devem ser seguidas as orientações e normas da Direção Geral 

de Saúde e das autoridades de saúde locais. 

Não se prevê também um significativo risco de ocorrência de acidentes envolvendo a 

população local. Os principais impactes poderão resultar da circulação de máquinas e veículos 

da obra nas vias públicas, particularmente no interior de povoações. A planificação das 

circulações, limitando ou evitando a circulação no interior das povoações, a adoção dos 

cuidados necessários e o cumprimento escrupuloso das regras de trânsito podem reduzir o 

risco potencial de acidente e as consequências negativas para a saúde. 

A afetação da propriedade e a incerteza associada aos processos de negociação das 

respetivas indemnizações constitui um processo complexo de duração temporal variável, mas 

geralmente longa (inicia-se antes da fase de construção e prolonga-se pela fase de 

funcionamento), que pode constituir uma fonte de receios e um fator de ansiedade e, mesmo, 

de episódios depressivos, em situações de maior vulnerabilidade, particularmente em pessoas 

idosas e de baixos recursos. Trata-se de um processo complexo cujos efeitos é difícil avaliar 

previamente, na medida em que as reações individuais podem diferir acentuadamente, em 

função de cada situação concreta.  

A presença da Central e as ações de gestão de combustível contribuem para a redução das 

condições de propagação de incêndios, o que constitui um fator positivo, ao nível da 

segurança, saúde e bem-estar. 

No que respeita à exposição das populações a campos eletromagnéticos, com base em 

análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares em todo 

o mundo, confirmados pelas monitorizações já realizadas em linhas da RNT, concluiu-se que 

os valores dos CEM sob qualquer linha da Rede Elétrica Nacional, de qualquer nível de tensão, 

se encontram abaixo dos limites recomendados internacionalmente e que se encontram 

transpostos para o direito nacional pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

Relativamente à análise de alternativas existentes no troço 2, considerando a curta extensão 

dos corredores, a relativa proximidade entre eles, a existência de alguns trechos comuns, e o 

facto de o traçado definitivo não ser ainda conhecido com exatidão, não existem elementos 

suficientes para uma análise conclusiva sobre a alternativa mais favorável. 

Ainda assim, o corredor C1, pelo facto de o traçado indicativo se afastar mais de edifícios 

residenciais e de outras áreas sociais, pode ser considerado como ligeiramente mais favorável, 

sobretudo na perspetiva dos efeitos de eventuais perceções negativas por parte dos 

proprietários, residentes e outros utilizadores desses espaços. 
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6 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

A necessidade da minimização dos impactes identificados e avaliados leva a que sejam 

propostas medidas de minimização para cada fase de desenvolvimento do Projeto e para cada 

componente – Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica de Ligação à Rede. 

Propõem-se 22 medidas para a fase de Projeto de Execução, exclusivamente para a Linha 

Elétrica, incidindo sobre todos os fatores ambientais mas com especial relevância no 

Património (medida a.2 de prospeções sistemáticas em todo o traçado) e na Paisagem 

(medidas a.19 a a.21 de preservação dos valores do Alto Douro Vinhateiro). 

Para a fase de construção propõem-se medidas para a fase prévia à construção (12 medidas) 

incidindo sobre a organização e planeamento da obra (Plano de Gestão Ambiental - b.1 – e 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição – b.2) e na 

componente patrimonial (medida b.12 – registo de muros na área da central); medidas de 

caráter geral relacionadas com o funcionamento da obra (15 medidas, incluindo contenção da 

obra e proteção da envolvente); medidas para os estaleiros (4 medidas, incluindo localização, 

organização interna e gestão de resíduos); medidas para a desmatação e limpeza (8 medidas, 

incluindo a preservação da vegetação mais relevante da envolvente); movimentações de terras 

(9 medidas); construção e reabilitação de acessos (6 medidas, incluindo contenção e 

delimitação das frentes de obra e sinalização); circulação de veículos e máquinas (9 medidas, 

incluindo manutenção dos equipamentos) e medidas para a gestão de resíduos e efluentes (5 

medidas, incluindo acondicionamento, armazenamento e gestão de resíduos). 

Para esta fase são propostas igualmente medidas específicas para o Acompanhamento 

Arqueológico (8 medidas, incluindo a consideração da realização de escavações e sondagens 

caso sejam encontrados contextos habitacionais e funerários durante o acompanhamento). 

Para a fase de conclusão da obra, propõem-se 8 medidas, incidindo sobre a recuperação de 

áreas intervencionadas (d.1), recuperação de acessos de obra desativados (d.4) e 

recomendações sobre o tipo de plantas a utilizar para as ações de 

recuperação/enquadramento paisagístico (d.7). 

Para minimizar os impactes durante a fase de exploração, propõem-se 6 medidas associadas 

às operações de manutenção dos equipamentos dos diferentes componentes do Projeto, 

incluído a gestão da faixa de gestão de combustíveis (e.2), a instalação de sinalização anti-

colisão de aves nas zonas de maior risco (e.5) e recurso a animais de pastoreio para o controlo 

da vegetação na área da central, ao invés do recurso a máquinas (e.4).  

Finalmente, para a fase de desativação, propõe-se que sejam tomadas as mesmas medidas 

que para a fase de obra. 
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Considerando os impactes identificados e analisados, bem como as medidas de minimização 

propostas, não se considera necessário o desenvolvimento e implementação de programas de 

monitorização ambiental. 

7 – COMPARAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS – LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

Face à tipologia do projeto em causa é importante desenvolver uma hierarquização de descritores 

por ordem de importância e de necessidade de pormenorização, nos termos do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. Considera-se que esta hierarquização é 

especialmente importante na comparação das alternativas em estudo pois existem claramente 

descritores cujo valor ambiental passível de ser afetado é elevado, enquanto noutros casos, a sua 

importância e probabilidade de afetação é muito reduzida. 

Assim, consideram-se quatro grupos de classificação: fatores muito importantes (Ambiente 

Sonoro, Património Cultural, Uso Atual do Solo, Componente Social, Ordenamento do Território 

e Condicionantes, Sistemas Ecológicos e Paisagem); fatores importantes (Geologia e 

Geomorfologia, Solos e RAN, Saúde Humana); fatores pouco importantes (Clima e 

Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Gestão de Resíduos). 

Quadro 6 – Comparação das Soluções Alternativas – Troço 2 

Descritor 
Grau de 

Importância
Corredor 1 Corredor 2 

Corredor 1 + Alternativa 1 + 
Corredor 2 

Classificação Valoração Classificação Valoração Classificação Valoração 

Qualidade do Ar, 
Clima e Alterações 

Climáticas 
1 

Igualmente 
viável 

0 0 
Igualmente 

viável 
0 0 

Igualmente 
viável 

0 0 

Geologia e 
Geomorfologia 

2 
Igualmente 

viável 
0 0 

Igualmente 
viável 

0 0 
Igualmente 

viável 
0 0 

Solos e RAN 2 
Ligeiramente 

favorável 
2 4 

Ligeiramente 
favorável 

2 4 
Menos 

favorável 
1 2 

Recursos Hídricos 1 
Mais 

favorável  
3 3 

Ligeiramente 
favorável 

2 2 
Ligeiramente 

favorável 
2 2 

Ambiente Sonoro 3 
Igualmente 

viável 
0 0 

Igualmente 
viável 

0 0 
Igualmente 

viável 
0 0 

Gestão de 
Resíduos 

1 
Mais 

favorável 
3 3 

Ligeiramente 
favorável 

2 2 
Ligeiramente 

favorável 
2 2 

Sistemas 
Ecológicos 

3 
Mais 

favorável 
3 9 

Ligeiramente 
favorável 

2 6 
Menos 

favorável 
1 3 

Património 
Cultural 

3 
Ligeiramente 

favorável 
2 6 

Mais 
favorável 

3 9 
Menos 

favorável 
1 3 

Paisagem 3 
Mais 

favorável 
3 9 

Ligeiramente 
favorável 

2 6 
Menos 

favorável 
1 3 

Ordenamento do 
Território e 

Condicionantes 
3 

Ligeiramente 
favorável 

2 6 
Menos 

favorável 
1 3 

Menos 
favorável 

1 3 

Uso Atual do Solo  3 
Mais 

favorável 
3 9 

Ligeiramente 
favorável 

2 6 
Menos 

favorável 
1 3 

Componente 
Social 

3 
Ligeiramente 

favorável 
2 6 

Menos 
favorável 

1 3 
Menos 

favorável 
1 3 

Saúde Humana 2 
Ligeiramente 

favorável 
2 4 

Menos 
favorável 

1 2 
Menos 

favorável 
1 2 

TOTAL 59 - Mais favorável 43 26 - Menos favorável 
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Da análise desenvolvida ao longo do presente capítulo e que se sintetiza no quadro anterior é 

possível retirar as seguintes conclusões: 

 Todos os corredores alternativos estudados são ambientalmente viáveis, ainda que com 

diferenças que permitem identificar qual o corredor globalmente mais favorável 

(Corredor1) e qual o menos favorável (Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2); 

 Os fatores Qualidade do Ar, Clima e Alterações Climáticas, Geologia e Geomorfologia e 

Ambiente Sonoro consideram não haver situações notórias que permitam distinguir os 

Corredores em comparação considerando-se que são igualmente viáveis; 

 O Corredor 1 é o que se apresenta como mais favorável para a maioria dos descritores, 

nomeadamente: Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos, Sistemas Ecológicos e Uso 

Atual do Solo; 

 Ainda que se considere apenas como ligeiramente mais favorável o Corredor 1 é a 

melhor solução para os fatores Paisagem, Ordenamento do Território e Condicionantes, 

Componente Social e Saúde Humana; 

 O Corredor 1 não é considerado para nenhum descritor como o corredor menos 

favorável; 

 A solução que resulta da combinação entre Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 é a 

que se apresenta como menos favorável na maioria dos descritores não se 

apresentando como solução mais favorável para nenhum descritor. 

 O Corredor 2 é aquele que se apresenta como intermédio, apenas mais favorável no 

caso do Património cultural, sendo menos favorável para os descritores: Ordenamento 

do Território e Condicionantes, Componente Social e Saúde Humana 

Desta forma, considera-se que a solução globalmente mais favorável é a que corresponde ao 

Corredor 1 pelo que deverá ser sobre este que deverá ser desenvolvida a fase seguinte de 

Projeto de Execução e onde será detalhado o traçado da linha de ligação entre a Central Solar 

Fotovoltaica e a Subestação de Valdigem. 

8 – CONCLUSÃO FINAL 

O Projeto em estudo é composto por duas componentes, a Central Solar Fotovoltaica Douro 

Solar e a Linha Elétrica de ligação à rede, a 220 kV que possibilita o escoamento e injeção na 

Rede Nacional de Transporte da energia elétrica gerada na Central. 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar destina-se à produção de energia elétrica com o 

recurso a painéis solares em conformidade com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 168/99, 

de 18 de maio) estando dimensionada para uma potência de pico de 126.360,00 kWp para 

uma potência nominal de 100.000,00 kVA.  
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A Linha Elétrica de ligação à rede, fundamental para o escoamento da energia elétrica produzida, 

procederá à ligação entre a Subestação de elevação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e a 

Subestação de Valdigem, integrada na Rede Nacional de Transporte e da responsabilidade da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, com uma extensão superior a 15 km. 

O objetivo fundamental do Projeto é o da produção de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis e a sua injeção na Rede Nacional de Transporte, produzindo aproximadamente 

202,7 GWh/ano de energia, com capacidade para o abastecimento de 56 294 habitações5. A 

produção estimada permite evitar a emissão de cerca de 41.350 ton de CO2 por ano6, 

possibilitando aos municípios de Tarouca, Lamego e Moimenta da Beira reforçar a aposta 

estratégica da União Europeia na produção de energia limpa, sem emissões de CO2 e sem 

colocar em causa a sustentabilidade económica e financeira do sistema elétrico. 

Muito importante para a compreensão do Projeto e da configuração das suas componentes é o 

processo de pedido de atribuição de reserva de capacidade para a injeção na RNT. Este 

processo foi realizado pela BLOWING GLOW, Lda. ao abrigo da legislação em vigor (Decreto-

Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de 

junho), à entidade licenciadora (Direção-Geral de Energia e Geologia – DGEG), tendo em 

consideração a “Caracterização da RNT para efeitos de acesso à rede – situação a 31 de 

dezembro de 2018”, publicado na página da REN e da ERSE, em particular o anexo N do 

referido documento, que integra uma tabela com a estimativa da capacidade disponível para a 

receção de nova geração na RNT, a 20 de março de 2019, discriminada por subestações (ou 

conjunto de subestações) e níveis de tensão. Neste contexto, o pedido da BLOWING GLOW, 

Lda de atribuição de reserva de capacidade foi realizado para a Subestação de Valdigem – 

220 kV, uma das poucas subestações com disponibilidade de capacidade de receção e 

potência disponível de 100 MVA. 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, enquanto Operador da Rede de Transporte (ORT) e 

Gestor Técnico Global do SEN (GTGSEN), dando cumprimento à legislação em vigor, deu 

sequência ao Pedido referido, o qual foi remetido pela entidade licenciadora (DGEG), 

atribuindo em 11 de outubro de 2019, o Titulo de Reserva de Capacidade (TRC) à empresa 

BLOWING GLOW, Lda., na Subestação de Valdigem e no nível de tensão de 220 kV, reserva 

essa que não pode ser alterada.  

Relativamente à Subestação de Valdigem, de acordo com a utilização considerada previamente 

para os painéis de 220kV na Subestação, apenas está disponível para a tensão em causa 

(220 kV) o espaço para a construção do painel n.º 214, localizado no extremo sudoeste da 

referida infraestrutura, implicando que a linha elétrica de ligação entre a Subestação da Central 

Solar Fotovoltaica (Centro Eletroprodutor) e a Subestação de Valdigem tenha necessariamente 

de estar ligada neste ponto, condicionando todo o seu desenvolvimento. 

 
5 Para a estimativa do abastecimento de habitações foi considerado o consumo de 3600 kWh/habitação/ano 
6 Para a estimativa da previsão da contribuição para a redução de emissões de GEE considerou-se um fator de 

emissão de 0,204 kg CO2/kWh para o mix de geração de energia em Portugal (fonte: ERSE) 
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As duas componentes do Projeto objeto do presente Estudo submetem-se a procedimento de 

AIA em fases de desenvolvimento diferentes, com a Central Solar Fotovoltaica em Fase de 

Projeto de Execução e a Linha Elétrica de ligação à rede em fase de Estudo Prévio. Esta 

solução decorre da articulação direta com a Agência Portuguesa do Ambiente, IP e demais 

entidades usualmente integrantes das Comissões de Avaliação, em reunião decorrida em 1 de 

abril de 2020, onde se procedeu a uma breve apresentação do Projeto e onde foram recolhidas 

as preocupações que o projeto e a região onde se desenvolve, para as diferentes 

especialidades em causa. Esta opção está conforme a regulamentação em vigor, 

nomeadamente o ponto B.1.12 da Nota Explicativa dos Procedimentos para Licenciamento de 

Centros Eletroprodutores Fotovoltaicos (decorrentes do 1º procedimento concorrencial ao 

abrigo da alínea c), do n.º 1 do Art.º 5-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua 

atual versão) datada de novembro de 2019 e da responsabilidade do Grupo de Trabalho da 

Comissão de Acompanhamento dos Processos de Licenciamento (APA, DGEG, CCDRC, 

CCDRLVT, CCDRAlentejo, CCDRAlgarve), onde se refere, mais precisamente “(…) De notar 

que o projeto a submeter a procedimento de AIA deve incluir não apenas o centro 

electroprodutor mas também a infraestrutura de ligação à RESP. Note-se que as várias 

componentes do projeto a submeter a AIA podem se encontrar em fases distintas de 

desenvolvimento, por exemplo, o centro electroprodutor pode estar em fase de projeto de 

execução enquanto a infraestrutura de ligação à RESP pode estar em estudo 

prévio/anteprojeto. Nesse caso, apenas a infraestrutura de ligação à RESP terá de ser sujeita a 

verificação da conformidade ambiental do projeto de execução”. 

O desenho da Central Solar Fotovoltaica analisado Estudo de Impacte Ambiental teve em 

consideração diversos aspetos, sendo fundamentais as condicionantes locais como a presença 

de habitats naturais, de elementos patrimoniais e de linhas de água, bem como o acordo 

integral com os proprietários dos terrenos onde se implantará, resultando que os principais 

impactes negativos resultam das ações da fase de construção sendo, na generalidade, 

minimizáveis, reversíveis e temporários. É importante referir igualmente que o Projeto de 

Integração Paisagística desenvolvido para a área da Central Solar Fotovoltaica contribui de 

forma consistente para a minimização dos impactes decorrentes da exploração, sendo 

igualmente relevante o recurso a rebanhos locais para uma gestão integrada da vegetação que 

naturalmente se irá desenvolvendo, promovendo uma relação de proximidade entre as 

comunidades locais e a Central. 

No que concerne à Linha Elétrica de Ligação à Rede, o seu desenvolvimento iniciou-se numa 

fase prévia ao presente Estudo (à semelhança da Central Solar), com o desenvolvimento de 

diversos corredores que foram analisados num EGC - Estudo de Grandes Condicionantes 

(apresentado como anexo ao EIA). O desenvolvimento dos referidos corredores teve 

obrigatoriamente em consideração o ponto de saída da Central Solar Fotovoltaica e o ponto de 

entrega na Rede, conforme o anteriormente referido, no painel n.º 214 da Subestação de 

Valdigem. 
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Do EGC resultaram diferentes soluções para o corredor de desenvolvimento da linha que, 

como resultado do aprofundamento do conhecimento da região onde se desenvolvem, foram 

melhorados de modo a minimizar a interferência com situações de maior sensibilidade em 

todos os domínios. Assim, no que concerne à Linha Elétrica de Ligação à Rede analisada no 

presente EIA foram considerados 3 troços distintos: no troço inicial (Troço 1) e no final (Troço 

3) apenas foi considerado um corredor face às condicionantes em presença no território, 

enquanto no troço intermédio (Troço 2) foram considerados 3 corredores alternativos. 

No caso do Troço 1, a consideração de apenas uma alternativa de corredor prende-se com a 

presença do Parque Eólico de Armamar e a intensão do seu reforço de potência, 

condicionando fortemente o desenvolvimento de uma linha com estas caraterísticas que, por 

sua vez, poderia provocar fortes constrangimentos à expansão do referido Parque Eólico. No 

caso do Troço 3, a consideração de apenas uma alternativa de corredor prende-se com a 

orografia muito difícil da área a poente do Monte de São Domingos, com a presença de 

escarpas, uma maior presença de vinha no território e proximidade a Valdigem, aliada 

dificuldades técnicas no desenvolvimento de um traçado de linha associado a um corredor que 

passasse nessa área. 

A análise das alternativas realizada para o Troço 2 – corredores 1, 2 e conjunção do corredor 1 

com alternativa 1 e corredor 2 - revelou o Corredor 1 como o corredor ambientalmente mais 

favorável, desenvolvendo-se em áreas compatíveis com a tipologia de projeto em causa, de 

matriz fundamentalmente rural, maioritariamente ocupada por explorações agrícolas de pomar 

(troços inicial e intermédio) e vinha (troço final), em que a ocupação urbana edificada 

corresponde a edifícios isolados. Neste contexto, a interferência com zonas agrícolas 

relevantes pode ser minimizada pela colocação dos apoios de linha em áreas menos 

importantes e nas extremas das parcelas, sendo que o desenvolvimento do traçado da linha 

possibilitará evitar as áreas urbanas e as edificações isoladas.  

Um dos aspetos mais relevantes da Linha Elétrica de Ligação à Rede prende-se com a 

interferência com o Alto Douro Vinhateiro - classificado como Património Mundial pela 

UNESCO – pelo corredor em estudo, fundamentalmente devido à necessidade de ligação à 

área reservada para o painel n.º 214 na Subestação de Valdigem. Efetivamente, esta 

infraestrutura da REN localiza-se adjacentemente ao limite da Área Classificada em causa, 

implicando que o corredor inclua áreas no seu interior, bem como no interior da sua Zona 

Especial de Proteção. Para além deste facto, a envolvente da Subestação possui diversas 

linhas elétricas com diferentes níveis de tensão, o que condiciona fortemente as soluções 

técnicas de implantação de uma linha com as caraterísticas da linha em estudo. 

Neste contexto, o Promotor promoveu reuniões de trabalho com a equipa projetista, a CCDR 

Norte/Missão Douro (enquanto entidade responsável pela proteção, conservação, valorização, 

divulgação e promoção do Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial da UNESCO) e a REN – 

Redes Energéticas Nacionais, SA (enquanto entidade gestora da Rede Nacional de 
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Transporte) com o propósito de analisar diferentes soluções para a ligação à Subestação de 

Valdigem e minimizar o impacte sobre o Bem Património Mundial. 

Procedeu-se, assim, ao desenvolvimento de um traçado de linha com a localização preliminar 

de apoios para o corredor em causa com duas alternativas na ligação à Subestação de 

Valdigem, ambas recorrendo a um apoio de linha atualmente existente – e localizado no interior 

do Alto Douro Vinhateiro – pertencente à Linha Valdigem – Vermoim a 220 kV e passível de 

utilização pela linha em estudo, validada pela REN. No primeiro caso, a solução preliminar 

desenvolvida não implica a implantação de apoios no Alto Douro Vinhateiro e recorre ao apoio 

existente para aproximação e entrada na Subestação. No caso alternativo, a solução 

desenvolvida considera a substituição de um apoio por dois apoios de menor altura, menos 

marcantes na paisagem mas sendo que um destes se implanta diretamente na área do Alto 

Douro Vinhateiro.  

Uma vez que o corredor em estudo se desenvolve no interior desta área, foi desenvolvido um 

Estudo de Impacte Patrimonial que se apresenta no Volume 6 – Estudo de Impacte 

Patrimonial do Estudo de Impacte Ambiental. 

A análise realizada ao Projeto resulta que os principais impactes negativos decorrem da fase 

de obra das diferentes componentes, sendo os impactes negativos identificados genericamente 

pouco significativos e passíveis de minimização, tendo sido igualmente identificados impactes 

positivos durante a referida fase que se prendem essencialmente com a potenciação da 

economia local através da aquisição de bens, serviços e mão-de-obra. 

Os impactes positivos advêm do funcionamento da Central Solar Fotovoltaica e da sua injeção 

de energia elétrica na Rede Nacional de Transporte. Efetivamente, a produção de 

aproximadamente 202,7 GWh/ano de energia possibilitando o abastecimento de 56 294 

habitações, com o recurso a uma fonte de energia renovável, permite evitar a emissão de 

cerca de 41.350 ton de CO2 por ano, o que se traduz no reforço positivo a nível Nacional da 

aposta estratégica da União Europeia na produção de energia limpa, livre de emissões de CO2 

e sem afetar negativamente a sustentabilidade económica e financeira do sistema elétrico. 

Para além deste efeito a nível Nacional, a interligação esperada ao nível local entre a 

comunidade e o Centro Eletroprodutor resultará em impactes positivos ao nível socioeconómico 

através da aquisição de bens e serviços necessários para a operação da Central. 

Assim, e tendo sempre presente os fortes condicionalismos que esta região apresenta, conclui-

se que a conceção criteriosa da Central Solar Fotovoltaica e a definição devidamente 

estruturada dos corredores de desenvolvimento da Linha Elétrica de Ligação à Rede 

possibilitou evitar impactes mais expressivos, sendo que a infraestrutura em estudo não se 

afigura como um projeto que, genericamente, após a sua construção e entrada em 

funcionamento, provoque impactes negativos significativos no ambiente, particularmente se 

forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente EIA, com os impactes 

positivos gerados a suplantar os impactes negativos identificados. 
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