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GLOSSÁRIO 

 

Apresenta-se neste capítulo o glossário de termos técnicos de projeto (Adaptado do “Guia 

Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas”; Protocolo entre a Rede Eléctrica Nacional e a Agência 

Portuguesa do Ambiente, APAI, 2008):  

 Apoio - Numa linha elétrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados ou apoiados os cabos 

condutores e de guarda 

 Área de análise - Área a estudar num corredor selecionado. 

 Área de estudo - Porção de território com largura adequada (habitualmente entre os 3000 e os 

4000 m) para conter uma representação significativa dos condicionalismos territoriais e 

ambientais. No caso das linhas de transporte de energia, a largura variável deve permitir o estudo 

de diversas alternativas de corredor no seu interior. 

 Área de incidência direta do projeto (Património) - Aquela que é diretamente afetada pela 

execução do projeto. 

 Área de incidência indireta do projeto (Património) - Aquela que é passível de ser afetada no 

decorrer da implementação do projeto. 

 Áreas sensíveis (de acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro)  

 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 e 92/43/CEE; 

 Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

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

 Autoridade de AIA - Entidade governamental – atualmente, Agência Portuguesa do Ambiente ou 

as CCDR, consoante os casos em apreciação - responsável pela coordenação técnica e 

administrativa do procedimento de AIA 

 Autorização ou licença - Decisão que confere ao proponente o direito a realizar o projeto. 

 Avaliação de impacte ambiental ou AIA - Instrumento de carácter preventivo da política do 

ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva participação pública e 

análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha de informação, identificação e 
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previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a identificação e proposta 

de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão 

sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-avaliação. 

 Bird Flight Diverter (BFD) - Equipamentos, com formas diversas, em geral com uma 

configuração em espiral, que são instalados em torno dos cabos de guarda e/ou condutores, a 

espaçamentos adequados, e cujo objetivo é o de aumentar o perfil dos cabos, aumentando a sua 

visibilidade pelas aves; estes dispositivos são essenciais como equipamento de minimização da 

mortalidade de aves por colisão com cabos de linhas elétricas aéreas e frequentemente 

instalados nos vãos das linhas onde este risco precisa de ser acautelado. 

 Circuito de terra dos apoios - Circuito formado por elementos metálicos, cuja função geral é a 

de condução de correntes de curto-circuito (também designadas por correntes de defeito), em 

caso de falha de isolamento. 

 Comissão de Avaliação (CA) - Comissão nomeada para cada procedimento de AIA, que tem 

como funções, “deliberar sobre a proposta de definição do âmbito do EIA”, “promover (…) 

contactos e reuniões com o proponente e com entidades públicas ou privadas, (…), por sua 

iniciativa ou mediante solicitação daqueles”, “proceder à audição das instituições da 

Administração Pública cujas competências o justifiquem (…), solicitar pareceres especializados 

de entidades externas, quando necessário”, “proceder à verificação da conformidade legal e à 

apreciação técnica do EIA”, ”elaborar o parecer técnico final do procedimento de AIA” e “analisar 

e dar parecer sobre o relatório” de conformidade do projeto de execução com a respetiva 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA).  

 Conselho Consultivo de avaliação de Impacte Ambiental (CCAIA) - Tem como competências 

acompanhar a aplicação do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, com a redação que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, formular recomendações técnicas e 

de orientação dos serviços, bem como pronunciar-se sobre todas as matérias que lhe sejam 

submetidas para apreciação.  

 Consulta Pública - Procedimento compreendido no âmbito da participação pública e regulado 

nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, que visa a recolha de opiniões, sugestões 

e outros contributos do público interessado sobre cada projeto sujeito a AIA. 

 Convenção de Aarhus - Convenção sobre Acesso à Informação, Participação no Processo de 

Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente. 

 Convenção de Bona - Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Selvagens (Bona, 

1979).  

 Convenção de Espoo - Convenção sobre a Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 

Transfronteiras  

 Convenção de Ramsar - Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional, 

Espacialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Ramsar, 1971)  
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 Corredor - Faixa de terreno, com largura de cerca de 400 m, no interior da qual é possível definir 

o traçado da linha. Os corredores são condicionados pela presença de obstáculos, sejam eles de 

natureza técnica (declives, obstáculos geomorfológicos, climatológicos e de poluição 

atmosférica), ambientais (zonas de elevada sensibilidade, paisagens protegidas), ou de ocupação 

do solo (florestas, povoações, monumentos, presença de outros sistemas lineares de transporte e 

comunicação e proximidade de aeroportos).  

 Declaração do Rio - “Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento”, aprovada na 

Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento, reunida no Rio de 

Janeiro, de 3 a 14 de Junho de 1992.  

 Definição do âmbito (scoping) - Fase em que se identificam as possíveis questões e os possíveis 

impactes que se revelam mais importantes e se estabelecem os termos de referência da AIA.  

 Declaração de Impacte Ambiental (DIA) - Decisão emitida no âmbito da AIA sobre a viabilidade 

da execução dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

 Dielétrico - Diz-se do material ou substância que possui propriedades isolantes, exibindo 

escassas cargas elétricas livres suscetíveis de serem deslocadas por ação de um campo elétrico. 

A rigidez dielétrica de um material diz respeito ao valor máximo de campo elétrico a partir do qual 

aquele perde as suas propriedades isolantes.  

 Efeito de coroa - Fenómeno que ocorre na presença de um intenso campo elétrico; as moléculas 

de gás do ar são ionizadas, originam milhares de descargas elétricas intermitentes que causam 

um ruído audível semelhante a um crepitar ou zumbido. O efeito de coroa varia consoante as 

condições ambientais, intensificando-se com a humidade. 

 Entidade licenciadora ou competente para a autorização - Tem como funções “remeter à 

Autoridade de AIA todos os elementos relevantes apresentados pelo proponente para efeitos do 

procedimento de AIA”, “comunicar à autoridade de AIA e publicitar o conteúdo da decisão final (…) do 

procedimento de licenciamento ou de autorização do projeto” e “decidir sobre a sujeição a AIA” dos 

projetos elencados no Anexo II do DL Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, ainda que não abrangidos pelos limiares nele 

fixados, suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente, em função da sua localização, 

dimensão ou natureza. 

 Especificação Técnica - Documento contratual no qual se encontram estabelecidas as regras, 

especificações e procedimentos de natureza técnica a observar na execução do contrato. Parte 

do Caderno de Encargos. 

 Estudo Prévio - Fase de projeto na qual o EIA estuda corredores alternativos. Um processo de 

AIA sobre um projeto em fase de Estudo Prévio aprova um corredor, no interior do qual se 

desenvolverá o traçado da linha (em fase posterior de projeto de execução). 

 Estrutura metálica treliçada - Tipo geral de apoios utilizados na RNT. A estrutura treliçada 

(treliça = malha) é formada por peças lineares ligadas entre si por chapas e parafusos. 
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 Estudo de impacte ambiental (EIA) - Documento elaborado pelo proponente no âmbito do 

procedimento de AIA, que contém uma descrição sumária do projeto (o qual poderá estar em fase 

de Estudo Prévio ou de Projeto de Execução), a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projeto poderá ter no ambiente, a evolução previsível 

da situação de facto sem a realização do projeto, as medidas de gestão ambiental destinadas a 

evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico 

destas informações. 

 Faixa envolvente exposta (ambiente sonoro) - Faixa de um e outro lado da Linha onde se prevê 

que os níveis de ruído, resultantes do seu funcionamento, alterem o ambiente sonoro existente. 

 Faixa de Proteção à Linha - Corredor de cerca de 45 m de largura máxima, limitado por duas 

retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se pode proceder ao corte ou 

decote das árvores que for suficiente para garantir a distância mínima referida no Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (RSLEAT). 

 Faixa de serviço - Faixa com a largura de 45 m, dividida ao meio pelo eixo da Linha, na qual se 

efetua o corte e decote de árvores necessárias para tornar possível a sua montagem e conservação. 

 ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection14) - Organismo 

internacional independente cujo objetivo é o estudo dos efeitos sobre o ambiente e a saúde humana 

das radiações não-ionizantes (isto é na gama de frequências de 0 Hz a 300 GHz15 – microondas); a 

radiação com origem em todos os sistemas elétricos de energia na Europa tem frequência de base de 

50 Hz (gama de baixas frequências) a que corresponde um comprimento de onda de 6000 km; as 

recomendações do ICNIRP quanto a valores limites de exposição permanente do público em geral 

foram endossados pelo Comité de Orientação Científica16 da Comissão Europeia, e homologados em 

Junho de 1999 pelos Ministros da Saúde dos Países membros da UE. 

 Impacte ambiental - Conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em 

parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área, 

resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse 

período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar. 

 Impactes cumulativos - Resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, 

existentes ou previstos, bem como dos projetos associados. 

 Isoladores - Numa linha elétrica aérea, dispositivo feito em material não-condutor de corrente 

elétrica (material isolante, normalmente cerâmica, vidro ou materiais plásticos sintéticos), 

destinados a isolar os cabos energizados (condutores) das estruturas de suporte; nas linhas da 

RNT estes isoladores encontram-se associados em conjuntos designados por cadeias de 

isoladores, nos quais o número de isoladores é o necessário para garantir o adequado nível de 

isolamento em função das tensões elétricas que podem ocorrer nos condutores. 
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 Life extension - Renovação extensiva ou reparação de uma linha com o objetivo de prolongar a 

sua vida para um período de tempo inferior ao tempo de vida do projeto original. (definição 

CIGRÉ 2006) 

 Medidas de Mitigação - As medidas de mitigação incluem medidas de minimização e medidas 

de compensação. 

 Monitorização - Processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente 

ou sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio 

de relatórios, da responsabilidade do proponente, com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia 

das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes 

ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo projeto. 

 Participação pública - Formalidade essencial do procedimento de AIA que assegura a 

intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública. 

 Património Cultural - Engloba o património construído, arqueológico, arquitetónico e etnográfico. 

 Plano de monitorização - Conjunto de Programas de Monitorização aplicáveis a uma 

determinada infraestrutura. 

 Pós-avaliação - Processo conduzido após a emissão da DIA, que inclui programas de 

monitorização e auditorias, com o objetivo de garantir o cumprimento das condições prescritas 

naquela declaração e avaliar os impactes ambientais ocorridos, designadamente a resposta do 

sistema ambiental aos efeitos produzidos pela construção, exploração e desativação do projeto e 

a eficácia das medidas de gestão ambiental adotadas, com o fim de evitar, minimizar ou 

compensar os efeitos negativos do projeto, se necessário, pela adoção de medidas 

ambientalmente mais eficazes. 

 Posto de corte - Nó de rede MAT, funcionalmente idêntico a uma subestação exceto na 

particularidade de se encontrar desprovido de equipamento de transformação, apresentando por 

conseguinte um único nível de tensão. 

 Posto de seccionamento - Nó de rede de MAT dotado apenas de equipamento de 

seccionamento (eventualmente de medida e controlo). 

 Programa de Monitorização - Programa de ações repetidas (de natureza sectorial) de 

observação, medição e registo de variáveis ambientais e socioeconómicas, num determinado 

período de tempo, e com objetivos definidos. 

 Projeto - No âmbito da elaboração de EIA e do procedimento de AIA é entendido, em sentido 

lato, isto é abrangendo a conceção, a construção e a exploração. 

 Projeto de Execução - Na fase de Projeto de Execução é proposta a definição final do traçado. O 

processo de AIA pode incidir sobre a fase de Projeto de Execução. Esta fase pode ser posterior a um 

processo de AIA que tenha decorrido em fase de Estudo Prévio ou em fase de Anteprojeto. 

 Proponente - Pessoa individual ou coletiva, pública ou privada, que formula um pedido de 

autorização ou de licenciamento de um projeto e que corresponde ao promotor da infraestrutura, 
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sendo o responsável pelo desencadear do processo, pela elaboração do EIA (o suporte material 

do procedimento de AIA) e pelo seu encaminhamento para as entidades competentes. Na maioria 

dos casos, o proponente adjudica a elaboração do EIA a consultores externos. 

 Prospeção seletiva (Património) - Entende-se por a batida de zonas criteriosamente 

selecionadas, como indicadoras de potencial arqueológico, tendo por base os indícios de 

natureza toponímica, fisiográfica e de informação oral, recolhidos previamente, e a observação 

direta da paisagem. 

 Prospeção sistemática (Património) - Entender-se por o percorrer a pé de todas as áreas 

passíveis de serem observadas arqueologicamente, devendo a mesma ser efetuada por vários 

prospetores em linhas paralelas com uma distância entre si não superior a 20 m. 

 Público interessado - Os titulares de direitos subjetivos ou de interesses legalmente protegidos, 

no âmbito das decisões tomadas no procedimento administrativo de AIA, bem como o público 

afetado ou suscetível de ser afetado por essa decisão, designadamente as organizações não-

governamentais de ambiente (ONGA). 

 Recetor sensível - Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana. 

 Rede de terra - Devem distinguir-se dois tipos de rede de terra em função dos dispositivos a elas 

ligadas. A rede de terra de proteção, designa o circuito ao qual devem ser ligados todos os 

elementos condutores da instalação que, não se encontrando normalmente sob tensão, podem 

ser submetidos à passagem fortuita de correntes que provoquem diferenças de potencial 

perigosas. A rede à qual se ligam pontos dos circuitos elétricos por forma a influenciar as suas 

condições de exploração, limitando nomeadamente o potencial dos condutores em relação ao 

solo, designa-se terra de serviço. Nas instalações da RNT, a rede de terra é única, sendo 

constituída primária e essencialmente por uma malha subterrânea de condutores de cobre nus, 

complementada pelos cabos de guarda (não energizados e tendo como função principal a 

proteção da instalação contra descargas atmosféricas). A conjugação de uma malha subterrânea 

com geometria adequada, com uma resistência de terra de valor adequado, deve garantir tensões 

de passo e de contacto inferiores aos limites normalizados. 

 Refurbishment - Renovação extensiva ou reparação de uma linha prolongando a vida por um 

período de tempo pelo menos igual ao tempo de vida do projeto original. (definição CIGRÉ 2006) 

 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) - Documento que 

demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que 

as premissas associadas à aprovação, condicionada, de um determinado projeto que tenha sido 

submetido a processo de AIA em fase de anteprojeto ou estudo prévio, se cumprem. 

 Rede Nacional de Transporte (RNT) - Constituída pela rede de Muito Alta Tensão, pela rede de 

Interligação, pelas instalações do Gestor de Sistema e pelos bens e direitos conexos. A REN – Rede 

Elétrica Nacional, S.A. possui a concessão de exploração da RNT em regime de utilidade pública. 



 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

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

 Relocalização de sítios (Património) - A relocalização de sítios corresponde à identificação no 

terreno de sítios já referenciados, nomeadamente em inventários ou na bibliografia. 

 Resumo Não Técnico - Documento simplificado, que servirá de suporte à participação pública e 

que, como tal, deverá descrever, em linguagem acessível à generalidade do público e de forma 

sintética, as informações constantes do EIA 

 Ruído gerado por uma LMAT - Numa linha elétrica aérea, ruído na gama de frequências 

audíveis com origem nos cabos energizados, através de dois mecanismos diferentes: vibração 

eólica em regime turbilhonar e agitação molecular em resultado do efeito coroa. 

 Seleção de ações (screening) - Fase em que se determina se uma proposta deve ou não ser 

submetida a AIA e, em caso afirmativo, com que nível de pormenor. 

 Subestação - Nó de rede dotado de equipamento de corte, seccionamento, medida, controlo, 

proteção e transformação MAT/MAT e/ou MAT/AT. Por nó de rede entenda-se a instalação 

caracterizada topologicamente pela confluência de ramos da rede (linhas e ramais). 

 Tensão - A tensão nominal de uma linha é o valor da diferença de potencial elétrico entre os 

condutores dessa linha e o solo suposto ao potencial zero. Os valores de tensão nominal das 

linhas elétricas (ou melhor, de instalações e equipamentos elétricos) estão normalizados. O valor 

desta tensão caracteriza ou parametriza de várias maneiras as instalações. Em particular, a 

geometria das linhas é condicionada pelo valor da tensão, quer pelos valores das distâncias 

mínimas a observar para o bom funcionamento dos equipamentos, como pelas distâncias de 

segurança ao solo e a outros obstáculos sobrepassados, ou em geral, na vizinhança da linha. Um 

conjunto de siglas é usado habitualmente para designar genericamente o nível de tensão das 

linhas nas redes de distribuição e transporte em Portugal: 

 BT (Baixa Tensão): Un ≤ 1 kV 

 MT (Média Tensão): 1 kV < Un ≤ 45 kV 

 AT (Alta Tensão): 45 kV < Un ≤ 110 kV 

 MAT (Muito Alta Tensão): 110 kV < Un 

 Traçado - Caminho a seguir pela linha no interior de um corredor, correspondendo à localização 

espacial precisa da linha, sendo função das características técnicas desta (ângulos, largura da 

zona de proteção), de condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e postes) e 

ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor).  

 Troço alternativo - Troço alternativo de corredor, de dimensão local que é parte integrante de 

um corredor alternativo, de dimensão global. 
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UNIDADES 

T – (Tesla) unidade de densidade de fluxo magnético; a Comissão Europeia produziu em 1999 

uma recomendação referente aos níveis máximos de exposição do público em geral, na 

qual recomenda um limite de 100 µT. 

grd – (grados) unidade de medida angular muito usada em topografia; um ângulo reto mede 100 grd. 

A – (Ampére) unidade de corrente elétrica. 

N – (Newton) unidade de força; 10 N correspondem aproximadamente a um kgf (quilograma-

força) ou seja, o peso que tem um corpo de massa igual a 1 kg (quilograma). 

V – (Volt) unidade de tensão elétrica; na RNT – Rede Nacional de Transporte as instalações, 

incluindo as linhas elétricas aéreas, são de 150, 220 e 400 kV; todas as tensões de 110 kV 

ou mais são designadas de MAT – Muito Alta Tensão. 

V/m – (Volt por metro) unidade de gradiente de potencial elétrico ou de campo elétrico; indica a 

variação (aumento ou diminuição) do valor do potencial elétrico num dado ponto do espaço; o 

campo elétrico é uma grandeza vetorial que corresponde à força exercida sobre uma partícula 

carregada independentemente do seu estado de movimento no espaço. 

We – (Watt eficaz) unidade de energia elétrica; omitindo definições técnicas, pode entender-se a 

designação “eficaz” no sentido de que se trata da energia elétrica direta e efetivamente 

disponível para uso. 

Hz – (Hertz) unidade de frequência, o n.º de vezes que uma grandeza varia por segundo; nas 

redes de energia da Europa a frequência da tensão é de 50 Hz. 

µ, k, M – (micro, quilo, mega) – símbolos de múltiplos que representam, respetivamente: 10-6, 103 e 106. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1 – Identificação e Fase do Projeto 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) reporta-se à Central Solar Fotovoltaica (CSF) Douro 

Solar, e à 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 cerca de 375 ha, da qual resultou uma área de implantação abrangendo 174 ha.  

Os corredores para a linha elétrica de ligação à rede, através da Subestação de Valdigem, 

apresentam uma extensão variando entre cerca de 15,7 km e 16,3 km, consoante a alternativa que 

vier a ser considerada. 

No Desenho 1 do Volume 3 – Peças Desenhadas é apresentada a implantação das duas 

componentes do Projeto (implantação da central solar e corredores para a linha elétrica), à escala 

1:25.000. No caso da linha elétrica, apesar de desenvolvido em fase de Estudo Prévio, são desde já 

apresentados traçados preliminares para cada um dos corredores alternativos, de forma a possibilitar 

uma verificação mais clara do desenvolvimento do traçado da linha elétrica.  

1.1.2 – Identificação do Proponente e Entidade Licenciadora 

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). 

1.1.3 – Autoridade de AIA 

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. 
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1.1.4 – Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA 

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).  

O EIA foi elaborado por uma equipa técnica multidisciplinar cujos trabalhos são distribuídos em 

função das suas competências e das aptidões curriculares. No quadro seguinte indica-se a lista de 

técnicos e/ou consultores afetos ao presente estudo.  

Coordenação Geral – ARQPAIS, LDA. Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista 
Co-Coordenação – ARQPAIS, LDA. Sofia Lince Rosa, Engª Ambiente e Urbanismo 

Rui Mendes, Biólogo 

Qualidade do Ar, Clima e Alterações Climáticas – 
UVW 

Cristina Monteiro, Engª Ambiente 
Joana Nunes, Engª Ambiente 

Geologia e Geomorfologia – EGIAMB, LDA Daniel Vendas, Geólogo 

Solos e Aptidão Agrícola – Consultora  Inês Costa Lopes, Eng.ª Agrónoma 

Recursos Hídricos – ARQPAIS, LDA. Sofia Lince Rosa, Eng.ª Ambiente e Urbanismo 

Ambiente Sonoro – SCHIU, LDA. 
Vítor Rosão, Doutor em Acústica Ambiental 
Rui Leonardo, Mestre Eng.ª do Ambiente 

Sistemas Ecológicos – MÃE D’ÁGUA, LDA. Rui Rufino, Ornitólogo 
Sandra Mesquita, Arq.ª Paisagista 

Paisagem – ARQPAIS, LDA. Otília Baptista Freire, Arqª Paisagista 
Susana Dias Pereira, Arq.ª Paisagista 

Património Cultural – TERRALEVIS, LDA. João Albergaria, Arqueólogo 
Mulize Ferreira, Arqueóloga 

Ocupação Atual do Solo – ARQPAIS, LDA. Rui Mendes, Biólogo 
Ordenamento e Gestão do Território e 
Socioeconomia – JOÃO JOSÉ MARTINS 
CONSULTORES, LDA.. 

João José Martins, Sociólogo 

Saúde Humana – SOCIAMB, LDA 
                           - ARQPAIS, LDA 

João José Martins, Sociólogo 
Dr. Vítor Freire, Médico 

Riscos – ARQPAIS, LDA. 
 
              - SOCIAMB, LDA 

Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista 
Rui Mendes, Biólogo 
João José Martins, Sociólogo 

Desenho – ARQPAIS, LDA. José Carlos Torres 
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1.1.5 – Período de Elaboração do EIA 

O presente EIA acompanhou o desenvolvimento do projeto entre os meses de janeiro e agosto de 2020, 

tendo ainda sido analisados dados de estudos preliminares de grandes condicionantes iniciados em 

setembro de 2019. Os trabalhos de campo necessários decorreram no mesmo período de tempo. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi entregue através da plataforma Siliamb, da Agência Portuguesa do 

Ambiente, em setembro de 2020, após aprovação da Rede Elétrica Nacional (no Anexo A6 - Volume 4 é 

apresentado o parecer emitido pela REN). 

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 presente 

EIA revisto na sua totalidade, incluindo um novo Volume (Volume 8) correspondente à Resposta ao 

Pedido de Elementos Adicionais. 

 

1.2 – ANTECEDENTES 

1.2.1 – Reserva de Capacidade 

O pedido de atribuição de reserva de capacidade para injeção na Rede Nacional de Transporte (RNT) 

foi 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 76/2019, de 3 de junho, e dirigido à 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) em 7 de junho de 2019, tendo tido em consideração o 

documento intitulado “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.  

Este Anexo 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.  

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 
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em 11 de outubro de 2019, o Titulo de Reserva de Capacidade (TRC) à empresa BLOWING GLOW, 

LDA., após prestação de caução (figura seguinte): 

 
Figura 1.1 – 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 Solar 

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

reservada para a Central em causa e não podendo ser alterada. Em conformidade com a legislação 

supracitada (Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 76/2019, de 13 de junho), os TRC atribuídos são intransmissíveis até à emissão de uma licença 

de exploração. 

No que concerne à ligação à Subestação de Valdigem, de acordo com a utilização considerada 

previamente para os painéis de 220kV na Subestação, e conforme se pode constatar através das 

figuras seguintes (esquema unifilar e identificação da chegada das linhas à Subestação) verifica-se 

que apenas existe disponível, a 220kV, o espaço para a construção do painel n.º 214.  
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Figura 1.2 – Esquema unifilar simplificado da Subestação de Valdigem 

 
Figura 1.3 – Cone de acesso ao painel n.º 214 da Subestação de Valdigem 
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Figura 1.4 – Acesso ao painel n.º 214 na Subestação de Valdigem 

Desta forma, como é possível constatar nas figuras anteriores, a interligação da CSF Douro Solar à 

Rede Nacional de Transporte, terá que ser realizada através de uma linha aérea, a 220 kV, entre a 

CSF Douro Solar e a subestação de Valdigem, sendo a chegada / aproximação da linha à 

subestação, através do corredor (cone) de acesso ao Painel n.º 214 (identificado a azul nas figuras 

anteriores), e que corresponde ao ponto atribuído no Título de Reserva de Capacidade por onde se 

escoará a energia produzida na Central. 

A localização da Central Solar Fotovoltaica resultou de um trabalho prévio que implicou um 

processo complexo de procura de terrenos adequados, compatíveis e disponíveis para a implantação 

de uma infraestrutura desta natureza e capacidade, 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.  
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Figura 1.5 – Zona estudada para implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

1.2.2 – Processo de estudo de melhores soluções para ligação à Rede de Transporte de 

eletricidade 

Conforme expresso no ponto anterior, o estudo prévio de implementação da Linha Elétrica de ligação 

à Rede Publica de Energia, que integra as soluções que melhor servem a ligação da Central Solar 

Fotovoltaica estão subordinadas às condições de ligação atribuídas pelo operador de rede elétrica de 

transporte (REN), que têm por base critérios de exploração, fiabilidade e segurança de rede, e 

asseguram o cumprimento integral dos Padrões de Segurança da Rede Nacional de Transporte 

(RNT). 

Foram desde o início efetuados esforços, por parte do promotor, junto do operador de rede de 

transporte (ORT), no sentido de serem avaliadas soluções exequíveis para a implementação da 

ligação da central solar fotovoltaica à potência disponível na zona de rede 15 noutros locais que não 

a Subestação de Valdigem. 

Nesse contexto promoveu-se a realização de discussões e reuniões técnicas com o operador de rede 

e com a CCDR-n no sentido de avaliar possíveis alternativas e em último caso avaliar ações de 

mitigação do impacto sobre o Alto Douro Vinhateiro (ADV).  
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As sucessivas interações não foram infrutíferas, pelo contrário, e em consequência da colaboração 

com a CCDR-n, proatividade e apoio da REN, foi 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. 

CRONOLOGIA 

Justifica-se apresentar a cronologia das interações e principais comunicações da gestão do projeto 

no sentido de enquadrar a solução apresentada no estudo prévio da linha. 

 04.06.2019 

Candidatura à atribuição de reserva de capacidade de 100MVA, disponíveis na zona de rede 15 de 

acordo o artigo 5.º-A, n.º 2, alínea a) e nº 4 do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. 

 16-09-2019 

Apresentação, após solicitação do ORT, de Garantia Bancária no valor de 1.000.000,00 € como 

garantia do cumprimento do licenciamento do centro electroprodutor, de acordo com Decreto-Lei n.º 

172/2006, de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. (Anexo A1 – 

Volume 4). 

 11-10-2019 

Comunicação REN, como Operador da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, com a decisão 

de atribuição de reserva de capacidade de 100 MVA na Subestação de Valdigem, para o referido 

centro electroprodutor nos termos e para os efeitos do artigo 5.º-A, n.º 2, alínea a) e n.º 4 do Decreto-

Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. (Anexo 

A2 – Volume 4). 

 31-10-2019 

Com uma forte preocupação e sensibilidade ambiental, o promotor por sua iniciativa, solicitou a 

análise de potenciais soluções alternativas de ligação da potência atribuída, nomeadamente: 

 Dividir a potência por algumas das linhas de 60 kV que saem da Subestação da Valdigem 

para Ribabelide, Vila da Rua (EDP). (foi solicitada também avaliação para SE de Jorjais); 

 Interseção e adaptação da linha de 150 kV da Central Hidroelétrica de Tabuaço para a SE 

de Valdigem; 

 Interseção e adaptação de Linha de 400 ou 220 kV Valdigem - Bodiosa ou Valdigem – 

Armamar. 
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 10-02-2020 

Em resposta ao pedido formal das condições de ligação o operador de Rede de Transporte, na forma 

de carta dirigida ao promotor (Anexo A3 – Volume 4), apresentou as condições de ligação: 

 Ligação na subestação de Valdigem, painel 214 e respetivo pórtico, coordenadas M-

31475.9551; P-163279.4195 (ETRS 89-TM06). 

Foi ainda indicado o corredor natural de entrada na subestação, e a localização dos apoios na 

entrada da subestação. 

 
Figura 1.6 – Ortofoto com corredor de entrada livre na subestação, indicação do pórtico de entrada (P214) e 

apoios a utilizar. 

O corredor indicado impõe tecnicamente a necessidade de criar apoios dentro dos limites do Alto 

Douro Vinhateiro e a circundar por sul a subestação. 

O promotor foi notificado igualmente de: 

 Requisitos técnicos ao abrigo do despacho 9 de 12/02/2018 da DGEG,  

 Encargos com o projeto e construção do painel:  1.048.903,45€ 

 Encargos com os serviços de ligação:    106.045,50€ + 7200,00€/mês 

 Encargos com participação nas redes:    1.927.000,00€ 

Total: 3.081.948,95€ + 7200,00€/mês + IVA 

O promotor assinou contrato das condições de ligação no dia 04-03-2020. 
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 01-04-2020 

Reunião promovida pela APA solicitada pelo requerente, com os principais descritores, para 

apresentação preliminar da área de estudo e corredores em análise. 

Os elementos da CCDR-N solicitaram informação da REN com nota técnica das condições de ligação 

a Valdigem e possíveis alternativas de ligação. 

 02-04-2020 

Dado conhecimento à REN das preocupações levantadas pela CCDR-N e solicitação de reavaliação 

das condições de ligação apresentadas. 

 16-06-2020 

Reunião com APA e participação da REN, para discussão das condições de ligação no sentido de 

evitar apoios no ADV e zona tampão ZEP.  

REN remeteu para um estudo interno avaliação mais detalhada de outras alternativas.  

 26-06-2020 

Pagamento de 350.613,10€ de adiantamento em encargos com o projeto e construção. 

Apresentação de Garantia bancária no valor de 770.000,00€ (40%) para garantir o cumprimento do 

pagamento dos encargos com participação nas redes. (Anexo A4 – Volume 4). 

 01-07-2020 

Reunião com APA e presença da REN para apresentação da avaliação da REN.  

REN reiterou a necessidade de a ligação ser efetuada na subestação de Valdigem. 

Disponibilizou-se, no entanto, a título excecional, para ceder a utilização de um apoio já existente, 

evitando a instalação de quaisquer novos apoios dentro dos limites do Alto Douro Vinhateiro. 
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Figura 1.7 – Ortofoto com apoio disponibilizado pela REN no sentido de eliminar apoios dentro do Limite do ADV 

Com base nesta solução foi apresentado nova alternativa para o corredor no estudo prévio. 

 24-08-2020  

Apresentação do EIA à REN, de acordo com o estabelecido no Volume 2 do Guia Metodológico para 

a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

- Linhas Aéreas. 

 16-09-2020  

Submissão do EIA no SILIAMB. 

 18-11-2020 

Reunião apresentação do EIA à APA. 

 10-12-2020 

APA solicita Pedido de Elementos adicionais. 
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 17-12-2020 

Reunião com APA e principais descritores para esclarecimentos sobre os elementos adicionais 

solicitados. 

 21-12-2020 

Com base nas preocupações demonstradas pelos descritores foi solicitada à REN a reavaliação de 

soluções alternativas para a implementação da Linha Elétrica de ligação à Rede Publica de Energia, 

que não afetem nem o Alto Douro Vinhateiro (ADV) nem a sua Zona Especial de Proteção (ZEP), 

reforçando a avaliação de ligação a outra subestação ou, em uma eventual interseção com as redes 

já existentes no local, num ponto fora da área classificada e respetiva zona tampão.  

Consequentemente, foi esclarecido pela REN impossibilidade (por questões técnicas ou de 

incumprimento dos Padrões de Segurança da Rede Nacional de Transporte) das hipóteses 

alternativas apresentadas, reforçando que a capacidade de receção dos 100MVA apenas é possível 

na subestação de Valdigem. 

Os esclarecimentos prestados pela REN acima mencionados são apresentadas no Anexo A5 – 

Volume 4. 

 

1.2.3 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 

No âmbito da avaliação ambiental do projeto, tendo por base a área de 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 (apresentado no Volume 5 do presente Estudo). 

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. 
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Figura 1.8 – Definição da área em estudo no âmbito da 1ª Fase do EIA 

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. As 

respostas obtidas aos contactos efetuados apresentam-se no Anexo 1 do Volume 5 – Estudo de 

Grandes Condicionantes Ambientais, apresentando-se uma síntese de todos os contactos 

recebidos até à data de entrega do presente EIA no Anexo B1 – Volume 4 – Anexos Técnicos.  

Foram igualmente desenvolvidos os primeiros trabalhos de campo e efetuada a recolha de elementos 

bibliográficos. 

De uma forma geral, de sul para norte, a área de estudo inicia-se na parte norte do concelho de 

Moimenta da Beira, englobando a zona urbana de Sarzedo, podendo ser definida como um grande 

corredor que se estende para noroeste em direção ao Rio Douro. A área então perspetivada para 

instalação da Central Solar Fotovoltaica corresponde em traços gerais a uma zona mais aplanada a 

norte de Sarzedo, entre os aglomerados de Vila Chã da Beira (a poente), Contim (a nascente) e Vila 

Nova (a norte). 
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Para norte, a área em estudo considerada no EGCA desenvolve-se num território com relevo 

movimentado, com uma sucessão de elevações e vales, destacando-se neste aspeto a Sr.ª da Graça, 

a nascente de Cimbres e o Cabeço de São Domingos a poente de Fontelo (Armamar). Este relevo 

implica igualmente a existência de uma rede hidrográfica densa e dendrítica, destacando-se a ribeira 

de Salzedas, a ribeira de Leomil, ribeiro de Temilobos (onde se localiza a barragem de 

Lumiares/Temilobos), o ribeiro de Guilhufos, o ribeiro do Marmarinho e o rio Varosa. Na área em 

estudo destacam-se igualmente duas massas de água com alguma dimensão, a albufeira de 

Lumiares (Armamar) e a Albufeira do Varosa (Lamego). 

A presença de pequenos espaços urbanos é frequente no contexto da área em estudo, intercalados 

com áreas agricultadas extensas que se estendem até ao vale do Douro, caraterizado por uma 

paisagem humanizada de socalcos. Destaca-se a presença do Aproveitamento Hidroagrícola de 

Temilobos, associado à barragem de Temilobos e que abrange uma área de cerca de 475 ha na 

freguesia de S. Martinho das Chãs, concelho de Armamar. A presença de áreas florestais ocorre na 

área em estudo, ainda que, no computo geral de forma diminuta face à ocupação agrícola, com 

destaque para as zonas florestais incluídas em perímetros florestais (e.g. Perímetro Florestal da 

Serra de Leomil). 

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, em resultado da análise desta área em estudo e do 

levantamento prévio das diversas condicionantes ambientais, de ordenamento do território e uso do 

solo presentes, definiram-se 6 Corredores Alternativos, com largura média de 400 m, no interior dos 

quais seria ambientalmente viável a implantação da Linha – Corredores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os 

corredores 1, 2 e 3 foram pensados de forma contínua entre os dois pontos a ligar (ainda que em 

algumas situações estes se sobreponham). Os corredores 4, 5 e 6 corresponderam a corredores 

alternativos ou de interligação. 

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

implantação da linha, cujo desenho a maior escala integra o Volume 5 – Estudo de Grandes 

Condicionantes Ambientais.  

Do elenco de peças desenhadas do EGCA consta ainda a restante cartografia temática que identifica 

as condicionantes que imperaram na definição dos corredores, bem como na sua análise 

comparativa, nomeadamente uma carta “Síntese de Condicionantes” (Desenho 2 do Anexo 2 do 

Volume 5) e uma carta “Outras Condicionantes” (Desenho 3 do Anexo 2 do Volume 5) onde foram 

representadas graficamente as principais condicionantes à implantação do projeto. 
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Figura 1.9 – Corredores para desenvolvimento da linha e área de implantação da Central Solar analisados no 

EGCA, a 1ª Fase do presente Estudo de Impacte Ambiental 

Por forma a otimizar a análise deste território complexo, facilitando a comparação de alternativas, a 

área em estudo foi dividida em 3 troços: 

 Troço 1 – troço inicial da área em estudo, entre a Subestação Elevatória da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar e o km 5+000 aproximadamente. Desenvolve-se no perímetro 

compreendido pelas zonas urbanas de Santa Cruz de Lumiares, Santiago e Meixedo; trata-se 

de uma área acidentada, dominada pela elevação da Senhora da Graça, envolvida por áreas 

com ocupação agrícola e urbanas (e.g. Cimbres, a poente, e Santa Cruz de Lumiares, a 

nascente). Este troço englobou 4 alternativas: 
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- Corredor 1 – km 0+000 a km 4+722 – 4,722 km; 

- Corredor 2 – km 0+000 a km 4+351 – 4,351 km; 

- Corredor 3 – km 0+000 a km 4+700 – 4,7 km; 

- Corredor 4 + Corredor 1 – km 0+000 a 5+408 (corredor4) + 3+909 a 4+722 (Corredor 1) – 

6,22 km. 

 Troço 2 – Aproximadamente entre o km 5+000 e o km 10+000, este troço ocorre entre o eixo 

das povoações Santiago/Meixedo e o Aldeias/Queimada, desenvolvendo-se em zonas rurais 

com ocupação essencialmente agrícola, compreendendo os perímetros urbanos de Passos, S. 

Romão, Tões, Queimada e Aldeias. Este troço contemplou 6 hipóteses alternativas: 

- Corredor 1 – km 4+722 a km 9+744 – 5,022 km; 

- Corredor 2 – km 4+351 a km 9+910 – 5,559 km; 

- Corredor 2 + Corredor 6 – km 4+351 a 7+758 (Corredor 2) + 7+758 a 9+922 (Corredor 6) – 

5,571 km; 

- Corredor 3 – km 4+700 a km 9+754 – 5,054 km; 

- Corredor 5 + Corredor 2 – km 0+000 a 1+758 (Corredor 5) + 6+052 a 9+910 (Corredor 2) – 

5,617 km; 

- Corredor 5 + Corredor 2 + Corredor 6 – km 0+000 a 1+758 (Corredor 5) + 6+052 a +758 

(Corredor 2) + 7+758 a 9+922 (Corredor 6) – 5,618 km. 

 Troço 3 – Corresponde à secção, aproximadamente, entre o km 10+000 e a Subestação de 

Valdigem (sobranceira ao vale do Rio Douro). Com o aproximar do rio Douro, este troço 

desenvolve-se, inevitavelmente, quase integralmente na Zona Especial de Proteção associada 

ao Alto Douro Vinhateiro. Trata-se de uma zona com um relevo mais acidentado que no troço 

anterior, marcado pela elevação do Cabeço de São Domingos, a sul da Subestação de 

Valdigem. Neste troço a ocupação agrícola é dominante com a presença de diversos pequenos 

núcleos urbanos – Fontelo, Valdigem, Parada do Bispo. Este troço contemplou 3 alternativas: 

- Corredor 1 – km 9+744 a km 15+734 – 5,990km 

- Corredor 2 – km 9+910 a km 15+292 – 5,402km 

- Corredor 3 – km 9+754 a km 15+292 – 5,538km 

Esta primeira fase permitiu identificar as principais condicionantes à implantação da Central Solar 

Fotovoltaica bem como, com base numa análise comparativa, definir quais os corredores 

ambientalmente mais favoráveis ao desenvolvimento da linha elétrica. 

Relativamente ao projeto da linha elétrica, o EGCA conclui que, no Troço 1, os Corredores 1 e 3 

seriam os mais favoráveis para a implantação da linha elétrica de ligação à rede, sendo mais 

desfavoráveis os Corredores 2 e 4.  
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O Corredor 1 apresentava uma orientação genérica sudeste/noroeste de modo a desenvolver-se a 

nascente de Vila Chã da Beira, interferindo com o Perímetro Florestal da Serra de Leomil e, 

posteriormente, com áreas agrícolas não integradas na RAN. 

O Corredor 3, também se desenvolvia em áreas agrícolas não integradas na RAN, verificando-se 

igualmente uma menor interferência com áreas integradas na REN comparativamente aos outros 

corredores. Este corredor desenvolve-se de modo a prevenir interferências com os aerogeradores do 

Parque Eólico Douro Sul no seu setor nascente enquanto coincidente com o Corredor 2.  

No que concerne ao Troço 2, o EGC conclui que os Corredores 1 e 3, coincidentes neste troço, 

juntamente com a combinação do Corredor 5 + Corredor 2, seriam os que se apresentavam como 

os mais favoráveis para a instalação da futura linha de interligação. Neste 2º Troço, o Corredor 3 é 

idêntico ao Corredor 1, desenvolvendo-se com uma orientação genérica sudeste/noroeste, no setor 

mais a poente da área de estudo. Este Corredor desenvolve-se interferindo com menos áreas 

urbanas e agrícolas (em termos de uso do solo) que os corredores que de desenvolvem por 

nascente, com menos solos integrados na RAN, e menos áreas de ocorrência potencial de habitats 

naturais classificados. É igualmente o corredor que se desenvolve em áreas expostas a um menor 

número de observadores e, simultaneamente, em áreas de menor amplitude visual. Destaca-se a 

presença de duas zonas percorridas por incêndios e a Quinta da Barroca (empreendimento turístico). 

O Corredor 5+2 corresponde a uma alternativa de combinação entre os corredores que se 

desenvolvem mais a poente e o corredor mais a nascente, no eixo Passos – Santiago. Sendo muito 

semelhante ao Corredor 2, interfere com menos perímetros urbanos mas com mais áreas agrícolas, 

podendo ser utilizado para transitar dos Corredores 1 ou 3 do Troço 1 para o Corredor 2 do Troço 2. 

No que concerne ao Troço final, o EGC conclui que não existem fatores que conduzam ao abandono 

do desenvolvimento de corredores, indicando os corredores 1/3 e 2 como corredores a desenvolver. 

Os Corredores 1 e 3 separam-se após o atravessamento da EM544, entre Queimada e Aldeias, com 

o Corredor 1 a ultrapassar o Monte de S. Domingos por poente, na zona de vale, e a contornar 

Valdigem por nascente, enquanto o Corredor 3 assume uma orientação muito distinta, indo coincidir 

com o Corredor 2 a nascente de modo a atravessar o Monte de São Domingos entre o seu topo e a 

pedreira existente a sul de Parada do Bispo. 

O Corredor 2 é o mais favorável por não interferir com manchas de sobreiros, nem com áreas de 

escarpas inseridas na REN e que são incompatíveis com este tipo de Projeto (Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, anexo II, II-Infraestruturas, alínea f) Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes renováveis). O atravessamento do Monte de São Domingos por 

nascente evita a interferência com uma vasta área agrícola, constituída maioritariamente por vinha, 

com fortes constrangimentos técnicos à construção da linha, bem como uma aproximação à pedreira 

em exploração existente junto à EN313 a nascente, e com a área da Ermida de São Domingos e 
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espaços adjacentes a poente, bem como a interferência com uma mancha integrada no Perímetro 

Florestal da Serra de Leomil.  

Em suma, da análise do EGCA resultou a identificação de 2 corredores alternativos a que acresce 

uma hipótese de interligação (Alternativa 1) para desenvolvimento da linha, a estudar no EIA: 

 Corredor 1 coincidente com o atual Corredor 1 em toda a sua extensão 

 Corredor 2 resultante da combinação do Corredor 3 (Troço 1) + Corredor 5 – Corredor 2 

(Troço 2) + Corredor 2 (Troço 3) 

 Alternativa 1, permitindo a transição do Corredor 1 para o Corredor 2, (coincidente com o 

Corredor 3 do EGCA) 

A figura seguinte representa a solução obtida no final da análise desenvolvida no EGCA. 

Refira-se ainda que, conforme referido anteriormente optou-se por desenvolver as duas componentes 

do projeto em diferentes fases de desenvolvimento, ou seja, o projeto da Central Solar Fotovoltaica 

Douro Solar encontra-se em fase de Projeto de Execução e o projeto da linha elétrica de ligação 

à rede está desenvolvida em fase de Estudo Prévio. 

Esta solução resultou da articulação direta com a Agência Portuguesa do Ambiente, IP e demais 

entidades que usualmente fazem parte integrante das Comissões de Avaliação, em reunião ocorrida 

no dia 1 de abril de 2020. Nessa reunião foi feita uma breve apresentação do projeto e, por sua vez, 

foram recolhidas as preocupações que o projeto e a região em apreço apresentam para as várias 

especialidades. 

Desta reunião resultou ainda a indicação clara de que o projeto da linha elétrica deveria permitir 

avaliar alternativas, sendo por isso desenvolvido em fase de Estudo Prévio. 

Esta opção segue em linha com 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: “(…) 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.”. 
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Figura 1.10 – Corredores selecionados do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 

Decorrente da sensibilidade da área de desenvolvimento do Projeto, principalmente no que diz 

respeito ao seu final na ligação à Subestação de Valdigem e à potencial interferência com o Alto 

Douro Vinhateiro. Nesse sentido foram promovidas reuniões de trabalho entre o Promotor, a equipa 
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projetista, a CCDR Norte enquanto entidade responsável pelo Bem do Património Mundial e a REN, 

SA, enquanto entidade responsável pela Rede Nacional de Transporte, de modo a analisar diferentes 

hipóteses de ligação que minimizassem a interferência com o ADV, sendo de grande relevância a 

disponibilidade da REN para permitir a utilização de um apoio atualmente existente e minimizar essa 

situação, como abordado no Capítulo 3. 

1.2.4 – 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. 

Contudo, em resultado do desenvolvimento do projeto e demais trabalhos, até à solução que agora 

se estuda no presente Estudo de Impacte Ambiental, foram efetuados alguns ajustes cuja 

fundamentação se expõe nos subcapítulos seguintes. 

1.2.4.1 – Central Solar 

O desenvolvimento do projeto levou a uma otimização da área de implantação da central solar, 

partindo de uma área em estudo do EGC (com 520ha), até à área de estudo considerada nesta fase 

(375ha) resultando, por sua vez, numa área total de implantação dos equipamentos da central de 

174ha. 

Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da implementação da Central Solar 

Fotovoltaica, o processo da definição da área de implantação seguiu uma metodologia iterativa, de 

forma a alargar numa fase inicial a área de estudo, até à redução da mesma, limitada à área de 

implantação. Para este facto contribuiu, no âmbito do projeto de execução, uma imprescindível 

análise técnica detalhada, com recurso a tecnologias avançadas, nomeadamente na definição da 

topografia do terreno, através de LIDAR, na utilização de sistemas de suporte e fixação dos módulos, 

de última geração, que permite acompanhar a morfologia do terreno, minimizando a área de 

ocupação, que em conjunto com as condicionantes ambientais identificadas tornaram possível a 

preservação de um conjunto de áreas que pela sua sensibilidade, não comportam qualquer 

intervenção, permitindo minimizar significativamente eventuais e possíveis impactes negativos. 
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Figura 1.11 – Evolução da área de estudo da fase de Grandes Condicionantes à fase de EIA 
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1.2.4.2 – Linha Elétrica 

Após a elaboração do EGCA, com vista à definição dos traçados das linhas dentro dos corredores 

definidos, procedeu-se à análise técnica dos mesmos.  

Para tal foram considerados como elementos de base: 

 Grandes Condicionantes Ambientais;  

 Orografia do terreno; 

 Cruzamentos com outras infraestruturas existentes; 

 Afetação da linha/apoios de áreas com título de reserva para tipos de exploração não 

compatível com atual projeto; 

 Análise de viabilidade de construção da linha; 

 Evitar implementação de soluções especiais de projeto; 

 Consideração das limitações técnicas dos equipamentos integrantes da linha elétrica. 

Estas condicionantes levaram à aferição dos corredores a estudar no presente EIA cuja 

fundamentação se apresenta de seguida para cada troço/corredor.  

Refira-se ainda que se optou, desde já, nesta fase, pela apresentação de traçados alternativos 

preliminares e que possibilitam ter uma visão mais concreta do desenvolvimento do traçado da linha, 

a aprofundar em fase de Projeto de Execução 

 Troço 1 - Corredor 2 – km 1+000 até ao km 2+000 

Este primeiro troço, na zona de implantação do Corredor 2 selecionado no EGC (nesta zona, comum à 

Alternativa 1) percorre uma área com restrições de reserva para futura exploração de Parques Eólicos. 

Esta reserva impede, no teor técnico, desde já a livre definição de traçado da linha e posicionamento 

dos apoios considerando que ainda é desconhecido o posicionamento dos próprios aerogeradores 

constituintes do parque eólico a materializar. Estes últimos definem uma zona de proteção centrada ao 

eixo de cada máquina, com um raio de proteção igual a 3 vezes a dimensão da pá.  

A interseção plena do Corredor 2 e Alternativa 1 do Estudo de Grandes Condicionantes com a área 

do futuro parque, criaria a proximidade de infraestruturas de grande porte, nomeadamente de 

aerogeradores e linhas de muito alta tensão, sendo que impactaria na futura definição e localização 

das máquinas bem como criaria constrangimentos à construção e manutenção do parque, no que 

respeita à linha, a projeção dos depósitos de gelo que se formam nas pás do aerogerador propiciam 

investidas aos elementos das linhas criando falhas e danos mecânicos. 

Desta forma, na fase inicial de elaboração do projeto e do presente Estudo de Impacte Ambiental 

optou-se por eliminar este troço do corredor, subsistindo, neste troço inicial apenas o Corredor 1, 

conforme se pretende clarificar na figura seguinte.  
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Corredores Selecionados no EGCA Corredor a estudar em EIA

Figura 1.12 – Otimização do projeto no Troço 1 após EGCA 
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 Troço 2 

No segundo troço foi acrescentado um pequeno corredor alternativo (Alternativa 1) que, aproveitando 

o paralelismo a uma linha existente, limite sul do corredor (Bodiosa - Valdigem, da REN), permitirá 

estabelecer uma articulação intermédia entre o Corredor 1 e o Corredor 2. 

 
Figura 1.13 – Identificação de zona mais condicionada do Corredor 1 e que levou a equacionar a materialização 

da Alternativa 1 

Esta Alternativa surgiu de forma a possibilitar criar uma alternativa a uma zona mais condicionada do 

Corredor 1 em que surge a área urbana de Queimada, por poente, e um amplo estabelecimento 

turístico (Quinta da Barroca), por nascente, identificados na figura seguinte. 
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Figura 1.14 – Identificação de zona mais condicionada do Corredor 1 e que levou ao desenvolvimento da 

Alternativa 1 

 Troço 3 - Corredor 1 – km 10+000 até ao km 14+000 

Este troço foi detalhadamente verificado a nível ambiental bem como nos temas de orografia do 

terreno, acessibilidades e condições de construção. A parte inicial deste corredor, nomeadamente a 

zona com inicio no km 11+000 até ao km 13+000, é caraterizada de terreno montanhoso e escarpas, 

e quando contempladas as linhas existentes dentro do corredor, a linha em projeto teria de se definir 

na encosta, ou seja na zona mais a este do corredor, verificando-se ser uma zona de afloramentos 

rochosos em terreno muito acidentado e de muito difícil acesso.  

A fase de construção incita a abertura de caboucos, betonagem e zonas livres para arborização de 

apoios, que nesta área em análise, a abertura de caboucos antecipa a utilização de explosivos em 

zona declivosa, colocando em risco a segurança de pessoas e do meio envolvente. A betonagem 

exige a movimentação de máquinas de grande porte até à zona de construção do maciço de 

fundação, sendo esta zona pelas suas características impeditiva para tal. No que respeita à definição 

de zonas temporárias para arborização de apoios, o declive do terreno e inexistência de acessos 

vetam este requisito. 
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Corredores Selecionados no EGCA Corredor a estudar em EIA

Figura 1.15 – Otimização do projeto no Troço 3 após EGCA 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

1-27 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

1.3 – ENQUADRAMENTO GERAL DO EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) agora apresentado tem por objetivo a análise ambiental do 

Projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e da linha elétrica de ligação à rede, a 220kV, 

apresentando-se nos pontos seguintes o enquadramento legal que serve de base ao estudo e a 

metodologia geral seguida no seu desenvolvimento. 

1.3.1 – Enquadramento Legal 

Relativamente ao presente Estudo de Impacte Ambiental aplica-se a legislação vigente em termos de 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente: Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, com alterações pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). O projeto em estudo no presente documento encontra-se abrangido pelo 

diploma legal citado anteriormente quer pela sua componente da Central Solar Fotovoltaica Douro 

Solar (n.º 3, alínea a) do Anexo II deste diploma legal, referente a “Instalações industriais destinadas 

à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente não incluídos no anexo I”, com AIA 

obrigatório para potências maiores ou iguais a 50MW), quer pela sua componente da Linha Elétrica 

de ligação à rede (n.º 19 do Anexo I, referente à “Construção de linhas aéreas de transporte de 

eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220kV e cujo comprimento seja superior a 15km”). 

 Central Solar 

 Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho que desenvolve os princípios gerais relativos à 

organização e ao funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN), aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, regulamentando o regime jurídico aplicável ao 

exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 

eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade. 

 Declaração de Retificação n.º 38-A/2013, de 2 de outubro, que retifica a Portaria n.º 243/2013, 

de 2 de agosto, do Ministério da Economia e do Emprego, que estabelece os termos, 

condições e critérios de atribuição de capacidade de injeção na rede elétrica de serviço 

público bem como a obtenção da licença de produção e respetiva licença de exploração, 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 2013. 

 Portaria n.º 243/2013, de 2 de agosto, que estabelece os termos, condições e critérios de 

atribuição da reserva de capacidade de injeção de potência na rede elétrica de serviço público 

(RESP), bem como do licenciamento da atividade de produção de energia elétrica no âmbito do 

regime especial da remuneração garantida. 

 Portaria n.º 237/2013, de 24 de julho, que estabelece o regime jurídico do procedimento de 

comunicação prévia relativo à atividade de produção de eletricidade em regime especial, nos 

casos em que o mesmo é aplicável. 
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 Decreto-Lei n.º 35/2013, de 28 de fevereiro, que altera o regime remuneratório aplicável aos 

centros electroprodutores submetidos ao anexo II do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio, 

designadamente centrais produtoras de energia a partir de fontes renováveis. 

 Decreto-Lei n.º 25/2012, de 6 de fevereiro, que suspendeu com efeitos imediatos a atribuição 

de potências de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) nos termos e ao abrigo 

dos artigos 4º e 10º do Decreto-Lei nº 312/2001, de 10 de dezembro, salvo para situações 

excecionais de relevante interesse público, em que estejam em causa os objetivos e 

prioridades da política energética nacional. 

 Diretiva n.º 6/2012, de 28 de janeiro de 1/28/2012 da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE), que estabelece os parâmetros definidos no âmbito da Portaria n.º 

279/2011, de 17 de outubro relativa à metodologia de cálculo da taxa de remuneração a aplicar 

à transferência intertemporal de proveitos permitidos referentes aos sobrecustos com aquisição 

de eletricidade a produtores em regime especial, sujeitos a repercussão quinquenal. 

 Portaria n.º 279/2011, de 17 de outubro, estabelece a metodologia de cálculo da taxa de 

remuneração a aplicar à transferência intertemporal de proveitos permitidos referentes aos 

sobrecustos com aquisição de eletricidade a produtores em regime especial, sujeitos a 

repercussão quinquenal, e define o fator a aplicar ao prémio de risco da dívida associado à 

empresa regulada. 

 Declaração de Retificação n.º 71/2007, de 24 de julho que retifica o Decreto-lei n.º 225/2007, 

de 31 de maio 

 Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de maio, que concretiza um conjunto de medidas ligadas às 

energias renováveis previstas na estratégia nacional para a energia, estabelecida através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de outubro que procede à 

concretização de um conjunto de medidas ligadas às energias renováveis previstas na 

estratégia nacional para a energia. Altera o anexo II do Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio, 

que regula a atividade de produção de energia elétrica por pessoas singulares ou por pessoas 

coletivas de direito público ou privado. Dá, ainda, nova redação aos artigos 4º, 5º e 6º do 

Decreto-Lei nº 33-A/2005, de 16 de fevereiro, que procedeu à revisão dos fatores para cálculo 

do valor da remuneração pelo fornecimento da energia produzida em centrais renováveis, 

entregue à rede do Sistema Elétrico Português (SEP), bem como à definição de procedimentos 

para atribuição de potência disponível na mesma rede e os prazos para obtenção da licença de 

estabelecimento para centrais renováveis. Revoga: (i) O nº 2 do artigo 12º, o artigo 15º e o nº 3 

do artigo 41º da Portaria nº 295/2002, de 19 de março; (ii) O Despacho Conjunto nº 51/2004, de 

19 de dezembro de 2003, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 26, de 31 de janeiro de 

2004. Republica, em anexo, que faz parte integrante do presente decreto-lei, o anexo II do 

Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de maio, com a redação atual. 

 Declaração de Retificação n.º 29/2005, de 15 de abril, que retifica o Decreto-Lei n.º 33-A/2005, 

de 16 de fevereiro, revendo os fatores para cálculo do valor da remuneração pelo fornecimento 
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da energia produzida em centrais renováveis entregue à rede do sistema elétrico português 

(SEP) e definindo procedimentos para atribuição de potência disponível na mesma rede e 

prazos para obtenção da licença de estabelecimento para centrais renováveis, publicado no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 33 (suplemento), de 16 de Fevereiro de 2005. 

 Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de fevereiro, que altera o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de 

Maio, revendo os fatores para cálculo do valor da remuneração pelo fornecimento da energia 

produzida em centrais renováveis entregue à rede do Sistema Elétrico Português (SEP) e 

definindo procedimentos para atribuição de potência disponível na mesma rede e prazos para 

obtenção da licença de estabelecimento para centrais renováveis. 

 Despacho conjunto n.º 51/2004. DR 26 SÉRIE II, de 31 de janeiro, dos Ministérios da Economia 

e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, que estabelece um conjunto de 

orientações, regras e procedimentos técnico-administrativos para o desenvolvimento do 

licenciamento de projetos de produção de eletricidade a partir de Fontes de Energia 

Renováveis (FER). O presente despacho aplica-se, salvo disposição em contrário, à produção 

de eletricidade a partir das seguintes FER: eólica, hídrica, biomassa, biogás, ondas e 

fotovoltaica, sendo que no caso dos aproveitamentos hidrelétricos com potência instalada até 

10 MW (pequenas centrais hidrelétricas ou PCH) se aplica apenas a tudo o que não contradiga 

a Portaria nº 295/2002, de 19 de Março. Revoga: (i) O Despacho nº 11 091/2001, de 4 de Maio; 

(ii) O Despacho nº 12 006/2001, de 4 de Maio; (iii) O Despacho nº 583/2001, de 11 de Junho. 

 Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de dezembro, que altera o Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de 

Maio, que revê o regime aplicável à atividade de produção de energia elétrica, no âmbito do 

sistema elétrico independente. 

 Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de dezembro, que define o regime de gestão da capacidade de 

receção de energia elétrica nas redes do Sistema Elétrico de Serviço Público proveniente de 

centros electroprodutores do Sistema Elétrico Independente. Revoga: (i) As disposições do 

Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 168/99, 

de 18 de Maio, quando aplicáveis à informação, gestão, atribuição e caducidade dos pontos de 

receção, nomeadamente as previstas nos artigos 2º, 5º, 7º, e 8º do anexo I do referido diploma; 

(ii) As disposições do Decreto-Lei nº 538/99, de 13 de Dezembro, quando aplicáveis à 

informação, gestão, atribuição e caducidade dos pontos de receção, nomeadamente as 

previstas nos artigos 14º, 16º, 18º e 19º do mesmo diploma. 

 Diretiva n.º 2001/77/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 27 de setembro, relativa à 

promoção da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no mercado 

interno da eletricidade.  

 Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de maio, que revê o regime aplicável à atividade de produção de 

energia elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico Independente, que se baseie na utilização de 

recursos renováveis ou resíduos industriais, agrícolas ou urbanos. Dá nova redação aos artigos 

1º, 7º, 9º, 22º e 27º do Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio, que estabelece o regime aplicável 
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à atividade de produção de energia elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico Independente, que 

se baseie na utilização de recursos renováveis ou resíduos industriais, agrícolas ou urbanos, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 313/95, de 24 de Novembro. Aprova os 

anexos I e II, previstos na redação dada, pelo presente diploma, aos artigos 7º e 22º do 

Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio. Revoga os artigos 10º, 11º, 19º, 23º e 26º do referido 

Decreto-Lei, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 313/95, de 24 de Novembro 

 Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio 

(estabelece medidas relativas à atividade de produção de energia elétrica por pessoas 

singulares ou coletivas e de direito público ou privado) 

 Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio, que estabelece normas relativas à atividade de 

produção de energia elétrica por pessoas singulares ou por pessoas coletivas de direito público 

ou privado. Revoga a Lei nº 21/82, de 28 de Julho e o Decreto-Lei nº 20/81, de 28 de Janeiro, 

com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 149/86, de 18 de Junho 

 Rede Elétrica 

 Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho, que altera o regime jurídico aplicável ao exercício de 

produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos 

mercados de eletricidade 

 Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios de minimização e 

monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos 

que devem orientar a fase de planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e 

muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das mesmas; 

 Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, que regula os mecanismos de definição dos limites de 

exposição humana a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, de 

instalações ou de equipamentos de alta tensão e muito alta tensão, tendo em vista 

salvaguardar a saúde pública; 

 Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, o qual estabelece o regime jurídico referente ao 

exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 

eletricidade; 

 Decreto-Lei n.º 29/2006 de 15 de fevereiro, o qual estabelece as bases gerais de organização e 

funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, bem como o exercício das atividades de 

produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e a organização dos 

mercados de eletricidade; 

 Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT – Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão); 

 Decreto Regulamentar 56/85, de 6 de setembro, que tem por base o Decreto n.º 42895 de 31 

de março de 1960, com as alterações introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.ºs 14/77 

de 18 de fevereiro e 56/85 de 6 de setembro e Portaria nº 37/70 de 17 de janeiro, 
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(Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de 

Seccionamento). 

 

Complementarmente, o desenvolvimento de alguns dos descritores ambientais, considerados no 

presente Estudo de Impacte Ambiental, baseiam-se em diplomas legais específicos, os quais são 

seguidamente referidos. 

 Recursos Hídricos  

 Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de agosto - Estabelece o regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos; 

 Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro – Fixa as regras do regime utilização dos recursos 

hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 Agosto - Estabelece o regime da qualidade da água destinada 

ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que transpôs 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro; 

 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio - Estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 - Aprova o Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA) - Bases e Linhas Orientadoras; 

 Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 

e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, com 

retificação pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro; 

 Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - Estabelece a titularidade dos recursos hídricos, com 

primeira alteração pela Lei n.º 78/2013, de 21 de Novembro, com retificação pela Declaração 

de Retificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro - Aprova normas relativas à qualidade da água 

destinada ao consumo humano transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do 

Conselho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano; 

 Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio - Altera parcialmente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de Junho (transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 91/271/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas); 

 Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de Setembro - Altera o Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, 

que transpõe para o direito interno a Diretiva º 86/280/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, 

relativa aos valores limite e aos objetivos de qualidade para a descarga de certas substâncias 

perigosas; 
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 Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro - Estabelece perímetros para captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público; 

 Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro - Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

86/280/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa aos valores-limite e aos objetivos de 

qualidade para a descarta de certas substâncias perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade 

com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

principais usos; 

 Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Julho - Altera os artigos 45.º, 46.º, 47.º e 48.º do Decreto-Lei 

n.º 46/94, de 22 de Fevereiro (limpeza e desobstrução de linhas de água); 

 Portaria n.º 940/95, de 26 de Julho - Aprova as declarações oficiais a apresentar pelos 

utilizadores do domínio público hídrico, previstas no Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro - Estabelece o regime económico e financeiro da 

utilização do domínio público hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água. 

 Floresta, Conservação da Natureza /Áreas Classificadas 

 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro - Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio; 

 Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro (com Declaração de Rectificação n.º 20/2009, de 13 

de Março) – procede à segunda alteração (e republica) o Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 

junho, e revoga a Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio (comissões municipais de defesa da floresta 

contra incêndios); 

 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho - Estabelece o regime jurídico da conservação da 

natureza e da biodiversidade; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000 relativo ao território continental; 

 Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de Junho - Estabelece as medidas e ações a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro - Primeira alteração (e republicação) ao Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril; 

 Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho – introduz alterações ao Decreto-Lei n.º 169/2001, 

de 25 de Maio, introduzindo o parâmetro «área mínima», em conformidade com o conceito de 

povoamento definido pela FAO — Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação e medidas de minimização dos prejuízos causados por incêndios florestais; 

 Decreto-Lei n.º 204/2002, de 1 de Outubro - Mantém em vigor a classificação das áreas 

protegidas operada pelos diplomas que procederam à sua criação ou à respetiva 

reclassificação; 
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 Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio – Estabelece Medidas de Proteção ao Sobreiro e à 

Azinheira; 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril – Classificação dos Sítios da Rede Natura 2000. 

Retificado pela Declaração de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de Maio, procedeu à 

transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação 

das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, 

relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens 

(Diretiva Habitats); 

 Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 

213/97, de 16 de Agosto e n.º 227/98, de 17 de Julho, que estabelece a classificação das 

Áreas Protegidas; 

 Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio - Estabelece a obrigatoriedade de declaração do corte 

ou arranque de árvores florestais que se destinem a venda ou ao autoconsumo para 

transformação industrial (Manifesto de corte ou arranque de árvores); 

 Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, que condiciona o corte de oliveiras. 

 Ruído e Vibrações 

 Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto – Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 

regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

 Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, que altera a 

Diretiva n.º 2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em 

matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior; 

 Portaria n.º 77/96, de 9 de Março - Estabelece disposições legais sobre a poluição sonora 

emitida por diversas entidades; 

 Ordenamento do Território 

 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo; 

 Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro – Primeira 

revisão ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

 Aviso n.º 12387/2016, de 10 de outubro - Revisão do Plano Diretor Municipal de Armamar; 

 Aviso n.º 11674/2015, de 13 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 5056/2018, de 16 de abril e 

com 2ª alteração por adaptação pelo Aviso n.º 11118/2018, de 13 de agosto - Primeira Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Lamego; 
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 Aviso n.º 11883/2015, de 16 de outubro, com correção material introduzida pelo Aviso n.º 

7031/2019, de 18 de abril - Aprovação da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta 

da Beira 

 Aviso n.º 14783-A/2017, de 7 de dezembro - Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca 

com o respetivo relatório ambiental, o parecer final, a ata da comissão consultiva, os demais 

pareceres emitidos e os resultados da concertação; 

 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro, Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, e Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto, que aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional; 

 Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

199/2015, de 16 de setembro – Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

 Património Histórico-Cultural 

 Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014 - Aprova o Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos; 

 Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro - Estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural. 

 Gestão de Resíduos 

 Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos. Introduz também alterações aos 

diplomas: Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de 

Abril; Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto; 

Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 190/2004, de 17 de Agosto; Decreto -

Lei n.º 46/2008, de 12 de Março e Decreto-Lei n.º 210/2009, de 3 de Setembro; 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - Aprova o regime da gestão de resíduos de 

construção e demolição; 

 Declaração de Retificação n.º 63-A/2007, 3 de Julho - De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 

170-A/2007, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que transpõe 

para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 2004/11/CE, da Comissão, de 9 de Dezembro, e 

n.º 2004/112/CE, da Comissão, de 13 de Dezembro, aprovando o Regulamento Nacional do 

Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) e outras regras respeitantes ao 

transporte rodoviário de mercadorias perigosas; 
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 Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março – Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro; 

 Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de Setembro - Define os elementos que devem acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro e 

revoga o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro; 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que publica a lista harmonizada, que abrange todos os 

resíduos, designada por Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão 

n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas Decisões n.º 2001/118/CE, da 

Comissão, de 16 de Janeiro, 2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, do Conselho, de 

23 de Julho; 

 Despacho n.º 25297/2002, de 27 de novembro – Visa assegurar a defesa e valorização dos 

componentes ambientais naturais, proibindo no espaço rural o abandono ou deposição sobre o 

solo, subsolo ou cursos de água, de quaisquer resíduos não biodegradáveis; 

 Despacho n.º 8943/97, do Instituto dos Resíduos, de 9 de Outubro, identifica as guias a utilizar 

para o transporte de resíduos, em conformidade com o artigo 7.º da Portaria n.º 335/97, de 16 

de Maio; 

 Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro, que estabelece o regime da concessão de 

exploração e gestão de sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

 Legislação específica para os diversos tipos de resíduos produzidos: 

 Óleos Usados: 

- Despacho conjunto n.º 662/2005, de 6 de Setembro - Relativo à licença da SOGILUB - 

Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.; 

- Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho - Estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão de óleos novos e óleos usados; 

- Portaria n.º 240/92, de 25 de Março - Aprova o Regulamento de Licenciamento das 

Atividades de Recolha, Armazenagem, Tratamento Prévio, Regeneração, 

Recuperação, Combustão e Incineração dos Óleos Usados. 

 Pilhas e Acumuladores: 

- Decreto-Lei nº 62/2001, de 19 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico que fica 

sujeita a gestão de pilhas e acumuladores bem como a gestão de pilhas e 

acumuladores usados, e transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 
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91/157/CEE, do Conselho, de 18 de Março, n.º 93/86/CE, da Comissão, de 4 de 

Outubro, e n.º 98/101/CE, da Comissão, de 22 de Dezembro, relativas às pilhas e 

acumuladores contendo determinadas matérias perigosas (revoga o Decreto-Lei n.º 

219/94, de 20 de Agosto). 

 Embalagens e Resíduos de Embalagens: 

- Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de Dezembro, que estabelece as regras respeitantes aos 

requisitos essenciais da composição das embalagens; 

- Decreto-Lei n.º366-A/1997, de 20 de Dezembro, que estabelece os princípios e as 

normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens 

(revoga o Decreto-Lei n.º 322/95, de 28 de Novembro). 

 Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico:  

- Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio - Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), com o objetivo prioritário de prevenir 

ou u reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão desses resíduos, 

diminuir os impactes globais da utilização dos recursos, melhorar a eficiência dessa 

utilização, e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

 

1.3.2 – Metodologia Geral do EIA 

O objetivo do EIA é analisar as implicações ambientais dos projetos, indicando as principais medidas 

de minimização dos impactes gerados, passíveis de implementação, durante as Fases de 

Construção, de Exploração e Desativação (mesmo não se prevendo a desativação da mesma num 

horizonte temporal próximo) no caso da Central Fotovoltaica, e selecionar o corredor que conduza à 

solução com menos impactes ambientais no caso da Linha de Interligação.  

Relativamente ao EIA, a programação da sua elaboração incluiu duas fases: 

 A 1ª fase correspondeu ao Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) já referida 

no Capítulo 1.2, visou o levantamento das condicionantes presentes no território definido como 

área em estudo, correspondendo a um corredor com 6000m de largura englobando a área de 

desenvolvimento da Central Solar Fotovoltaica e toda a extensão entre esta central e a 

subestação de Valdigem (ponto de entrega na rede da energia elétrica produzida). Este Estudo 

apresenta-se no Volume 5 do presente EIA, e possibilitou uma análise das principais 

condicionantes que o território apresenta. Esta análise permitiu a consequente definição de 

diversos corredores de 400m de largura, compatíveis com o desenvolvimento da linha elétrica, 

dos quais se selecionaram aqueles que se constataram como ambientalmente mais favoráveis. 

Permitiu igualmente a identificação das condicionantes ao layout dos painéis fotovoltaicos no 

caso da Central Solar Fotovoltaica; 
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 A 2ª Fase corresponde ao presente Estudo de Impacte Ambiental e debruça-se sobre o Projeto 

de Execução da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e sobre os corredores alternativos, 

selecionados no EGCA e posteriormente aferidos, para a linha elétrica de ligação à rede. Com 

base na caracterização do território nas variadas vertentes procede-se à identificação dos 

principais impactes ambientais dos projetos em estudo decorrentes da sua fase de construção, 

exploração e desativação, propondo as medidas de minimização tidas por mais adequadas. No 

caso da linha elétrica, uma vez estudada em fase de estudo prévio é também desenvolvida 

uma análise comparativa de corredores e seleção do corredor mais favorável para 

desenvolvimento da linha. 

A figura seguinte esquematiza a metodologia geral de desenvolvimento do presente EIA e que 

seguidamente se detalha: 

 
Figura 1.16 – Metodologia Geral do EIA 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 1-38  

1.3.3 – Estrutura Geral do EIA 

Com o objetivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração do estudo, 

o presente Estudo de Impacte Ambiental é composto por vários Volumes, nomeadamente:  

 Volume 1 – Resumo Não Técnico, é o documento que serve de suporte à participação 

pública e que contém um resumo do conteúdo do EIA, em linguagem não técnica e acessível à 

generalidade do público, elaborado de acordo com as orientações do documento “Critérios de 

Boas Práticas para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”, publicado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente.  

Este documento contém: a identificação do proponente, do projetista e da entidade responsável 

pelo EIA, o objetivo do projeto e descrição sumária do mesmo, a descrição dos elementos 

significativamente afetados, integrada com a descrição e avaliação dos principais impactes, e 

identificação das medidas de minimização e/ou compensação, em linguagem não técnica por 

forma a facilitar a sua consulta pelo público;  

 Volume 2 – Relatório Síntese, do qual faz parte o presente capítulo, consiste no documento 

fundamental do estudo e que inclui toda a informação relevante e fundamental à avaliação de 

impactes do projeto e para a decisão e que se descreve mais detalhadamente abaixo; 

 Volume 3 – Peças Desenhadas, contendo todos os desenhos que ilustram e apoiam a 

compreensão do referido no Relatório Síntese. São apresentadas genericamente à escala 

1:25.000, à escala do projeto ou a outras consideradas adequadas; 

 Volume 4 – Anexos Técnicos, contendo todos os elementos considerados complementares 

da informação e necessários ao bom e cabal entendimento de todo o estudo, nomeadamente 

os dados que serviram de base à análise efetuada. Salienta-se no Anexo C alguns elementos 

do projeto da Central Solar Fotovoltaica e no Anexo D os elementos que apoiam a 

compreensão do projeto da linha elétrica. 

 Volume 5 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, corresponde aos elementos 

desenvolvidos na 1ª fase do EIA, conforme referido no Capítulo 1.2.2, e que, com base nas 

condicionantes identificadas, deram origem à escolha dos corredores alternativos mais 

favoráveis para desenvolvimento do projeto da Linha e possibilitaram o ajuste da área de 

implantação da Central Solar Fotovoltaica; 

 Volume 6 – Estudo de Impacte Patrimonial, elaborado em função do desenvolvimento da 

linha elétrica para ligação à subestação de Valdigem inevitavelmente em área classificada 

como Património Mundial da UNESCO – Alto Douro Vinhateiro. Foram desenvolvidas versões 

do documento em língua portuguesa e em língua inglesa; 

 Volume 7 – Plano de Gestão Ambiental, específico para o projeto da Central Solar uma vez 

ser este o projeto que se encontra desenvolvido em fase de Projeto de Execução. O Plano de 

Gestão Ambiental desenvolvido nesta fase permite desde já apresentar as diretrizes para a 
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concretização deste plano pelo(s) respetivo(s) empreiteiro(s), minimizando a probabilidade de 

ocorrência de impactes ambientais em fase de construção. 

 Volume 8 – Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais, elaborado no sentido de 

apresentar, à Comissão de Avaliação e Autoridade de AIA, os elementos adicionais 

considerados necessários para que seja declarada a conformidade do EIA. Este documento 

permite identificar de forma clara todas as alterações efetuadas ao estudo inicialmente 

submetido a Avaliação de Impacte Ambiental. 

O presente Relatório Síntese (Volume 2) integra os elementos a seguir apresentados: 

 Introdução que engloba a identificação de todos os intervenientes, os antecedentes ao Estudo 

de Impacte Ambiental e a metodologia utilizada no seu desenvolvimento 

 Objetivo e Justificação do Projeto com referência aos pressupostos que fundamentam a 

estratégia de ação que resulta na necessidade deste projeto 

 Caraterização do projeto onde são identificadas as principais características do projeto em 

todas as suas componentes (linha elétrica e central solar) e das ações envolvidas na sua 

execução.  

Complementarmente, é apresentada uma caracterização dos materiais utilizados, dos recursos 

e emissões gasosas, efluentes líquidos e efluentes gerados.  

Aqui é igualmente apresentada a programação temporal estimada para o desenvolvimento de 

todo o projeto, o faseamento construtivo previsto e o valor global do investimento.  

São identificados os projetos complementares e subsidiários ao projeto agora em estudo. 

 Caraterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações obtidos. É 

efetuada uma caracterização do estado atual do ambiente suscetível de ser consideravelmente 

afetado pelo projeto, com base na utilização dos fatores apropriados para o efeito, bem como 

na inter-relação entre os mesmos, nas vertentes: 

- 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; 
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- Uso Atual do Solo; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes; 

- Componente Social; 

- Saúde Humana. 

Esta caracterização permitirá a análise dos impactes do projeto, sendo os dados e as análises 

apresentados proporcionais à importância dos potenciais impactes. 

 Evolução Previsível na Ausência do Projeto – No caso da não concretização do projeto, a 

situação atual evoluirá de modo diferente. Nesse sentido é desenvolvida uma análise 

prospetiva, para os fatores ambientais referidos e até ao ano horizonte de projeto, de como 

poderá evoluir a envolvente atual do projeto. 

 Avaliação de Impactes Ambientais – Para os diferentes fatores ambientais considerados, é 

realizada uma avaliação dos impactes gerados pelo desenvolvimento do projeto.  

A análise de impactes é elaborada sempre que possível, tendo por base os parâmetros que 

se apresentam de seguida. A avaliação dos impactes é sobretudo qualitativa, sendo 

elaborada, quando aplicável, tendo por base os parâmetros que se apresentam de seguida: 

- Natureza do impacte – Permite identificar se estamos perante um impacte com 

características positivas ou negativas para o meio. Classifica-se como positivo ou 

negativo. 

- Incidência/Relacionamento – Refere-se à forma de afetação de um determinado elemento 

consoante seja diretamente induzido por atividades ligadas à construção e/ou 

funcionamento do projeto, ou por processos induzidos (indiretos). Consideram-se impactes 

diretos e indiretos. 

- Probabilidade de ocorrência do impacte – Refere-se à probabilidade de ocorrência de um 

determinado tipo de impacte, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma 

parte da vida do projeto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou para 

lá deste. Os impactes previsíveis são considerados como: improváveis, prováveis e 

certos. 

- Duração do impacte – Refere-se à duração previsível de um determinado tipo de impacte. 

São considerados impactes temporários ou permanentes. 

- Dimensão espacial do impacte – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser 

classificados como locais, supralocais, regionais e nacionais. 

- Reversibilidade - Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de 

reversíveis, se o meio afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou 

recuperar o seu estado inicial, após a cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso 

o meio não tenha capacidade de reverter ou recuperar o seu estado inicial. 
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- Magnitude – Refere-se ao grau de afetação do ambiente. Consideram-se impactes: 

reduzidos, moderados e elevados. 

- Significância – Importância atribuída à alteração no ambiente em termos de bem-estar 

humano. São considerados impactes pouco significativos, moderadamente 

significativos ou significativos. O valor assim atribuído constitui um grau de relevância 

que permite comparar a importância dos diversos impactes considerados. 

No que respeita ao esquema metodológico geral aqui descrito, cada descritor ambiental 

segue a metodologia específica de cada assunto abordado, sendo indicado em cada capítulo, 

e sempre que se justifique, qual a metodologia adotada e respetiva fundamentação técnico-

científica. 

Complementarmente e dado que o presente projeto não surge isolado, serão, também neste 

capítulo, avaliados os impactes cumulativos considerando os impactes no ambiente que 

resultam do projeto, em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 

previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários à implantação do projeto 

em estudo, nomeadamente, os acessos rodoviários existentes e em estudo, as linhas 

ferroviárias adjacentes existentes e previstas, etc. 

 Análise de Risco - Análise dos potenciais riscos originados pelo projeto, na fase de 

construção e de exploração; 

 Medidas de Minimização de impactes negativos e de Valorização de Impactes positivos – 

Tendo em consideração os impactes identificados no capítulo da análise de impactes, são aqui 

apresentadas as medidas de minimização consideradas como necessárias para a minimização 

dos impactes negativos identificados e para a potenciação dos impactes positivos. Sempre que 

adequado são consideradas as medidas de minimização que integram as orientações da 

Agência Portuguesa do Ambiente apresentadas no documento “Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção”, bem como as apresentadas no Guia Metodológico para a 

Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de 

Electricidade – Linhas Aéreas (APAI, 2008). Sempre que as medidas sejam provenientes de 

outros documentos é feita essa referência. São identificados os impactes residuais previstos 

após a consideração das medidas propostas; 

 Comparação de Alternativas para a linha elétrica, contempla uma análise dos corredores 

alternativos de forma a identificar aquele que se apresenta como, no global, ambientalmente 

mais favorável; 

 Lacunas Técnicas ou de Conhecimento - São identificadas as principais lacunas de 

informação sendo referido de que modo é que estas lacunas interferem com o desempenho do 

EIA realizado. 

 Conclusões – São apresentadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido nos vários 

descritores estudados, evidenciando as situações mais relevantes, permitindo uma rápida 

visualização das consequências do projeto para o ambiente e apontando recomendações a 
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implementar nas fases seguintes (projeto de execução, prévias à obra, fase de construção e 

fase de exploração). 

 Bibliografia – Listagem de todos os elementos bibliográficos consultados no âmbito do 

desenvolvimento do presente EIA. 
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2 – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 – ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL 

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

para o cumprimento dos compromissos 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 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia promoveu diversos documentos 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. 

O QEPiC estabelece a visão e os objetivos desta política, assegurando a resposta nacional aos 

compromissos já assumidos para 2020 e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível 

nacional, do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), estabelecendo um quadro articulado 

de instrumentos de política climática no horizonte 2020/2030. O acompanhamento de caráter político 

é assegurado pela Comissão Interministerial para o Ar e Alterações Climáticas (CIAAC) constituída 

pelos membros do governo, cujas matérias se relacionam com as políticas climáticas. 

Os nove objetivos estratégicos do QEPiC são: 

1. Promover uma transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 

emprego, contribuindo para o crescimento verde 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução dos gases com efeito de estufa 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação 

4. Assegurar a participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação 

5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento 

6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva 

7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização 

8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento 

9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos 

climáticos nos domínios setoriais (mainstreaming). 
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O PNAC 2020/2030 tem como objetivo assegurar uma trajetória sustentável de redução das 

emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de 

emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o 

cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os 

objetivos europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, 

define metas setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e 

medidas setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes 

como transportes, energia, agricultura e floresta. É assim promovida a integração dos objetivos de 

mitigação nas políticas setoriais e preconizada uma abordagem dinâmica de planeamento, conferindo 

aos setores uma maior responsabilidade na identificação de políticas e medidas. 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento 

da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 

através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em 

boas práticas. Para este efeito, propõe-se melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações 

climáticas, promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas 

públicas e instrumentos de operacionalização, colocando uma maior ênfase na implementação de 

medidas de adaptação. 

O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) foi elaborado no âmbito da 

aplicação da Diretiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, 

relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (Diretiva FER). Este 

Plano fixa os objetivos de Portugal relativos à quota de energia proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia em 2020, tendo em consideração a energia consumida nos sectores 

dos transportes, da eletricidade e do aquecimento e arrefecimento em 2020, identificando as medidas 

e ações previstas em cada um desses sectores. Estabelece igualmente o compromisso nacional 

relativo à quota de energia proveniente de fontes renováveis consumida no sector dos transportes 

nos termos previstos no n.º 4 do artigo 3.º da Diretiva FER. 

No CCV anteriormente citado, a meta de renováveis no que ao consumo final diz respeito é de 31%, 

sendo que Portugal tem o potencial com relação custo-benefício favorável para atingir em 2020 esses 

valores. 

Considera-se que a concretização deste Projeto contribuirá para alcançar as metas definidas nos 

documentos anteriormente referidos no que concerne à produção de eletricidade a partir de fontes 

renováveis, bem como no que diz respeito à redução de emissão de GEE. 
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2.2 – APROVEITAMENTO SOLAR – POTENCIAL DO RECURSO 

A energia solar em Portugal tem aumentado a sua representatividade no quadro das fontes 

renováveis e na substituição dos combustíveis fósseis, reduzindo a dependência energética nacional 

de fornecimentos externos e assumindo um papel mais relevante comparativamente com a energia 

hídrica e eólica. As figuras seguintes ilustram a evolução da potência instalada nos centros 

electroprodutores e a evolução da produção elétrica, entre 2000 e 2019: 

 
Fonte: adaptado de https://www.apren.pt 

Figura 2.1 – Evolução da potência instalada nos centros electroprodutores em Portugal Continental entre 2000 e 

2019 (MW) 

 
Fonte: adaptado de https://www.apren.pt 

Figura 2.2 – Evolução da produção elétrica em Portugal Continental entre 2000 e 2019 (TWh) 
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Como se constata, a representatividade da energia solar quer em termos de potência instalada, quer 

em termos de produção tem aumentado progressivamente desde 2000. Em termos de potência 

instalada, em 2000, apenas 1,00 MW correspondia a centros electroprodutores solares representando 

menos 0,01% da potência instalada, enquanto que em 2019 a potência solar instalada corresponde a 

828 MW que representam 3,75% da potência instalada total. Por outro lado, a produção de energia 

solar passou de 0,0TWh em 2000 para 1,05TWh em 2019, acompanhando naturalmente o aumento 

de potência instalada. 

Em termos de autossuficiência, Portugal ainda não atingiu de forma consistente um equilíbrio entre as 

necessidades de consumo e produção, apesar de no passado recente se ter assistido a um 

progressivo aumento na produção em consequência da multiplicação de projetos de produção de 

energia a partir de fontes renováveis como sejam parques eólicos ou pequenas centrais hídricas, com 

uma concentração muito visível na zona centro-norte de Portugal, com os centros electroprodutores 

fotovoltaicos a concentrarem-se na região centro-sul. A figura seguinte ilustra os centros 

electroprodutores no território Continental que recorrem a fontes de energia renovável: 

 
Fonte: http://e2p.inegi.up.pt/?Lang=PT#Tec0 

Figura 2.3 – Centros electroprodutores em Portugal Continental utilizadores de energias renováveis 

Como se pode constatar da análise da figura anterior e das figuras que ilustram a produção elétrica 

em Portugal, os centros electroprodutores hídricos são responsáveis por uma fatia considerável da 

energia produzida e são mais frequentes nas zonas de Portugal com maior potencial hídrico do norte 

http://e2p.inegi.up.pt/?Lang=PT#Tec0
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e centro-norte. No entanto, a produção hídrica é fortemente condicionada nos anos secos, implicando 

um maior recurso a fontes não renováveis e à importação de energia do exterior, sendo a este nível 

que a solução solar fotovoltaica se assume como uma mais-valia na diversificação das fontes 

renováveis no mix energético, contribuindo igualmente de forma assinalável para o cumprimento das 

metas de emissões e de descarbonização da economia. 

A este respeito e em termos de potencial do recurso solar, o território Português é dos que melhores 

condições reúne para a instalação de centrais fotovoltaicas no contexto europeu, atingindo valores de 

irradiância (kWh/m2) semelhantes a algumas regiões de Espanha e Itália como pode ser observado 

na figura seguinte: 

 
Fonte: https://re.jrc.ec.europa.eu/ 

Figura 2.4 – Potencial solar fotovoltaico na Europa (kWh/m2) 

No contexto do território nacional, o potencial solar fotovoltaico varia entre os 1200-1600 kWh/m2 da 

zona noroeste, até valores acima dos 2100 kWh/m2 em algumas zonas do Alentejo (figura seguinte): 

https://re.jrc.ec.europa.eu/
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Fonte: https://re.jrc.ec.europa.eu/ 

Figura 2.5 – Potencial solar fotovoltaico em Portugal (kWh/m2) 

No caso da área de implantação do Projeto, os valores de irradiação potencial variam entre1500 e os 

1800 kWh/m2. 

Todos os argumentos anteriores justificam a prossecução do Projeto, sendo a componente solar – 

apesar das limitações inerentes a apenas produzir quando o recurso está disponível – considerada de 

grande relevância para o adequado mix energético nacional e contributo definitivo para o 

cumprimento das metas nacionais e europeias no contexto das energias renováveis e na redução da 

emissão de GEE que limitam o recurso a energia elétrica de fontes não renováveis. 

 

 

Área de 
Projeto 

https://re.jrc.ec.europa.eu/
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2.3 – ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PORTUGAL 

O panorama nacional no que diz respeito à energia solar fotovoltaica revela uma crescente relevância 

no contexto das FER (Fontes de Energia Renovável), passando de 282 GWh em 2011 (1,14% do 

total de renováveis) para 1346 GWh entre abril de 2019 e março de 2020 (4,28% do total de 

renováveis) (quadro seguinte): 

Quadro 2.1 – Evolução da produção anual (GWh) de energia solar fotovoltaica relativamente ao total nacional 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Total 
renovável 

24 692 20 410 30 611 32 453 25 514 33 503 24 309 30 637 28 726 31 477 

Fotovoltaica 282 393 479 627 799 871 993 1 006 1 275 1 346 

Fonte: DGEG       * ano-móvel: abril de 2019 a março de 2020 

Este aumento deveu-se, naturalmente, ao aumento da potência instalada que em 2011 era de 175 

MW (representando cerca de 1,65% da potência instalada de energias renováveis) e em 2020 é de 

925 MW (cerca de 6,4% da potência instalada de renováveis).  

 
Fonte: DGEG 

Figura 2.6 – Potencia instalada energias renováveis (GW) 

A tecnologia com maior crescimento em termos de potência instalada entre 2011 e 2020 foi a hídrica, 

aumentando 1,78 GW (aumento de 33%) nesse período sendo, contudo, a componente fotovoltaica a 

que mais evoluiu (mais de 428%). 

O quadro seguinte reproduz a evolução na produção de energia fotovoltaica por região do território 

nacional em GWh: 
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Quadro 2.2 – Evolução da produção (GWh) de energia solar fotovoltaica no território nacional entre 2011 e 2020 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Portugal 282 393 479 627 799 871 993 1 006 1 275 1 346 

Continente 262 355 439 595 765 836 959 972 1 233 1 304 

Norte 21 40 55 72 88 104 133 136 149 162 

Centro 30 51 68 97 118 131 160 159 189 200 

Lisboa 19 29 43 108 163 171 190 180 194 195 

Alentejo 185 206 219 247 310 334 371 391 580 628 

Algarve 7 29 53 72 86 97 105 107 121 120 

RA Açores 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

RA Madeira 19 34 37 32 34 34 34 33 40 40 

Não 
especificado 

1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 

Fonte: DGEG       * ano-móvel: abril de 2019 a março de 2020 

Como se pode constatar, o Alentejo é a região com maior produção, representando atualmente cerca 

de 46,7% da produção fotovoltaica de Portugal, seguindo-se a zona Centro (14,9%) e a zona de 

Lisboa (14,5%). Desde 2014, destaca-se a entrada de 12 centrais fotovoltaicas de concentração ao 

serviço, totalizando uma potência de 17MW. 

 
Fonte: DGEG 

Figura 2.7 – Produção fotovoltaica no território nacional por região (GWh) 

Face ao exposto acima, as potencialidades de aproveitamento de energia solar para a produção de 

eletricidade, mesmo em pequena escala, são consideráveis e representam um contributo muito 

relevante na descarbonização da economia com a substituição dos combustíveis fósseis. 

Da mesma forma, o estado-da-arte no que diz respeito a este tipo de infraestruturas recorre aos mais 

recentes avanços tecnológicos, aumentando a eficiência e capacidade dos equipamentos. Esta evolução 

tecnológica traduz-se igualmente numa maior capacidade de reciclagem dos materiais utilizados, 

possibilitando a reentrada nas cadeias de produção e diminuindo o impacto sobre os recursos.  
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Comparativamente com outras formas de aproveitamento de energias renováveis, a solar fotovoltaica 

é genericamente menos impactante no ambiente, não implica transformação de combustível, tem 

reduzidos consumos energéticos e quase não gera resíduos durante a fase de exploração - com 

exceção dos resultantes da manutenção da vegetação que pode, inclusivamente, ser realizada de 

forma sustentável com o recurso a rebanhos. 

2.4 – CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR 

A Central Solar Fotovoltaica em estudo cumpre todas as regulamentações aplicáveis quanto à 

ocupação, à localização, à proteção do ambiente, proteção da saúde pública e segurança das 

populações. 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar não terá impacto negativo nos custos económicos e 

financeiros do Sistema Elétrico Nacional (SEN) uma vez que: 

1) o regime remuneratório subjacente é o regime geral baseado na livre concorrência dos 

produtores no mercado elétrico; 

2) os custos de interligação à Rede Pública serão suportados pelo promotor, revertendo a 

infraestrutura de interligação para o ORT (artigos 140 e 101º do Regulamento de Relações 

Comerciais); 

Ao ser enquadrada no regime especial com regime remuneratório geral, a Central Solar Fotovoltaica 

Douro Solar terá uma contribuição efetiva para uma maior eficiência energética já que: 

1) irá gerar a maior parte da sua energia em horário de ponta ou cheias, alinhado com os 

períodos de consumo mais elevado, o que permitirá ao SEN atingir mais estabilidade durante 

as horas de maior procura de energia, contribuindo para uma maior eficácia do SEN; 

2) do ponto de vista da segurança do abastecimento, o papel das fontes renováveis é essencial 

para reforçar os níveis de segurança, ao mesmo tempo em que promove a diversificação do 

mix energético e contribui para aumentar a sustentabilidade associada à produção, transporte 

e consumo de energia; 

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

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

baseada em energia solar fotovoltaica, contribuirá positivamente para o cumprimento das metas 

nacionais e comunitárias no domínio das energias provenientes de fontes renováveis no consumo 

bruto de energia. 

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 

                                                      
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 
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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. 

O investimento neste projeto está estimado em cerca de 70 milhões de Euros.  

Apesar de grande parte deste valor corresponder à importação de equipamento, ainda existirá uma 

importante componente de equipamentos e serviços com incorporação nacional e regional. Embora 

não quantificado, este valor traduzir-se-á na indução de efeitos multiplicadores na economia regional 

e local. Tratando-se de um impacte positivo, de magnitude elevada, direto/indireto, certo, regional e 

temporário. Tendo em conta a dimensão do investimento, o impacte será de elevada significância 

para os Municípios de Tarouca, Lamego e Moimenta da Beira na envolvência do projeto. 
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3 – CARATERIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

3.1.1 – Localização Administrativa 

O território em estudo insere-se na NUTS II – Norte, integrando a NUTS III do Douro e os concelhos 

de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira e Tarouca.  

No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento do projeto nos referidos concelhos e freguesias: 

Quadro 3.1 – NUTS III, concelhos e freguesias atravessados pela área e corredores em estudo 

NUT III Distrito Concelho Freguesia 

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 implantação da 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 dos concelhos de Moimenta da Beira e de Armamar, também abrangidos pela área de 

estudo. 

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 3.1 – Localização do Projeto da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Linha Elétrica de ligação à rede 
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Figura 3.2 – Zona de Implantação da Central Solar Fotovoltaica 

O Desenho 1 apresentado no Volume 3 representa a área de implantação da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar bem como os corredores desenvolvidos para a implantação da Linha 

Elétrica de Ligação, à escala 1:25000. O Desenho 2 representa a Planta de Implantação do projeto 

da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar à escala 1:5000. 
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3.1.2 – 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; 

 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 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. 
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Figura 3.3 – Áreas sensíveis (artigo 2º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro) 

O Sítio de Importância Comunitária PTCON0003 – Alvão/Marão abrange uma área de 58.788 

hectares nos concelhos do Amarante (8.217 ha), Baião (1.477 ha), Mesão Frio (92 ha), Mondim de 

Basto (10.798 ha), Peso da Régua (1.146 ha), Ribeira de Pena (5.875 ha), Sabrosa (25 ha), Santa 

Marta de Penaguião (2.663 ha), Vila Pouca de Aguiar (13.495 ha) e Vila Real (15.003 ha). 

Este SIC abarca genericamente as serras do Alvão e do Marão, orientadas no sentido Nordeste-

Sudoeste e com altitudes máximas de 1.330 e 1.416m respetivamente, encontrando-se delimitado a 

poente pelo rio Tâmega e a nascente pelo rio Corgo. 
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A ocupação agrícola dos vales e socalcos junto aos aglomerados rurais em contraste com encostar 

escarpadas ou cobertas de matos e/ou matas, assim como a zona mais planáltica, por vezes 

rochosa, é ocupada, quando se proporciona, por pastagens naturais e/ou matos, que imprimem uma 

grande variedade a este SIC. 

O SIC engloba uma ampla diversidade de habitats naturais, onde predominam os carvalhais de 

carvalho-roble e carvalho-negral (9230) e matos baixos de ericáceas e/ou tojos sobre substratos 

duros (4030). Destacam-se igualmente as turfeiras (7140) que se caraterizam pela sua singularidade 

e que a nível nacional apenas ocorrem pontualmente e ainda o habitat prioritário constituído por 

urzais-tojais húmidos de Erica ciliaris e Erica tetralix e/ou Ulex minor (4020*). Em termos de flora está 

presente o extremamente ameaçado Marsilea quadrifólia (trevo-de-quatro-folhas) no seu último local 

de ocorrência, bem como a precária Veronica micrantha. 

Trata-se igualmente de uma região montanhosa de grande importância para o Lobo (Canis lupus), 

sendo a densidade de alcateias das maiores do País, juntamente com as de Montesinho/Nogueira e 

Serras da Peneda e Gerês. 

A ficha de caraterização do SIC PTCON0003 – Alvão/Marão 

(http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/sic-cont/alvao-marao) refere ainda 

que este é um Sítio “relevante para a conservação da fauna aquática e ribeirinha, sendo de destacar 

a sua importância para a toupeira de água (Galemys pyrenaicus) a lontra (Lutra lutra) e a panjorca 

(Rutilus arcasii)”. 

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

classificados ou em via de classificação, a componente do projeto da linha elétrica de ligação à rede 

(através da subestação de Valdigem) 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 imediata da subestação de 

Valdigem. 

O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a 

vasta Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. A 

paisagem cultural do Alto Douro combina a natureza monumental do vale do rio Douro, feito de 

encostas íngremes e solos pobres e acidentados, com a ação ancestral e contínua do Homem, 

adaptando o espaço às necessidades agrícolas de tipo mediterrâneo que a região suporta. Esta 

relação íntima entre a atividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de valor único, 

onde as características do terreno são aproveitadas de forma exemplar, com a modelação da 

paisagem em socalcos, preservando-a da erosão e permitindo o cultivo da vinha. 
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Figura 3.4 – Implantação do projeto relativamente ao Alto Douro Vinhateiro 

A região produz o famoso vinho do Porto, representando o principal vetor de dinamização da 

tecnologia, da cultura, das tradições e da economia local. O grande investimento humano nesta 

paisagem de singular beleza tornou possível a fixação das populações desde a longínqua ocupação 

romana, e dele resultou uma realidade viva e em evolução, ao mesmo tempo testemunho do passado 

e motor do futuro, solidamente ancorado na otimização dos recursos naturais e na preservação das 

ambiências. 
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3.1.3 – Planos de Ordenamento do Território 

 Planos com Incidência Nacional 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) tem a sua primeira 

revisão aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro e que revogou a anterior, Lei n.º 58/2007, de 

4 de setembro. 

Para além do PNPOT, o território em estudo encontra-se abrangido pelos planos identificados no 

quadro seguinte: 

Quadro 3.2 – Planos de Ordenamento do Território de âmbito nacional em vigor 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 

 Planos Regionais 

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.  

Pelas suas características e finalidade, os PROT não têm como objeto a regulação dos usos do solo, 

que cabe aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), mas sim a definição de 

orientações estratégicas e diretrizes de ordenamento e planeamento cuja materialização cabe 

concretizar no âmbito dos PMOT. 

O PROT Norte não define, portanto, condicionamentos para projetos específicos, como uma central 

solar fotovoltaica ou uma LMAT. Deste modo, e acrescendo o facto de ainda não ter sido aprovado, 

não se analisa a proposta de Plano. 

 Planos de âmbito municipal 

É ao nível local (municipal) que os planos de ordenamento se assumem, geralmente como os mais 

condicionantes à implantação de linhas elétricas de transporte de energia. 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 o projeto em estudo, 

sendo de referir os seguintes: 

 PDM de Moimenta da Beira, com revisão publicada pelo Aviso n.º 11883/2015, de 16 de 

outubro, com correção material introduzida pelo Aviso n.º 7031/2019, de 18 de abril; 
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 PDM de Tarouca com revisão publicada pelo Aviso n.º 14783-A/2017, de 7 de dezembro; 

 PDM de Armamar com revisão publicada pelo Aviso n.º 12387/2016, de 10 de outubro; 

 PDM de Lamego, com revisão publicada pelo Aviso n.º 11674/2015, de 13 de outubro, alterado 

pelo Aviso n.º 5056/2018, de 16 de abril e com 2ª alteração por adaptação pelo Aviso n.º 

11118/2018, de 13 de agosto. 

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. 

As eventuais repercussões do definido nos planos supracitados sobre o projeto em estudo são 

analisadas nos Capítulos 4.13 e 6.13 relativos ao Ordenamento do Território e Condicionantes. 

3.1.4 – 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. 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública serão abordadas em capítulo próprio - 

Capítulos 4.13 e 6.13 – Ordenamento do Território e Condicionantes. 

3.1.5 – Identificação das Restrições e Condicionantes Legais e Regulamentares 

3.1.5.1 – Central Solar Fotovoltaica - Douro Solar 

A Produção em Regime Especial encontra-se ao abrigo de um quadro legal específico, sendo a sua 

regulação essencialmente da competência do Governo, através da Direcção-Geral de Energia e 

Geologia, competindo à ERSE, enquanto Entidade Reguladora do Sector Elétrico, a incorporação do 

sobrecusto resultante da PRE nas tarifas. Deste modo na conceção e cálculo das instalações 

elétricas foram tomadas em consideração: 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

3-10 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

 Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio, estabeleceu as regras aplicáveis à atividade de 

produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis e à produção combinada de calor 

e eletricidade; 

 Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de novembro, altera o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de maio 

estabelecendo medidas relativas à atividade de produção de energia elétrica por pessoas 

singulares ou coletivas e de direito público ou privado; 

 Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio, faz uma revisão do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de 

Maio, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de Novembro, no 

âmbito da produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis incluindo o 

Regulamento para Autorização das Instalações de Produção de Energia Elétrica Integradas no 

Sistema Elétrico Independente Baseadas na Utilização de Recursos Renováveis (Anexo I) e o 

respetivo processo de remuneração pelo fornecimento de energia (Anexo II); 

 Outra Legislação aplicável e atualmente em vigor, nomeadamente do distribuidor de energia e 

as boas normas da arte e execução; 

 Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 Normas Portuguesas; 

 Normas EN e IEC. 

3.1.5.2 – Linha Elétrica de ligação à rede 

Relativamente a projetos de linhas elétricas, importa clarificar as servidões associadas. 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, define distâncias mínimas dos condutores ao 

solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas.  

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, 

edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se que estas serão verificadas para a situação de flecha máxima. 

Neste projeto, adotaram-se os critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, SA. os quais 

estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e 

aumentando-se o nível de segurança em geral. No quadro seguinte mostram-se os valores adotados: 

Quadro 3.3 – Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) para Linhas a 220 kV 

Distâncias Mínimas 
220kV 

Valores a Adotar Mínimos RSLEAT 

Solo 12 7.1 

Árvores 5 3.7 

Edifícios 6 4.7 

Estradas 12 8.5 

Outras linhas aéreas 5(a) 4.7 

Obstáculos Diversos 5 3.65 
(a) Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 
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O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão 

administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de proteção. 

 

Figura 3.5 – Faixa de servidão de linha de transporte de eletricidade (Fonte:REN) 

Na zona de proteção (faixa de proteção / servidão) proceder-se-á à gestão da vegetação, 

nomeadamente através do corte ou decote das árvores que for suficiente para garantir a distância 

mínima dos cabos condutores às árvores, previstas no RSLEAT, bem como das árvores que, por 

queda, não garantam em relação aos cabos condutores, na hipótese de flecha máxima sem 

sobrecarga de vento (Fonte ET - 0017 – Gestão de Vegetação das Faixas de Servidão. Rede Elétrica 

Nacional). 

A construção de edifícios e a plantação de espécies de crescimento rápido, ficam assim 

condicionadas à garantia das distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão. 

De acordo com a Memória Descritiva do Projeto da Linha, nos aspetos técnicos regulamentares e/ou 

normativos, entre outros, observam-se os seguintes no âmbito nacional: 

 EN 50341-1- Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV. Part 1: General requirements-

Common specifications; 

 EN 50341-3-17 - National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 

 Dec. Reg. 1/92 - Anexo: Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT); 

 Circulares da Direção Geral de Aviação Civil; 

 Condicionalismos relativos aos diversos Planos de Diretores Municipais (PDM); 

 Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição 

da população aos Campos Eletromagnéticos; 

 Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 

 Legislação referente ao Domínio Hídrico; 

 Legislação relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN) incluindo o Regime Florestal; 

 Legislação relativa à Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Lista Especificações Técnicas da REN, SA.; 
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 Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA; 

 Normativos e Publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis; 

 Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios; 

 Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

 Regulamento Geral do Ruído (Dec. – Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro); 

 Legislação relativa a Servidões Administrativas; 

E no âmbito internacional, sobre os temas: 

 Tensões Induzidas – National Eletrical Safety Code, USA (NESC); 

 Perturbações Radioelétricas – Camité International Spécial des Perturbations Radiophoniques 

(CISPR) 

 Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-circuito. 

No Anexo D4 (Volume 4) são apresentados os atravessamentos das linhas em estudo relativamente 

a outras linhas elétricas existentes na zona. 

 

3.2 – 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. 

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

encontram.  

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

características gerais do projeto são identificadas as alternativas em estudo, detalhando o seu 

desenvolvimento no território. 

No Anexo C do Volume 4 apresentam-se as caraterísticas técnicas dos diferentes equipamentos da 

Central Solar Fotovoltaica.  

No Anexo D do Volume 4 apresentam-se as principais caraterísticas previsíveis da linha elétrica, 

como sejam os tipos de apoio potencialmente utilizados e respetivas fundações. 
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3.2.1 – Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

A instalação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar destina-se à 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. 

A Planta de Implantação da Central Solar no território é apresentada no Desenho 2 do Volume 3 do 

presente EIA. 

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 3.6 – Esquema conceptual da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

Resumidamente, 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 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. 

3.2.1.1 – Módulos Fotovoltaicos 

Os módulos fotovoltaicos têm como função a conversão da energia solar em energia elétrica, 

produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar recebida. 
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No corrente projeto, os módulos a instalar serão de última geração, com uma potência de pico de 

450Wp monocristalino de PERC com tecnologia half-cut. Os módulos serão instalados com uma 

orientação a sul (azimute 0º) sobre uma estrutura metálica fixa face à orografia da área de 

implantação, possibilitando uma melhor adaptação à morfologia do terreno e a consequente 

otimização da exposição. 

 

Figura 3.7 – Módulo Fotovoltaico a instalar 

O gerador será constituído por 280 800 módulos, com uma potência de pico de 126 360,00 kWp e 

uma potência nominal instalada de 100 000,00 kVA. 

Os Módulos fotovoltaicos estarão agrupados em strings de 27 Módulos cada, totalizando nesse 

sentido 10 400 strings. O módulo será de células Mono Perc half-cut. O rendimento medido em 

condições de teste standard (CTS) será de cerca de 20,7 %. Este módulo cumpre com todas as 

especificações de qualidade e segurança que são requeridas para os módulos fotovoltaicos 

destinados a aplicações de conexão à rede. 

O quadro seguinte sintetiza as características genéricas dos módulos a instalar: 

Quadro 3.4 – Caraterísticas técnicas principais dos módulos 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS1 

Tecnologia Mono PERC half-cut 

Potência [Wp] 450 Wp 

Corrente de curto circuito [A] 11,60 A 

Tensão de circuito aberto [V] 48,90 V 

Tensão de potência máxima [V] 41,50 V 

Corrente de potência máxima [A] 10,85 A 

 
1 Valores em CTS (condições de teste standard): AM 1.5, 1000W/m2, 25ºC 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 3-15 

Especificações Gerais 

Dimensões 2 094 x 1 038 x 35 mm 

Peso 23,5 Kg 

Células: 144 Half-cells (6 x 24) Mono PERC 

Estrato Anterior: Vidro temperado e texturado de 3,2 mm 

Caixa de junção: IP68 

Cabo: 2 cabos, positivo de 0,3 m, negativo de 0,3 m 

3.2.1.2 – Estruturas e Inversores 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será metálica e terá um comprimento transversal 

dimensionado para suportar 6 painéis fotovoltaicos na posição de paisagem. A estrutura é apoiada 

numa série de estacas que constituirão os suportes da estrutura e o meio de fixação ao solo, sendo 

cravadas ou aparafusadas no solo (figura seguinte), não implicando a sua impermeabilização. 

 

Figura 3.8 – Esquema da implantação das estruturas de suporte dos módulos solares 

 

Figura 3.9 – Pormenor da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos 

Os inversores a utilizar no Projeto têm como função a conversão da energia elétrica contínua 

produzida nos módulos fotovoltaicos em corrente alternada. Os inversores a utilizar serão de string 

com 250kW, com índice de proteção IP66, permitindo a colocação no exterior, diretamente nas 

estruturas de fixação dos módulos e desta forma eliminando a necessidade de cabines técnicas e, 
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desta forma, sem contacto adicional com o solo. O gerador será constituído por 400 inversores 

distribuídos pela central, apoiados nas estruturas de suporte dos módulos. 

  

Figura 3.10 – Inversor de string 

Estes inversores estão equipados com a mais avançada técnica modular de sistemas fotovoltaicos 

para ligação à rede destes sistemas, distinguindo-se pelo seu alto rendimento e elevada fiabilidade.  

Os mesmos serão capazes de extrair a qualquer momento a máxima potência que o gerador pode 

proporcionar ao longo do dia, através do dispositivo MPPT (Maximum Power Point Tracking) que 

garante a operação constante dos módulos no ponto de máxima potência. As principais 

características técnicas destes modelos de inversores encontram-se no quadro seguinte. Salienta-se 

que a potência e dimensões dos inversores são indicativas, sendo que por imposição e evolução 

tecnológica do fabricante poderá ser alterado na fase de instalação: 

Quadro 3.5 – Caraterísticas técnicas principais dos inversores 

INVERSOR 

Tensão Máxima DC (UDC, max) [V] 1 500 

Range Tensão DC, MPPT (UDC) [V] 600 - 1 500 

Corrente Máxima Entrada DC [A] 26 A x 12 

Potência Nominal AC power (PAC, nom) a 50 ºC e cosφ=1 [kW] 200 

Potência Nominal AC power (PAC, nom) a 40 ºC e cosφ=1 [kW] 250 

Tensão de Saída [V] 800 

Distorção Harmónica THD < 3%  

Fator de Potência (ajustável) > 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging 

Eficiência (Máxima) [%] 98,8 

Temperatura Ambiente Admissível [ºC] -30º / +60º  

Dimensões (C x L x A) [mm] 1 051 x 660 x 363 

Grau de Proteção IP66 

Número Total de Inversores 400 

3.2.1.3 – Quadros de Serviços Auxiliares 

Os Quadros de Serviços Auxiliares têm como função alimentar as cargas necessárias ao correto 

funcionamento de toda a central solar fotovoltaica. Estes estarão instalados em três locais: a 

Subestação, Cabinas Técnicas e Edifício de Controlo. Os quadros alimentarão, entre outros, os 

seguintes circuitos principais: 
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 Celas MT; 

 Iluminação dos edifícios; 

 Tomadas dos edifícios; 

 Ventilação dos edifícios; 

 Sistemas de segurança; 

 Sistemas de monitorização. 

3.2.1.4 – Cabinas Técnicas 

As cabinas técnicas a utilizar têm como objetivo a agregação da potência dos inversores e proceder à 

elevação da tensão para média tensão, com as necessárias proteções. 

Os equipamentos integrados nas cabinas técnicas são: 

 Quadro de Média Tensão 

 Transformador de Potência 

 Quadro de agrupamento de inversores 

 Quadro de Baixa Tensão (Serviços Auxiliares) 

As cabinas serão compostas por celas pré-fabricadas, amovíveis, em invólucro metálico, de 

reduzidas dimensões e aprovados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que serão 

transportados e colocados pré-montados nos respetivos locais de implantação, prevendo-se 44 

unidades: 

 31 unidades de 2500 kVA 

 1 unidade de 2000 kVA 

 11 unidades de 1750 kVA 

 1 unidade de 1250 kVA 

 

Figura 3.11 – Cabina técnica pré-fabricada 
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3.2.1.5 – Subestação de Elevação 

A Subestação de Elevação localiza-se no extremo norte da CSF Douro Solar (Desenho 2 – Volume 3). 

 

 

Figura 3.12 – Localização da Subestação de Elevação 

A energia elétrica proveniente dos transformadores será agregada na Subestação de Elevação onde 

estarão instalados os equipamentos de comando, MAT e MT, bem como os transformadores de 

serviços auxiliares e as baterias de condensadores. 

A construção da nova Subestação de CSF Douro Solar 220/30 kV apresenta a configuração da 

disposição de equipamento que se pode observar na figura seguinte, possuindo uma instalação 

mista, com aparelhagem MAT de montagem exterior no parque de 220 kV e equipamento de interior 

no Edifício de Comando – Equipamento MT.  

Os painéis AT serão dispostos frente a frente no Parque Exterior de Aparelhagem de modo a reduzir 

a área necessária à sua implantação.  
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Figura 3.13 – Subestação elevatória – implantação geral do equipamento 

 Configuração da Subestação 

A Configuração da Subestação comportará os seguintes elementos e painéis: 

 220 kV: 

- 1 Painel “Linha”; 

- 1 Painel "Transformador de Potência 220/60 kV" (1x120 MVA); 

- Barramento equipado com TT´s; 

 30 kV: 

- 11 Painéis “Linha”; 

- 1 Painel “Chegada Transformador de Potência 220/60 kV" (1x120 MVA) + Medida”; 

- 1 Painel “Transformador de serviços auxiliares + Reatância Neutro”; 

- Reserva de espaço para 1 Painel “Baterias de condensadores”; 

 Edifícios Técnicos: 

- 1 Edifício de Comando (EC). 

Construtivamente, o nível de tensão 220kV será de construção convencional exterior, com isolamento 

no ar, com passo de painel de 15m. 

As topologias adotadas são as seguintes: 

 220 kV: Barramento simples; 

 30 kV: Barramento simples. 

As ligações de AT dos Painéis desenvolvem-se a cotas conforme indicado em seguida:   

 Nível 220kV: 

- barramentos: 9m. 
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- ligações MAT:  

- plano inferior, cota média aprox. 5m; 

- plano superior, ligações tendidas à cota 15m. 

O Edifício será em betão armado, constituído por vigas, pilares e lajes. A laje de pavimento será 

igualmente em betão armado, incluindo rebaixos para as caleiras de cabos. 

O edifício é constituído por compartimentos técnicos (sala de celas de média tensão, sala de 

comando, sala de serviços auxiliares e telecomunicações, sala de baterias, sala de contagem e 

armazém) e uma instalação sanitária. 

No Edifício de Comando ficarão instalados os equipamentos principais de Média Tensão, sistemas de 

alimentação, de proteções e de comando e controlo, integrados em armários próprios para o efeito. 

Os quadros metálicos de MT serão do tipo blindado.  

Este edifício irá dispor de uma divisão específica com entrada dedicada do exterior para acesso ao 

contador. Além disso, este edifício irá dispor também de uma divisão para permitir armazenar 

equipamento de reserva. 

O abastecimento de água não potável será previsivelmente efetuado a partir de um reservatório em 

material apropriado (poliéster reforçado com fibra de vidro por exemplo), enterrado, com capacidade 

adequada. 

A drenagem dos efluentes domésticos provenientes da instalação sanitária do Edifício de Comando 

será conduzida a uma Fossa Séptica Compacta, seguida de Poço de Infiltração.  

No Parque Exterior de Aparelhagem estão previstos os espaços para instalação de equipamentos 

complementares de MT, tais como os escalões das baterias de condensadores, os transformadores 

de serviços auxiliares, as reactâncias trifásicas de neutro e ainda o gerador. 

Cada maciço de assentamento do transformador será dotado de uma caleira destinada à recolha de 

óleo, de forma a impedir a infiltração de óleos no subsolo da Subestação e nos terrenos envolventes 

em caso de derrame de óleo dos transformadores. 

Conjuntamente, será estabelecido um sistema de drenagem completamente independente do 

restante existente na Subestação. Este sistema de drenagem separativo será encaminhado para um 

reservatório de retenção subterrâneo e estanque. Este reservatório é dimensionado para reter volume 

de óleo equivalente à capacidade total do maior transformador previsto instalar (120MVA).  

O referido reservatório proporcionará a decantação dos efluentes (óleo e água) provenientes 

exclusivamente da drenagem dos maciços de assentamento das unidades de transformação. O óleo 

armazenado no reservatório de retenção deverá ser recolhido e transportado para destino final 

adequado. 
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3.2.1.6 – Acessos a desenvolver 

Na fase de exploração o acesso à central solar far-se-á por 3 caminhos já existentes, identificados no 

Desenho 2 – Volume 3 e no Anexo C2 – Volume 4, e correspondem a 3 dos acessos que serão 

também utilizados na fase de construção. 

A rede de acessos a desenvolver serve a totalidade da área da Central Solar Fotovoltaica, 

possibilitando operações de manutenção e reparação nos diferentes equipamentos instalados. Estes 

acessos, com uma largura que varia entre 3 a 4 m serão construídos em materiais inertes, sendo 

permeáveis. 

No atravessamento de linhas de água são consideradas passagens hidráulicas de secção circular, 

conforme apresentado no desenho de projeto LP_CC_105 - Anexo C2 – Volume 4. 

 

Figura 3.14 – Desenho tipo de travessia de linha de água pelos acessos internos a desenvolver 

Para além dos acessos internos da central, no extremo nascente será considerado um acesso no 

limite exterior da vedação para permitir a acessibilidade no exterior, nomeadamente a meios de 

combate a incêndio. 

3.2.1.7 – Sistema de Monitorização e de Segurança 

O parque irá dispor de um sistema de supervisão dos equipamentos nesta instalação, de entre os 

quais se podem destacar a monitorização dos inversores e das strings, assim como a rede de campo 

necessária para recolher todos estes dados e centralizá-los num único ponto. 
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 Segurança – Vedação e Vigilância 

Dado a localização dos parques fotovoltaicos (muitas vezes em localizações remotas) e o 

investimento realizado, o parque irá dispor de um sistema de segurança e vídeo vigilância que 

assegura a proteção dos equipamentos presentes na instalação. Todas as informações referentes ao 

sistema de segurança serão recolhidas através da rede de campo criada.  

A área da Central Solar Fotovoltaica será vedada, com recurso a vedação de malha quadrada com 

20x20 cm, com fixação em poste metálico galvanizado com 2 m de altura acima do solo. 

 

Figura 3.15 – Pormenor tipo de vedação da central 

 Estação Meteorológica 

Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, 

como são exemplo a temperatura e a radiação solar, será instalada na central uma estação 

meteorológica capaz de fornecer dados sobre os pontos seguintes: 

 Temperatura ambiente; 

 Radiação solar sobre o plano dos módulos fotovoltaicos; 

 Radiação solar sobre o plano horizontal; 

 Velocidade do vento; 

 Direção do vento. 

Um dos sensores de radiação solar, será instalado junto a um dos módulos fotovoltaicos, para que 

esteja sob o efeito das mesmas condições. 

 O outro sensor será instalado no plano horizontal, para que se possa aferir o ganho conseguido pela 

inclinação projetados relativamente ao plano horizontal. 

A estação meteorológica ficará junto da casa de controlo e será ligada à rede Ethernet. Todos os 

dados facultados pelos sensores que a constituem serão também lidos e visualizados no sistema 

central de monitorização. 
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 Casa de Controlo 

Será instalada uma Casa de Controlo amovível que irá centralizar toda a informação de 

monitorização e segurança. Os equipamentos necessários ao correto funcionamento dos dois 

sistemas serão instalados na Casa de Controlo, recebendo ainda a rede de comunicações criada. 

Desta forma, os dados dos equipamentos presentes no parque fotovoltaico podem ser recolhidos, 

apresentados e armazenados. 

3.2.2 – Linha Elétrica de Ligação 

Face à complexidade e sensibilidade do território onde esta componente do projeto se insere, a Linha 

Elétrica de Ligação entre a Subestação Elevatória da Central Solar Fotovoltaica e o ponto de entrega 

na rede desenvolve-se em fase de Estudo Prévio, considerando-se a possibilidade de estudar 

corredores alternativos para o desenvolvimento do traçado da infraestrutura.  

Em todo o caso, e de forma a possibilitar ter uma visão já mais aproximada do que poderá vir a ser o 

projeto da linha é, desde já, apresentado, para cada um dos corredores estudados, um traçado 

preliminar possível para desenvolvimento da futura linha. 

3.2.2.1 – Alternativas Estudadas para a Linha elétrica 

A área de estudo considerada no presente Estudo de Impacte Ambiental resulta da evolução natural 

da área de estudo definida na fase prévia de Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), 

apresentado no Volume 5, alicerçada no aumento da informação e conhecimento sobra a área de 

desenvolvimento do projeto, particularmente no que diz respeito aos corredores da linha elétrica de 

ligação, e conforme já referido no Capítulo 1.2. 

3.2.2.1.1 – Corredores Alternativos 

O aumento de informação e conhecimento sobre a área do projeto possibilitou a definição dos 

corredores seguidamente descritos e que agora se analisam: 

 Corredor 1 

Esta componente do projeto inicia-se na saída da Subestação de Elevação da Central Solar 

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

Nesta zona, após a análise comparativa das grandes condicionantes, bem como verificação da 

viabilidade do projeto relativamente aos condicionalismos na região, nomeadamente o Parque Eólico 

do Douro Sul, levaram à exclusão durante o processo de outros corredores alternativos (conforme 

fundamentado no Capítulo 1.2) pelo que se chegou a uma solução de corredor único nos 

primeiros 3km. 
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Nesta zona inicial, este corredor único (Corredor 1) assume uma orientação nascente-poente no 

trecho inicial, mas assumido posteriormente uma orientação sudeste-noroeste a partir do km 0+050 

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

se a nordeste de Vila Chã da Beira. 

 

Fotografia 3.1 – 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) 

 

Fotografia 3.2 – Zona de desenvolvimento do Corredor 1 (vista do km 1+200 para noroeste) 

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.  
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Fotografia 3.3 – 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. 

 

Fotografia 3.4 – Vista para a zona de desenvolvimento do corredor dos km2+500 a 4+000 

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 Desenho 1 – Volume 3), 

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 3.5 – 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) – ver Desenho 5 – Volume 3.  

 

Fotografia 3.6 – 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. 
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Fotografia 3.7 – Quinta da Barroca, a nascente do Corredor 1 ao km 9+550 

 

Fotografia 3.8 – Vista de noroeste para a zona de desenvolvimento do corredor entre a localidade de Queimada 

(à esquerda) e a Quinta da Barroca (à direita) 

A partir do km 9+730 o Corredor integra a Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, 

Património Mundial da UNESCO. 

 

Fotografia 3.9 – 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. 

Ressalva-se que esta constitui uma alteração relevante relativamente ao Corredor desenvolvido e 

analisado na fase anterior (EGC), que se desenvolvia por poente. O declive acentuado associado ao 

Monte de São Domingos aliado à exiguidade do espaço disponível para a implantação da linha 

levaram a que esta solução de corredor tenha sido descartada por grande dificuldade técnica do 
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desenvolvimento de um traçado associado. Desta forma, o Corredor 1 assume o mesmo 

desenvolvimento que o anterior Corredor 3 (EGC) e que permite a articulação 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 3.10 – 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 

 

Fotografia 3.11 – 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 
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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 (conforme justificado no Capítulo 1.2.1). 

 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. Conforme explicito no 

Capítulo 1.2, esta constitui uma alteração muito relevante relativamente ao Corredor desenvolvido e 

estudado na fase anterior (EGC), com a eliminação do trecho inicial do corredor compreendido entre 

a Subestação de Elevação da Central Solar Fotovoltaica e a zona onde agora se inicia o corredor, na 

separação do Corredor 1. Esta alteração resultou do conhecimento de novos factos relativamente à 

área em causa relacionados com o reforço de potência do Parque Eólico de Armamar que 

condicionam bastante a passagem de uma linha com as caraterísticas da que se propõe construir e 

que, por sua vez poderia criar constrangimentos à eventual expansão do parque eólico. 

Assim, 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 3.12 – 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  

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. 
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Fotografia 3.13 – 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 3.14 – 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 3.15 – 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. 
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Figura 3.16 – Corredores em Estudo (Corredor 1 a azul; Corredor 2 a verde; Alternativa 1 a rosa) 

Como anteriormente referido, ao desenvolvimento dos corredores associou-se a natural evolução da 

divisão em troços, possibilitando uma análise mais clara, nomeadamente pela presença de 

corredores alternativos no troço intermédio. 

Assim, nesta fase são considerados 3 troços, sendo que o troço 1 e o troço 3 apenas contemplam um 

corredor único (Corredor 1) e o troço 2 é o que permite comparação entre 3 corredores alternativos: 
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 Troço 1 com corredor único (Corredor 1), desde o seu início na Subestação Elevatória da 

Central Solar Fotovoltaica Douro Solar até ao km 4+809. 

 Troço 2, permitindo três alternativas de corredor para a Linha Elétrica de ligação à rede: 

- o Corredor 1 (km 4+809 ao km 11+298),  

- o Corredor 2 (km 0+000 ao km 6+946),  

- a conjugação Corredor 1 (km 4+809 a km 8+377) + Alternativa 1 (km 0+000 a km 1+224) 

+ Corredor 2 (km 4+666 a km 6+946). 

 Troço 3, com corredor único, desde a zona de confluência entre os corredores 1 e 2, até à 

subestação de Valdigem. Contorna, na sua vertente nascente e norte o cabeço de S. 

Domingos. 

O quadro seguinte sintetiza a informação referente aos Troços e corredores considerados: 

Quadro 3.6 – 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 3.17 – Desenvolvimento dos corredores para desenvolvimento da linha elétrica e troços considerados 
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3.2.2.1.2 – Traçados preliminares para desenvolvimento da linha 

Conforme referido anteriormente, 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. 

Esta situação permite, desde já, ter uma visão mais objetiva das possibilidades técnicas de 

desenvolvimento da linha e de identificação das condicionantes que são afetadas e dos ajustes que 

poderão vir a ser equacionados em fase de maior detalhe, no Projeto de Execução. 

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

apresentados: 

Quadro 3.7 – 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 CSD2 

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 ADV3 

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: 

 

 

 

 
2 Alternativa CSD – Cabeço de São Domingos 
3 Alternativa ADV – Alto Douro Vinhateiro 
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 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 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. 
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Fotografia 3.16 – Apoio existente da linha Valdigem Vermoim a utilizar na chegada à Subestação de Valdigem 

 

 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. 

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. 
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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 na fase de Pedido de Elementos Adicionais (ver Volume 8 – ponto 1.1). 

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 neste local, referido pela 

Comissão de Avaliação como de importância do ponto de vista geomorfológico. 

 

Fotografia 3.17 – Cabeço de São Domingos 

A orografia da área em causa implica uma otimização da localização dos apoios por forma a dar 

cumprimento às distâncias mínimas da linha ao solo e a outros obstáculos.  

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

(30a/30b e 31a/31b) de forma a dar cumprimento às distâncias regulamentares. Esta solução 

apresenta uma extensão de linha de 908 metros (mais 1 apoio e mais 72 m em relação ao Traçado 1 

= Traçado 2). 

A solução projetada apresenta-se no limite para nascente viável, de forma a que a linha (servidão de 

45 metros) não venha a interferir com uma habitação localizada na proximidade do apoio 29/31. 
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Figura 3.18 – 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 (Alternativa ADV – Alto Douro Vinhateiro) 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 implanta-se na extrema de uma parcela 

com vinha. 

 

Figura 3.19 – Zona de chegada dos traçados à subestação de Valdigem 
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3.2.2.2 – Características Gerais do Projeto da Linha Elétrica 

Apresentam-se neste capítulo algumas das caraterísticas gerais da Linha, nomeadamente no que 

concerne aos apoios previstos e tipos de cabos a utilizar. 

Do ponto de vista técnico, o Projeto é constituído pelos seguintes elementos estruturais:  

 apoios e respetivos conjuntos sinaléticos; 

 cabos condutores e de guarda, respetivos acessórios e amortecedores de vibração; 

 cadeias de isoladores e acessórios; 

 circuito de terra. 

3.2.2.2.1 – Apoios 

Atendendo à extensão prevista da linha, bem como à orografia geral do território onde a mesma se 

desenvolve, estima-se que serão necessários cerca de 45 apoios.  

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, formadas por cantoneiras 

de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento, com todos os elementos constituídos zincados 

a quente, por imersão.  

Os apoios das famílias MT, MTG, CW, QT e DLT e respetivas fundações foram já licenciados como 

elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente apenas as respetivas 

características gerais. 

Quadro 3.8 – Caraterísticas gerais dos apoios potencialmente utilizados para a Linha Elétrica de Ligação 

Família de 
Apoios 

Altura Útil Mínima ao 
Solo (m) 

Altura Útil Máxima ao 
Solo (m) 

Altura Total 
Máxima (m) Envergadura (m) 

MT 19 43 47 14.0 

MTAG 19.1 31.0 34.9 14.0 

MTR 25.1 37.0 40.9 14.0 

CW 22.6 34.6 51.4 12.0 

QT 20.6 40.6 45.6 24.1 

DLT 24.0 52.0 74.6 17.0 

As figuras seguintes representam esquematicamente as silhuetas de dois tipos de apoio previstos. No 

Anexo D1 (Volume 4) são apresentadas as tipologias que se prevê que venham a integrar o projeto, 

sendo a maioria (95% dos apoios) em esteira horizontal (Tipo MT): 
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Figura 3.20 – Esquema axial do apoio MT Figura 3.21 – Esquema axial do apoio DL 

As fundações dos apoios da Linha em estudo, são constituídas por 4 maciços independentes de 

betão, formados por uma sapata em degraus, chaminé prismática e armação, cujo aspeto típico se 

ilustra no Anexo D1 (Volume 4).  

Considera-se que a área afetada pela construção dos apoios, incluindo não só a área de implantação 

do apoio, mas também as áreas de trabalho ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um 

dos apoios, é em média de 400 m2 por apoio (de acordo com o guia REN/APA/APAI, 2008).  

Após a intervenção e de acordo com o mesmo Guia (REN/APA/APAI, 2008), refere-se a uma área de 

implantação geral dos apoios abrangendo cerca 120 m2. Contudo, atendendo a que esta linha é de 

220kV, a área a ocupar pelos apoios previstos rondará em média 60 m2 por cada apoio. 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, serão potencialmente detetadas as situações que 

poderão implicar dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro 

caso trata-se da adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de 

configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos 

valores que as grandezas acima referidas apresentam nos locais de implantação. 

Em cada apoio deverá existir a seguinte sinalização, claramente visível do solo: 

 Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem 

do apoio na linha; 

 Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento 

responsável; 

 Os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas, deverão ter ainda placas 

sinaléticas com o logótipo da REN, S.A., a instalar após a finalização do processo de cedência 

da Linha; 

 Para permitir inspeções aéreas serão colocados de dez em dez apoios e na parte superior 

chapas do tipo “C” (LD 30390) com o número de ordem do apoio. 
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3.2.2.2.2 – Cabos 

No que diz respeito a cabos, prevê-se um condutor por fase e um circuito. O quadro seguinte sintetiza 

as caraterísticas dos cabos condutores e de guarda que se prevê utilizar na Linha Elétrica de ligação 

entre a Subestação Elevatória da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e a Subestação de 

Valdigem: 

Quadro 3.9 – Caraterísticas dos cabos previsivelmente utilizáveis na Linha Elétrica de ligação 

Cabo Função 
Diâmetro 

(mm) Secção (m2) Secção (mm2) 
Peso Linear 

(kg/m) 
Carga de 

rotura (daN) 

ACSR 485 
(ZEBRA) 

Cabo condutor 28,62 484,48 55,60 1,61 12849 

ACSR 153 
(DORKING) 

Cabo de 
guarda 

16,00 152,81 56,30 0,72 7708 

OPGW 
Cabo de 
guarda 

15,80 132,5 38,96 0,55 7098 

 

 

Figura 3.22 – Pormenor da secção do cabo condutor (ACSR485 (ZEBRA)) 

3.2.2.2.3 – Balizagem Aérea 

 Sinalização para aeronaves 

A balizagem aérea diurna e noturna dos cabos e dos apoios será feita de acordo com as disposições 

contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio e consiste na colocação de 

dispositivos sinalizadores noturnos, pintura dos apoios ou colocação de bolas alternadamente de cor 

branca e laranja internacional, com o diâmetro mínimo de 600 mm, espaçadas de 60 metros e 

dispostas em ziguezague sensivelmente segundo a horizontal. Deste modo as projeções ortogonais 

das bolas nos dois cabos de guarda sobre um plano vertical paralelo à Linha ficarão a 30 metros 

umas das outras. 

Quando se justificar serão igualmente balizados os apoios por pintura parcial e nas cores branco e 

laranja internacional. 

Para a balizagem noturna dos apoios poderão utilizar-se “balisores” ou sinalizadores com LED 

aprovados pela ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil. 
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Serão respeitados os requisitos principais de sinalização, segundo o quadro síntese que se segue. 

Quadro 3.10 – Elementos a sinalizar com balizagem aérea   

Configuração da Linha Aérea em travessias c/ AE's, IC's e IP's Balizagem Diurna 

Balizagem 
Luminosa 

Cabos Condutores Localização dos Apoios 
Esferas 

nos cabos 

Pintura 
nos 

Apoios 
Cruzamento c/ 
AE's, IC's e IP's 

Sem 
Cruzamento 

Zona “Non 
Aedificandi” 

Fora Zona “Non 
Aedificandi” 

X   X   X X X (b) 

X     X X   X (b) 

  X X     X X (a) 
(a) A balizagem luminosa deste tipo de linha será instalada nos apoios intervalados entre si de 900 metros máximo; 
(b) A balizagem luminosa será instalada em cada uma dos condutores superiores e em cada um dos lados dos apoios 

de enquadramento dos vãos de atravessamento. 

 

 Sinalização para Aves 

A instalação de sinalização para aves BFD (Bird Flight Diverter) será efetuada em setores da linha 

que se desenvolvam em áreas de presença potencial ou confirmada de espécies suscetíveis à 

colisão ou eletrocussão. No contexto da área de estudo e dos corredores de desenvolvimento da 

linha em apreciação ambiental, as zonas de maior suscetibilidade correspondem à vertente poente da 

Serra, a nascente de Vila Chã da Beira (troço 1, aproximadamente do km 1+000 a 3+000 do 

Corredor 1). 

 Travessia de vias de comunicação 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos de 

Água) são respeitadas as distâncias mínimas regulamentares. 

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, são utilizadas cadeias duplas de suspensão nas 

travessias das principais vias em presença, bem como linhas de MT, AT e MAT. Nos apoios de 

amarração as cadeias são sempre duplas. 

 Vias Férreas 

A Linha Elétrica de Ligação entre Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e a Subestação de Valdigem 

não atravessa nenhuma via férrea ao longo do seu traçado, em qualquer dos corredores em estudo. 

 Estradas 

A linha em estudo atravessa as seguintes estradas nacionais, garantindo as distâncias de segurança: 

Quadro 3.11 – Atravessamento de Estradas 

Corredor Vão de Travessia Via 

1 P36-P37 N313 

2 P38-P39 N313 
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 Linhas de água 

Os corredores em estudo para a Linha Elétrica de ligação atravessam diversas linhas de água, todas 

integradas na bacia hidrográfica do Rio Douro. As linhas de água intercetadas são todas elas muito 

pouco expressivas e de regime temporário não sendo atravessadas quaisquer linhas de água 

navegáveis. 

A identificação e análise do atravessamento de linhas de água é feita no capítulo referente aos 

Recursos Hídricos (Capítulo 4.6 e 6.6). 

 

3.3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

3.3.1 – Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

3.3.1.1 – Atividades de Construção 

As obras de construção civil da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar inicia-se com a montagem de 

estaleiros e parques de materiais e incluem a construção e/ou beneficiação de acessos, eventuais 

operações de terraplenagem, limpeza e nivelamento (escavação, aterro, compactação e desmonte 

rochosos) da Central para a instalação da estrutura de suporte fotovoltaica, sistemas de drenagem, 

valas para cabos elétricos, montagem de estruturas metálicas e módulos, cabinas técnicas, 

Subestação elevatória, vedação e portões. 

 Estaleiro e parque de materiais 

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 e junto à subestação, garantindo o 

acesso expedito à totalidade da área (ver Desenho 2 – Volume 3 e Anexo C4 – Volume 4).  

A localização e área de implantação dos estaleiros é apresentada no quadro e figura seguinte: 

Quadro 3.12 – Coordenadas geográficas e áreas dos Estaleiros  

Estaleiro 
Coordenadas Geográficas 

(EPSG: 4328 – WGS84) Área (m2) 

1 41° 2'0.81"N / 7°40'38.93"W 4000 

2 41° 1'4.16"N / 7°40'40.89"W 2800 

3 41° 0'47.58"N / 7°40'7.11"W 1800 

4 41° 1'33.12"N / 7°40'20.26"W  2300 
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Figura 3.23 – Identificação dos locais previstos para implantação dos estaleiros 

Na seleção dos locais de implantação dos estaleiros optou-se por os colocar em pontos: 

 Próximos às estadas municipais, mas com rotas que minimizem a circulação pelas localidades; 

 Junto aos acessos à central Solar durante a construção, no sentido de minimizar 

atravessamento de viaturas; 

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

solar; 

 Em zonas com pouco declive; 
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 Evitando condicionantes ambientais: Reserva Ecológica Nacional, linhas de água e áreas de 

habitat natural. 

A verificação das condições locais de implantação dos estaleiros teve por base imagens de ortofotos 

do dia 17/11/2019 e amostragem fotográfica no dia 07/01/2021 conforme é apresentado no Anexo C4 

– Volume 4. 

O estaleiro n.º 1 localizado junto à subestação servirá simultaneamente a implantação da central solar 

e o parque de materiais para os apoios da linha mais a sul. 

Os estaleiros estarão organizados em conformidade com a legislação em vigor. As plantas de 

organização interna previstos são apresentados no Anexo C4 – Volume 4. 

 Acessos 

Os trabalhos de construção civil necessitarão de caminhos de acesso temporários a veículos 

pesados, durante a construção das instalações, e caminhos de acesso permanentes (acessos à 

central e acessos internos da central) para manutenção da instalação durante a operação e 

exploração. (ver Desenho 2 – Volume 3 e Anexo C2 – Volume 4) 

 Fase de Construção 

Os acessos necessários à fase de construção, com utilização de caráter temporário, poderão ser 

removidos ou restaurados após a conclusão da construção, ou poderão ser mantidos de forma 

permanente. Os acessos previstos tiveram em consideração os acessos existentes, quer no interior, 

quer na envolvente à área de implantação do Projeto, com o intuito da minimização da intervenção e 

dos impactes visuais, otimizando o espaço útil existente. 

Assim, para acesso à central, são considerados 4 acessos a utilizar em fase de obra (ver Desenho 2 

– Volume 3 e Anexo C2 – Volume 4). Os 4 acessos foram programados de forma a permitem 

aceder mais diretamente aos 4 estaleiros previstos e identificados anteriormente. 

 Fase de Exploração 

Dos 4 acessos considerados para a fase de construção existem 3 que se manterão para a fase de 

exploração, conforme identificado no Desenho 2 – Volume 3 e no Anexo C2 – Volume 4. 

Dentro da Central, a construção de caminhos 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 acessos são identificados no Desenho 2 – Volume 3 e no Anexo C2. 

Para os novos acessos, a intervenção incluirá a remoção da camada superficial do solo até uma 

profundidade adequada às características do solo, nivelamento e preparação final, comprimindo-a 

adequadamente. Todos os caminhos terão características adequadas de drenagem e controle de 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

3-48 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

erosão, devendo apresentar uma pendente adequada à zona envolvente e contígua e ser executados 

de modo a que a plataforma fique à cota do terreno envolvente. 

 Subestação Elevatória 

Os trabalhos de construção civil para a Subestação em estudo são fundamentalmente constituídos 

por: 

- Desmatação de toda a área de intervenção; 

- Decapagem dos terrenos, com aproveitamento dos solos para posterior recobrimento de 

taludes; 

- Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da 

plataforma e do caminho de acesso. Sempre que possível os aterros realizados deverão 

permitir a realização de fundações diretas por sapatas; 

- Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso; 

- Execução de vedação nos limites da Subestação, incluindo o fornecimento e montagem dos 

portões de acesso e muros anexos.  

- Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, 

na periferia exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos, 

estruturas metálicas e prumos metálicos da vedação; 

- Construção das redes de serviço para o edifício de comando - abastecimento de água 

(prevê-se a instalação de um reservatório enterrado), drenagem, esgotos pluviais e esgotos 

domésticos.  

- Construção da infraestrutura de tubagens enterradas e caixas de visita para futura 

instalação de rede de comunicações por fibra ótica; 

- Abertura e tapamento de valas para colocação de tubagem para passagem de Cabos MT; 

- Construção de maciços em betão armado para transformadores, pórticos, baterias de 

condensadores, reactância do neutro, transformador dos serviços auxiliares e suportes de 

aparelhagem; 

- Execução de caleiras para passagem de cabos; 

- Construção do Edifício de Comando, incluindo todos os trabalhos de estruturas, águas, 

esgotos, eletricidade, climatização e acabamentos de arquitetura; 

- Construção das vias de circulação interiores; 

- Colocação de camada superficial de gravilha; 

- Execução da estrada de acesso, incluindo escavações, aterros, drenagem, pavimentos, 

pinturas, ligação à estrada existente, etc.. 
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 Valas para instalação de cabos 

As valas para instalação de cabos foram dimensionadas relativamente a extensão e profundidade de 

acordo com os regulamentos em vigor e à quantidade e tipologia dos cabos a utilizar. As valas serão 

executadas para a instalação de toda a cablagem de BT e MT, bem como cabos de comunicação e 

rede de terras, não interferindo com as estruturas de suporte dos módulos solares ou as estruturas da 

Subestação Elevatória. A implantação das valas é identificada no Desenho 2 – Volume 3 e no 

desenho de projeto (LP_LV_110) que se apresenta no Anexo C2 – Volume 2. 

 Estruturas metálicas  

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será metálica e terá o comprimento transversal de 

forma a suportar 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. A proteção 

anticorrosiva da estrutura e fundações será realizada com galvanização e outros tipos de 

tratamentos, com a espessura necessária de forma a ser garantida a correta proteção adequado ao 

local de instalação.  

Figura 3.24 – Método construtivo das estruturas metálicas dos módulos para fixação dos painéis solares 

A montagem da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será composta por mesas de aço 

galvanizado fixas ao solo com parafusos de aço galvanizado ou estaca batida apresentando uma 

inclinação e azimute apropriados. Os módulos fotovoltaicos serão fixos a perfis de aço galvanizado.  

Os coeficientes de carga locais, como o vento e neve, foram tomados em consideração no 

dimensionamento, em conformidade com os regulamentos aplicáveis nomeadamente o Regulamento 
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de Segurança de Acão de Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) e o Regulamento de Estruturas 

Metálicas (Euro código 3).  

A estrutura de montagem será projetada de acordo com as restrições locais do solo e meteorológicas, 

com a ligação à terra das estruturas dimensionada de forma a assegurar a proteção das pessoas 

contra os riscos elétricos, assegurar o bom funcionamento do controlador de isolamento incluído nos 

inversores e assegurar a proteção contradescargas atmosféricas, devendo estar na sua totalidade 

equipotencializada com a rede geral de terras da Central.  

O sistema de montagem permitirá a fácil montagem e remoção dos módulos solares, bem como a 

facilidade de manutenção e limpeza. Os cabos solares serão amarrados à estrutura metálica, 

utilizando abraçadeiras plásticas espaçadas de forma a assegurar a correta amarração dos cabos e 

evitando, desta forma, a utilização de caminhos de cabos nesta componente. 

A estrutura adapta-se ao formato do terreno o mais próximo possível, a fim de evitar alterações à 

orografia do terreno e consequentes movimentos de terras, com a ancoragem da estrutura de suporte 

do módulo usando um tipo de fundação apropriado às cargas estruturais e condições. 

A disposição das estruturas acima descritas resultou de um processo de análise de diferentes 

componentes – desde logo a exposição solar – sendo que as diferentes condicionantes ambientais 

identificadas assumiram um papal determinante (como pode ser comprovado da análise do Estudo de 

Grandes Condicionantes Ambientais, apresentado no Volume 5 do presente EIA). Efetivamente, a 

análise realizada às condicionantes identificadas conduziram a um layout em que as interferências 

são efetivamente minimizadas, sendo exemplo disso a manutenção da integridade das linhas de água 

e respetivas margens, apenas atravessadas pelos acessos locais e, mesmo neste caso, com o 

devido recurso a órgãos hidráulicos devidamente dimensionados. 

 Vedação 

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. (ver Anexo C2 – Desenho 104 - Planta de Pormenor 

da Vedação – Volume 4). 

 Movimentação de Terras 

Esclarece-se que na implantação da central, nos moldes em que o projeto de execução se apresenta, 

no geral são evitadas as movimentações de terra. 

Conforme expresso anteriormente, as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos são cravadas 

diretamente no solo, sem necessidade de abertura de valas para colocação das fundações. O 

alinhamento dos módulos proposto apresenta-se de forma bem adaptada à topografia do terreno 

(com exposição predominante para a vertente sul). 
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Na fase de construção poderá haver necessidade de realização de movimentações de terras para a 

construção da central fotovoltaica, nomeadamente: subestação, vias de acesso à mesma; vias 

internas e regularização de solo para assentamento de edifícios (PTs). 

A preservação das linhas de água que intercetam a zona de implantação da central foi um dos 

aspetos acautelados na implantação dos vários elementos que compõem a Central Solar Fotovoltaica 

(como é possível contatar pelo Desenho 2 – Volume 3), situação que permite de igual forma garantir 

que a movimentação de terras na sua proximidade é diminuta. 

Na proximidade de linhas de água, a movimentação de terras apenas está prevista quando é 

necessária a sua travessia pelos acessos. Nestes casos, e conforme expresso no Capítulo 3.2.1.6, 

serão consideradas passagens hidráulicas para o restabelecimento das linhas de água. 

De forma a garantir a preservação dos cursos de água no Capítulo 7 do presente EIA são 

apresentadas medidas de minimização destacando-se, entre outras: 

 c2 - Redução das áreas de intervenção ao mínimo possível; 

 c5 - Nas operações a desenvolver na proximidade de linhas de água, e que não impliquem 

necessariamente a sua afetação direta, deverá ser garantida a não interferência com o seu 

leito e margens (10 metros); 

 c32 - Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de 

terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de 

sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na envolvente. 

 

 Recuperação das Áreas Intervencionadas – Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar 

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

incluído os aterros das valas necessárias à instalação de toda a cablagem associada, dos sistemas 

de acondicionamento de energia elétrica, compostos por inversores DC/CA e transformadores 

BT/MT, da instalação elétrica de média tensão da Subestação/Centro de Controlo, dos caminhos e 

respetivo sistema de drenagem, e da vedação, haverá lugar a uma recuperação paisagística das 

áreas intervencionadas (vide Anexo E – Volume 4) onde não existem infraestruturas definitivas à 

superfície do terreno. 

O controlo da vegetação naturalmente ocorrente numa infraestrutura desta natureza é uma atividade 

exigente e consumidora de recursos, sendo que após a obra, grande parte da área de implantação 

estará livre de vegetação naturalmente ocorrente. Naturalmente, na ausência de qualquer tipo de 

intervenção, a vegetação ocorrente desenvolver-se-ia sem interferência e, considerando a 

composição florística atualmente presente nas associações vegetais existentes, seria dominada por 

espécies arbustivas com potencial de crescimento suficiente para interferir negativamente com os 
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módulos instalados, diminuindo o seu rendimento e obrigando a ações de manutenção com alguma 

dimensão e custos inerentes às mesmas. Face a este facto, propõe-se a instalação de prados 

herbáceos com espécies de elevado interesse para insetos polinizadores, promovendo o aumento de 

biodiversidade local e estimulando a presença mais frequente de abelhas na zona e o 

estabelecimento de atividade apiária local. 

Por fim, o controlo do desenvolvimento da vegetação com o recurso a rebanhos de ovinos constitui 

outro dos aspetos relevantes na recuperação da área intervencionada, mantendo em parte a 

utilização atualmente verificada, numa ótica de manutenção dos efetivo pastoreados e de ligação à 

comunidade local, estabelecendo pontes de contacto e colaboração entre a entidade “Central Solar 

Fotovoltaica” e os usos socioeconómicos da área de implantação. 

No Anexo E (Volume 4) apresenta-se a Integração Paisagística da área da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar. 

3.3.1.2 – Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção 

O funcionamento da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar assenta na captação solar que é feita por 

módulos solares, os quais são instalados numa estrutura metálica. 

A energia produzida por estes módulos é encaminhada para os Inversores que, por sua vez, 

encaminham a energia para as Cabinas Técnicas e destas para a Subestação, sendo posteriormente 

evacuada pela linha elétrica de ligação à rede que a entregará na Subestação de Valdigem. 

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. 

No que concerne especificamente ao controlo da vegetação, o Promotor procurou incorporar um 

conjunto de soluções que promovam a sustentabilidade ambiental e social e que, simultaneamente 

sejam geradoras de valor económico acrescido. Assim, conforme Projeto de Integração 

Paisagística (Anexo E – Volume 4) considerou-se a instalação e gestão de um mix florístico 

particularmente adequado a espécies de insetos polinizadores, quer no que concerne à polinização 

propriamente dita, quer no que diz respeito a refúgio. Esta solução possibilita o sequestro de carbono 

e promove o aumento do teor de matéria orgânica no solo, protegendo-o simultaneamente dos 

fenómenos erosivos. 

As operações de manutenção corretiva não são programadas, implicando a reparação e/ou 

substituição de equipamentos. 
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3.3.1.3 – Desativação 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento - que se estima em 30 anos - o mesmo 

poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a operar durante um novo período 

de vida útil ou, ao invés, ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, 

face aos custos envolvidos, o venham a determinar. 

O processo de desativação implicará a avaliação e categorização de todos os componentes e 

materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e 

eliminação. Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente 

preparado e no final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em 

cumprimento com a legislação. 

Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que venham a ser 

inutilizados quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, é 

passível de ser reciclada (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis), 

como por exemplo o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos 

transformadores que podem ser valorizados. A este respeito, os próprios fabricantes de módulos 

fotovoltaicos, contribuem desde o início com o balanço económico do ciclo de gestão de resíduos, 

sendo esse custo normalmente incluído no custo dos painéis para os quais é assegurada a completa 

gestão de fim de vida.  

No que diz respeito aos acessos, estes poderão manter-se no caso de esta solução ser mais 

favorável para a população local ou, ao invés, poderão ser objeto de renaturalização. Toda a área 

intervencionada será posteriormente alvo de recuperação paisagística, de forma a adquirir, tanto 

quanto possível, as condições iniciais. 

3.3.2 – Linha de Ligação à Rede 

3.3.2.1 – Atividades de Construção 

A construção da nova linha envolve as atividades que se descrevem de seguida. 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material 

O estaleiro de apoio à empreitada de instalação da Linha deverá ser instalado num local favorável à 

atividade, isto é, numa zona em que o solo seja compatível com o referido uso/ocupação e que esteja 

em conformidade com as condicionantes e servidões instituídas, devendo ser instalados 

preferencialmente em áreas infraestruturadas ou cuja infraestruturação seja possível de realizar. 
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No caso de não ser possível localizar o estaleiro de apoio à obra em local infraestruturado, este deve 

ser localizado obedecendo aos seguintes requisitos: 

 Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

 Locais não classificados como Domínio Hídrico; 

 Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional ou com ocupação agrícola; 

 Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 

 Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente captações de 

água para consumo humano; 

 Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 

 Locais afastados espaços urbanos e de aglomerados populacionais (de acordo com o 

ordenamento definido nos Planos Diretores Municipais dos concelhos de Armamar, Lamego, 

Moimenta da Beira e Tarouca) e de espaços turísticos; 

 Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou paisagístico; 

 Locais que evitem áreas de maior sensibilidade da paisagem. 

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. 

A localização e área de implantação dos estaleiros é apresentada no quadro e figura seguinte: 

Quadro 3.13 – Coordenadas geográficas e áreas dos Estaleiros  

Estaleiro 
Coordenadas Geográficas 

(EPSG: 4328 – WGS84) Área (m2) 

Estaleiro 
Partilhado 

41° 2'0.81"N / 7°40'38.93"W 4000 

1 41° 5'2.93"N /  7°42'18.43"W 6000 

2 41° 5'36.97"N /  7°43'30.11"W 5000 

3 41° 6'15.28"N /  7°43'15.95"W 4800 
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Figura 3.25 – Localização estudada para os estaleiros de apoio à obra de construção da Linha Elétrica de 

Ligação à Rede 

No Anexo D5 (Volume 4) é apresentada a localização estudada, nesta fase, para implantação dos 

estaleiros e que servirão as soluções de corredor alternativos. Para estes é identificada uma 

simulação da sua organização interna. 

Os materiais e equipamentos que estão temporariamente localizados nos estaleiros são os seguintes: 

Estaleiro 
Partilhado 

Estaleiro 1 

Estaleiro 2 

Estaleiro 3 
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 Postes desmontados e embalados; 

 Embalagens contendo isoladores; 

 Bobinas de cabos; 

 Embalagens contendo acessórios dos cabos e das cadeias; 

 Varões de aço para as armaduras dos maciços de fundação; 

 Viaturas; 

 Retroescavadoras adequadas à realização de covas de pequenas dimensões com paredes 

verticais; 

 Equipamentos para manobra de cabos; 

 Equipamentos de topografia; 

 Escritórios. 

As embalagens referidas são geralmente de madeira, exceto no caso dos apoios, em que as 

embalagens são as próprias peças cintadas com fitas de aço. É obrigação contratual do adjudicatário 

da construção a recolha de todas as embalagens vazias assim como a limpeza do estaleiro e dos 

locais de construção em toda a extensão da linha. 

O betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na área, e 

transportado diretamente para os locais das fundações. Por este motivo, não existem em estaleiro, 

depósitos significativos, quer de cimento, quer dos outros constituintes do betão. 

Todas as viaturas são preferencialmente abastecidas diretamente nos postos de venda de 

combustíveis pelo que também não existem em estaleiro depósitos significativos de combustíveis ou 

lubrificantes. As pequenas quantidades destes produtos existentes em estaleiro são específicas dos 

equipamentos próprios da montagem de linhas, designadamente máquinas para execução de uniões 

e para tração e frenagem de cabos. 

 Desmatação e abertura de faixa 

Na presente fase de desenvolvimento do Projeto, apenas se encontram definidos os corredores nos 

quais será posteriormente desenvolvido o Projeto de Execução da Linha. Assim, importa mencionar 

que a construção de uma linha com as caraterísticas da linha de ligação poderá implicar a definição 

de uma faixa de 45m para controlo do desenvolvimento da vegetação, nomeadamente no que diz 

respeito a espécies de crescimento rápido. Da mesma forma, face à tipologia dos apoios que podem 

ser usados, poderá haver lugar ao corte de vegetação na fase de exploração da linha. 

Deverão ser consideradas as áreas afetadas durante a fase de construção dos apoios, que incluirão 

as áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da elevação de cada um dos apoios, sendo de 

considerar uma área de 400 m2 por apoio (Guia REN/APAI, 2008), assim como, a eventual área 

associada aos acessos. 
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Refira-se que as áreas de mato eventualmente afetadas recuperam na quase totalidade após a 

construção, restando em definitivo apenas o solo efetivamente ocupado pelos afloramentos dos 

quatro maciços de fundação, dependendo do tipo de apoio reticulado em causa. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos 

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. 

Com o projeto prévio da linha foi, desde já desenvolvido um Plano de Acessos onde são identificadas 

as hipóteses tecnicamente viáveis e ambientalmente mais favoráveis para acesso aos locais de 

implantação dos apoios da linha. 

Este Plano de Acessos (apresentado no Anexo D6 – Volume 4 do EIA) permite identificar as 

disponibilidades de acessos existentes e verificar os locais em que é necessário melhorar os acessos 

existentes (de modo a ser possível a sua utilização por maquinaria pesada, como a grua para 

elevação dos postes) e os locais em que será necessário desenvolver novos acessos. 

Como critério de base, considera-se o aproveitamento ao máximo da rede de caminhos existentes, 

considerando a abertura de novos acessos apenas na inexistência de outros acessos viáveis. 

Atente-se a 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). Os 

acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais-valia para as acessibilidades locais e 

tenham o acordo dos proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação.  

 Marcação e abertura de caboucos 

Para as fundações das bases dos apoios será necessário proceder a escavações. Trata-se de 

intervenções muito localizadas, com o volume de terras sobrantes a corresponder ao volume de 

betão necessário para as fundações. Por norma, o volume de terras sobrantes é espalhado no solo 

junto de cada apoio. 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases 

Inclui a instalação da ligação à terra. Envolverá operações de betonagem no local. Como acima 

referido, o betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na 

região e transportado diretamente para os locais das fundações. 
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 Colocação dos apoios 

Envolve ações como o transporte, a assemblagem e o levantamento das estruturas metálicas, o 

reaperto de parafusos e a montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o 

local onde se faz a montagem do apoio, que é depois levantado, por módulos, com o auxílio de gruas. 

 Colocação dos cabos 

Envolve as seguintes ações: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores 

e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são arrastados pelo solo. O desenrolamento 

será sempre executado com equipamento de desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, e feito 

de maneira a que não haja contacto direto dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objetos 

ou superfícies suscetíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão empregues proteções 

adequadas. 

Na passagem sobre vias rodoviárias importantes, linhas Alta Tensão e outros obstáculos importantes, 

a entidade responsável pela implantação da Linha deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a 

harmonizar os condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas instalações, com 

a progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis preceitos de segurança. As 

referidas estruturas devem ser espiadas com cabo de aço adequado. 

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea 

Estes dispositivos incluem sinalização para aeronaves, bem como para a avifauna caso aplicável. 

Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 6 de Maio, do INAC – Instituto Nacional de 

Aviação Civil, a balizagem aérea para aeronaves será feita através de esferas, alternadamente de cor 

branca e vermelha ou laranja internacional, com diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas 

nos cabos de guarda convencionais de modo a que a projeção segundo o eixo da linha da distância 

entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros. 

Habitualmente, na sinalização da linha para avifauna recorre-se aos BFD (Bird Flight Diverter), 

dispositivos de forma helicoidal de fixação dupla com 30 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de 

cor laranja e branco, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo, com um 

espaçamento que poderá variar consoante as situações de maior ou menor risco de colisão, as quais 

dependem principalmente da abundância local de aves de risco de colisão “elevado” e “intermédio” de 

acordo com “Critérios para a Implementação de Medidas de Minimização de Impactes verificados em 

linhas da Rede Nacional de Transporte na Avifauna” (Neves et al. 2005), resultante do Protocolo 

ICNB/REN S.A.. 
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3.3.2.2 – Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção 

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. 

3.3.2.3 – Desativação 

Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível 

prever, com rigor, uma data para a sua eventual desativação. Não sendo previsível o abandono do 

corredor da linha e atendendo a que a mesma será cedida à REN, S.A., por norma esta entidade 

procede às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica 

aconselhem das infraestruturas sob a sua responsabilidade. 

Neste sentido, e de acordo com o princípio seguido pela REN, S.A., o estabelecimento das linhas 

elétricas é sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados, sendo que uma 

vez estabelecido este acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela ordem a 

seguir indicada: 

1) Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

2) Desmontagem das cadeias de isoladores; 

3) Desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

 

3.4 – PROTEÇÃO DO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE 

Identificam-se em seguida aspetos diretamente relacionados com o funcionamento de uma linha de 

alta tensão, e que são suscetíveis de provocar impactes ambientais negativos, expondo a sua 

probabilidade de ocorrência (quando aplicável), magnitude e as ações de minimização habitualmente 

praticadas. 

 Campos Eletromagnéticos 

A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de 

restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos 
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eletromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da União Europeia nº 1999/519/CE, de 

12 de julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines 

for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” 

da ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

Com base nos cálculos efetuados no âmbito do presente projeto da Linha a 220 kV de ligação à rede 

e considerando o caráter preliminar a presente fase de desenvolvimento, prevê-se que a situação 

mais desfavorável em termos de campo elétrico seja de 0,51 kV/m (Traçado 1) e 0,53 kV/m 

(Traçado 2), à cota de 1,80 m, a cerca de 14 m do eixo da Linha.  

O campo magnético máximo ocorre entre 0 e 40 m do eixo da linha e tem o valor no eixo de 

5,523 µT, no Traçado 1 e 5,71 µT, no Traçado 2.  

Em qualquer um dos casos os valores representados ficam aquém das recomendações da ICNIRP, 

que apontam para os valores máximos de 5 kV/m e 100 T para os campos elétrico e magnético a 

que o público em geral poderá estar permanentemente exposto e para 30 kV/m e 5000 µT como 

valores limite a estabelecer para trabalhadores expostos durante algumas horas diárias.  

 Efeito de coroa 

O efeito de coroa consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, 

provocado pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão. 

Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível característico 

de natureza crepitante e interferências radioelétricas, sendo responsável ainda por perdas de energia 

e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações 

de AT procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende fortemente das 

condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de humidade. Refira-se que o 

envelhecimento dos condutores favorece a redução do efeito de coroa. 

3.5 – PRINCIPAIS POLUENTES 

3.5.1 – Principais Emissões Poluentes Durante as Atividades de Construção 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões 

resultantes da construção das diferentes componentes e do funcionamento dos estaleiros: 

  Águas residuais/efluente químico (conforme a solução a adotar) provenientes das instalações 

sanitárias do estaleiro; 

  Águas residuais provenientes das operações construção civil; 

 Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

  Resíduos vegetais provenientes da desmatação do terreno;  
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 Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais 

resultantes das diversas obras; 

 Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização 

de maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e 

equipamentos; 

 Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas. Refira-se que em projetos desta natureza, 

existe um cuidado acrescido durante a fase de construção, no sentido de evitar a emissão de 

partículas, para que estas não se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos; 

  Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

Da execução da obra resultarão, ainda:  

 Materiais inertes provenientes das escavações; e 

  Terra vegetal.  

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final de materiais reutilizáveis, efluentes, resíduos e 

emissões produzidos:  

 No que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, os efluentes gerados serão 

recolhidos numa fossa sética estanque, ou em alternativa, serão utilizadas instalações 

sanitárias amovíveis, sendo os efluentes resultantes entregues à respetiva entidade gestora e 

licenciada para o seu tratamento;  

 Para as águas residuais resultantes das operações de construção civil, como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x 2 m), na qual será 

efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. Esta bacia será 

aberta junto à entrada da central, e no final das betonagens, todo o material será transportado 

a aterro; 

  Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer 

obra, serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o 

efeito e transportados a destino final por uma empresa licenciada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente;  

 Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados a destino final por uma empresa devidamente licenciada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente;  

 Os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão em parte 

incorporados na terra vegetal e o restante será enterrado em zonas intervencionadas, 

afastadas das linhas de água. O armazenamento temporário de resíduos será efetuado nas 

zonas destinadas a estaleiro ou em eventuais zonas complementares de apoio ao estaleiro.  

Em termos dos inertes sobrantes e terra vegetal prevê-se:  
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 Os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados nas regularizações de 

terreno eventualmente necessárias, na cobertura das valas de cabos, na execução de acessos 

e na eventual recuperação de áreas intervencionadas com a construção da Central Solar 

Fotovoltaica;  

 A terra vegetal será armazenada junto às áreas intervencionadas, em locais, tanto quanto 

possível, planos e bem drenados, para posterior utilização na renaturalização dessas zonas. 

3.5.2 – Principais Emissões Poluentes Durante Fase de Exploração/Remodelação 

Relativamente à Central Solar Fotovoltaica, na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos 

de efluentes, resíduos e emissões:  

 Óleos usados e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes dos Postos 

de Transformação. Refira-se, no entanto, que o período de utilização dos óleos dos 

transformadores é relativamente longo; 

  Peças ou parte de equipamento substituído; 

  Materiais sobrantes das manutenções (embalagens de lubrificantes, resíduos verdes entre 

outros);  

 Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção.  

Na fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica, no processo de produção de energia, não são 

emitidas para a atmosfera quaisquer emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2), 

dióxido de carbono (CO2), partículas, escórias e cinza de carvão. A manutenção da Central Solar 

Fotovoltaica também não origina a produção significativa de resíduos, sendo apenas de referir a 

substituição, de quatro em quatro anos (aproximadamente), dos óleos usados dos Postos de 

Transformação, por entidade devidamente licenciada para o efeito. 

Refira-se que durante esta fase podem ser gerados resíduos que resultem das operações de 

manutenção necessárias. No caso da Central Solar Fotovoltaica serão realizadas operações de 

manutenção preventiva e, caso necessário, manutenção corretiva: 

 Manutenção preventiva: 

- Supervisão, inspeção, verificação e teste de componentes; 

- Limpeza de módulos 

- Controlo da vegetação 

 Manutenção corretiva: 

- Reposição/substituição de equipamentos 

No que diz respeito à linha, na fase de exploração são previsíveis as seguintes emissões poluentes, 

já descritas no Capítulo 3.4.1: emissão de ozono (efeito de coroa) e consequente ruído acústico. 
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Refira-se, ainda, o campo elétrico e magnético criado pelo transporte de energia elétrica e resíduos 

verdes resultantes dos procedimentos de controlo da faixa desarborizada. 

3.5.3 – Principais Emissões Poluentes Durante as Atividades da Fase de Desativação 

Na fase de desativação, a desmontagem das diferentes componentes do Projeto, deverá originar 

emissões poluentes semelhantes às apresentadas para a fase de construção, já que será 

necessária a instalação de estaleiros/parques de materiais. 

No que concerne à Linha, durante a desmontagem dos maciços de fundação, ocorrerá a circulação 

de veículos e funcionamento de equipamentos. É de referir que o transporte de equipamentos, de 

materiais e de resíduos implica uma densidade de tráfego insignificante. Por outro lado, refira-se que 

a maquinaria deve obedecer ao Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de março, pelo que o ruído produzido 

pela mesma será reduzido. 

Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira-se que os materiais provenientes da 

desmontagem dos apoios e respetivas fundações, constituídos por cantoneiras, chapas e parafusos 

em aço, serão recolhidos em estaleiro ou encaminhados para operadores licenciados. Os cabos, 

isoladores e apoios danificados serão recolhidos pela equipa de manutenção. 

No que concerne à Central Solar Fotovoltaica, como anteriormente referido no capítulo 3.3.1.3, a 

maior parte dos materiais utilizados são recicláveis, com as frações de vidro, cobre e alumínio em 

particular e com a valorização/regeneração dos óleos das componentes de transformação. 

 A caraterização e avaliação da gestão de resíduos é desenvolvida em capítulo específico do Estudo 

de Impacte Ambiental – capítulo 4.8 e 6.8 – Gestão de Resíduos. 

 

3.6 – PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Não se referem outros projetos complementares ou subsidiários relativamente aos projetos em 

desenvolvimento. 

Associado à fase de execução da obra referem-se unicamente a instalação de estaleiro(s)/parque(s) 

de materiais, a instalar no interior da área a intervencionar. 
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3.7 – PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO 

A fase de construção da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar terá uma duração prevista de 12 

meses (quadro seguinte): 

Quadro 3.14 – 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              

 

O cronograma acima apresentado é indicativo, devendo ser encarado como um 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. 
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3.8 – MEIO HUMANOS E EQUIPAMENTOS 

Estima-se que o número de trabalhadores afetos à construção da Central Solar Fotovoltaica seja de 

cerca de 250, incluindo os diversos empreiteiros considerados (construção civil, eletromecânica, 

equipa de transporte, montagem), fiscalização e Dono de Obra, entre outros. Salienta-se que o 

número indicado é uma estimativa, podendo ser mais elevado em períodos da empreitada que 

impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de obra. 

No que diz respeito a veículos e maquinaria afeta à empreitada, face às dimensões do projeto, 

prevêem-se: 

 12 camiões porta contentores de 20 pés, para transporte de contentores de ferramentaria e 

estaleiro de obra; 

 600 camiões porta contentores de 40 pés, para transporte de contentores de equipamento e 

materiais; 

 22 camiões porta contentores de 40 pés para transporte de Cabinas Técnicas; 

 12 camiões de transporte de máquinas: 

- 2 bulldozer; 

- 2 giratória; 

- 2 retroescavadora; 

- 2 mini giratória; 

- 6 máquinas de cravação de estacas; 

- 3 roque para pré furo; 

- 2 multifunções; 

 10 camiões betoneira para fundações e edifício da subestação; 

 2 camiões grua / grua para descarga de contentores; 

 16 ligeiros por dia de trabalho 

O investimento neste projeto está estimado em cerca de 70 milhões de Euros.  
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4 – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O objetivo principal desta etapa consiste em estabelecer um quadro ambiental de referência 

suscetível de ser consideravelmente afetado pelo projeto. 

A caracterização do estado atual do ambiente é efetuada com base nos fatores apropriados para o 

efeito, bem como na inter-relação entre eles. 

O trabalho foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, tendo em conta a interdisciplinaridade 

dos trabalhos, tendo sido conduzido de forma integrada, havendo referência, sempre que adequado, 

à inter-relação entre os vários fatores em análise.  

A descrição do ambiente potencialmente afetado pelo projeto tem como base a consulta bibliográfica, 

a realização de trabalhos de campo, assim como a recolha de informação através de contactos 

estabelecidos com várias entidades. 

A caracterização da situação de referência, nos diversos descritores, teve por base generalizada a 

utilização de informação à escala 1:25 000, tendo-se em alguns casos considerado uma análise mais 

pormenorizada. 

A área de estudo considerada para a implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar, 

abrangendo 374,1 hectares, tem por base a área considerada pelo promotor do projeto como apta à 

implantação da central e a partir da qual foi definida, com base nas condicionantes presentes, a 

localização das várias componentes do projeto (subestação, áreas vedadas para implantação dos 

painéis, acessos, …). 

No caso da linha elétrica, tendo em conta os corredores alternativos em estudo (com 400 m de 

largura, conforme usual nesta tipologia de projeto), a área de estudo geral considerada corresponde a 

300 metros para cada lado para além do limite do corredor, ou seja, dando origem a uma área de 

estudo de 1000 metros. No troço em que existem vários corredores alternativos foi integrada na área 

de estudo toda a área entre corredores. 

A identificação destas áreas de estudo consideradas é apresentada no Desenho 1 – Volume 3. 

Refira-se, contudo, que em determinados fatores ambientais esta faixa de estudo é distinta, tendo 

sido alargada e/ou adaptada à análise em causa, sendo esta devidamente justificada na metodologia 

específica do descritor em causa. 
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4.2 – CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.2.1 – Considerações Iniciais 

No presente capítulo procedeu-se à caracterização da área abrangida pelo Projeto da Central 

Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, ao nível de: 

 Condições meteorológicas locais (valores médios e fenómenos extremos); 

 Avaliação das projeções climáticas disponíveis para a zona em estudo; 

 Enquadramento das metas nacionais para combate às Alterações Climáticas; 

 Inventariação das principais fontes emissoras de GEE, com relevo na problemática das 

Alterações Climáticas. 

4.2.2 – Caraterização Meteorológica Local 

O clima de um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal 

Climatológica1 de uma região. Como tal, para o presente estudo, foram analisadas as duas Normais 

Climatológicas, de Vila Real e Régua (1971-2000), facultadas pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), representativas da área em estudo. Foram também analisadas as as condições 

meteorológicas típicas dos concelhos abrangidos pelo projeto (Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca 

e Lamego), tendo em conta os valores médios mensais para o período 1971-2000, com base no Atlas 

Climático de Portugal, cujos dados foram facultados pelo IPMA. 

Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica dos diferentes 

parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada encontra-se dividida em 8 

classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes 

setores de direção através das correspondências apresentados no Quadro 4.1 – . A classe de ventos 

calmos (< 1,0 km∙h-1) é apresentada de forma independente da direção do vento.   

Quadro 4.1 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do 

vento, utilizadas na realização da rosa de ventos 

Setores de direção do vento Gama de valores (graus) 

Norte (N) 338-22 

Nordeste (NE) 23-67 

Este (E) 68-112 

Sudeste (SE) 113-157 

Sul (S) 158-202 

Sudoeste (SO) 203-247 

Oeste (O) 248-292 

Noroeste (NO) 293-337 

 

1 “Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos 
vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio 
correspondente a um número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante 
daquele elemento no local considerado”, texto retirado do IPMA. 
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Considerou-se ainda, para análise do efeito das alterações climáticas no local, a evolução da 

ocorrência de extremos climáticos (temperatura, precipitação e velocidade vento máxima instantânea 

(rajada)), tendo em conta os dados registados nas Normais Climatológicas de Vila Real e da Régua, 

bem como das anomalias verificadas, de acordo com os dados registados entre janeiro e dezembro 

de 2019 nos boletins mensais do IPMA2, em termos de temperatura, precipitação, ondas de calor e 

períodos de seca.  

Para além do registo histórico dos extremos climáticos, foram também consideradas as projeções 

climáticas disponíveis no Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas do Douro 

(PAIAC Douro)3, onde se enquadram os concelhos afetados pelo projeto. 

4.2.2.1 – Condições Meteorológicas Médias 

Nas figuras seguintes apresentam-se os dados das Normais Climatológicas de Vila Real e da Régua, 

bem como dos concelhos abrangidos pelo projeto (Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego) 

relativos à temperatura, precipitação, humidade relativa, insolação, velocidade do vento e direção do 

vento, para o período de 1971-2000. Em relação à velocidade do vento e direção do vento, apenas foi 

possível apresentar os dados relativos à NC de Vila Real (período 1998-2017), à NC da Régua 

(período 1971-2000) e a Moimenta da Beira (período 2002-2017). 

 

Figura 4.1 – Comparação das médias mensais de temperatura do ar (°C) registada entre 1971-2000 nas Normais 

Climatológicas de Vila Real e Régua e nos concelhos de Moimenta da Beira, Armamar, Tarouca e Lamego 

 
2 Boletim climático do IPMA, para o período de janeiro a dezembro 2019, para Portugal Continental, disponível em: 
http://www.ipma.pt/pt/publicacoes/boletins.jsp?cmbDep=cli&cmbTema=pcl&idDep=cli&idTema=pcl&curAno=-1 
3 Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas do Douro (PAIAC Douro), de julho de 2018. 
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Figura 4.2 – Comparação da precipitação média total mensal (mm) registada entre 1971-2000 nas Normais 

Climatológicas de Vila Real e Régua e nos concelhos de Moimenta da Beira, Armamar, Tarouca e Lamego 

 

Figura 4.3 – Comparação das médias mensais de humidade relativa (%), registada entre 1971-2000 nas 

Normais Climatológicas de Vila Real e Régua e nos concelhos de Moimenta da Beira, Armamar, Tarouca e 

Lamego 
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Figura 4.4 – Comparação da média da insolação (horas), registada entre 1971-2000 nas Normais Climatológicas 

de Vila Real e Régua e nos concelhos de Moimenta da Beira, Armamar, Tarouca e Lamego 

 

Figura 4.5 – Comparação da variação média mensal da velocidade do vento (km∙h-1), registada entre 1971-2000 

nas Normais Climatológicas de Vila Real e Régua e nos concelhos de Moimenta da Beira, Armamar, Tarouca e 

Lamego 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

4-6 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

 

Figura 4.6 – Rosa de ventos da Normal Climatológica de Vila Real (1998-2017), da Normal Climatológica da 

Régua (1971-2000) e do concelho de Moimenta da Beira (2002-2017) 

Os valores de temperatura média mensal registados na Normal Climatológica de Vila Real (NC) e na 

Normal Climatológica da Régua, para o período 1971-2000, variaram, respetivamente, entre os 5,8°C 

e os 21,5°C, e entre os 8,1°C e os 23,9°C.  

Para o mesmo período, nos concelhos abrangidos pelo projeto, registaram-se temperaturas médias 

mensais que variaram: 

 Moimenta da beira: entre os 4,9°C e os 20,4°C; 

 Armamar: entre os 5,6°C e os 21,4°C; 

 Tarouca: entre 5,1°C e os 20,1°C; 

 Lamego: entre 5,7°C e os 20,7°C.  

Os valores de precipitação média total média mensal registados, no período entre 1971-2000, em 

Vila Real, variaram entre os 17 mm e os 175 mm enquanto na Régua variam entre os 14 mm e os 

144 mm. 
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Para o mesmo período, nos concelhos abrangidos pelo projeto, registaram-se valores de precipitação 

total média mensal que variaram: 

 Moimenta da beira: entre os 19 mm e os 193 mm; 

 Armamar: entre os 18 mm e os 174 mm; 

 Tarouca: entre os 14 mm e os 246 mm; 

 Lamego: entre os 22 mm e os 253 mm. 

Os valores de humidade relativa média mensal da NC de Vila Real e da NC da Régua, para o 

período de 1971-2000, variaram, respetivamente, entre 64% e 90% e entre 63% e 90%. 

Para o mesmo período, nos concelhos abrangidos pelo projeto, registaram-se valores de humidade 

relativa média mensal que variaram: 

 Moimenta da beira: entre os 63% e os 89%; 

 Armamar: entre os 62% e os 90%; 

 Tarouca: entre os 63% e os 90%; 

 Lamego: entre os 63% e os 90%. 

O número de horas médio mensal com insolação na NC de Vila Real e na NC da Régua, para o 

período de 1971-2000, variou, respetivamente, entre as 100 horas e as 328 horas (total anual, em 

termos médios, de 2389 horas) e entre as 79 horas e as 310 horas (total anual, em termos médios, de 

2201 horas). 

Para o mesmo período, nos concelhos abrangidos pelo projeto, registaram-se: 

 Moimenta da beira: 97 horas a 316 horas (total anual, em termos médios, de 2327 horas); 

 Armamar: 89 horas a 314 horas (total anual, em termos médios, de 2281 horas); 

 Tarouca: 92 horas a 311 horas (total anual, em termos médios, de 2283 horas); 

 Lamego: 86 horas a 309 horas (total anual, em termos médios, de 2243 horas). 

Em termos de velocidade do vento, a média mensal, variou entre os 5,9 km·h-1 e os 7,9 km·h-1 na 

NC de Vila Real, para o período de 1998-2017, e entre os 4,6 km·h-1 e os 7,3 km·h-1, na NC da 

Régua, para o período de 1971-2000. Em Moimenta da Beira, para o período de 2002-2017, 

registaram-se valores entre os 7,4 km·h-1 e os 9,7 km·h-1. 

No que diz respeito à direção do vento, na NC de Vila Real, para o período de 1998-2017, verificou-

se a predominância de ventos de sul a oeste, com sul (14,4%) a destacar-se, e de ventos de norte a 

este, com nordeste (13,7%) a destacar-se. Na NC da Régua, para o período de 1971-2000, verificou-

se a predominância de ventos de sudoeste (22,5%) e sudeste (19,1%). Por fim, para Moimenta da 
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Beira, para o período de 2002-2017, verificou-se a predominância de ventos de noroeste (22,6%) e 

de oeste (21,5%). 

4.2.2.2 – Histórico de Extremos Climáticos 

Para além da análise dos parâmetros típicos (médios mensais), foram também analisados os 

extremos climáticos, nomeadamente: 

 Temperatura: ≥ dos 30°C e ≤ a 0 °C; 

 Precipitação Acumulada: ≥ 10 mm; 

 Velocidade Máxima Instantânea Vento (Rajada): ≥ 60 km∙h-1 e ≥ 80 km∙h-1.  

Nos Quadro 4.2 – seguintes apresenta-se o número de dias com ocorrência de extremos climáticos, 

tendo em consideração a informação disponível na Normal Climatológica de Vila Real (1971-2000) e 

Régua (1971-2000), respetivamente. 

Quadro 4.2 – Número de dias com ocorrência de fenómenos climáticos extremos, para a NC de Vila Real 

Fenómeno JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T ≥ 30 °C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,2 13,1 12,3 7,1 0,1 0,0 0,0 38,5 

T ≤ 0 °C 9,6 4,2 2,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,3 25,5 

RR ≥ 10 mm 5,1 5,8 3,1 2,5 2,2 1,7 0,5 0,5 1,8 4,1 4,0 5,7 37,0 

vv ≥ 60 km∙h-1 2,6 2,3 1,5 0,9 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,9 1,1 1,7 12,8 

vv ≥ 80 km∙h-1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 1,8 

Legenda: RR – Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC); vv – Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada). 

Quadro 4.3 – Número de dias com ocorrência de fenómenos climáticos extremos, para a NC da Régua 

Fenómeno JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T ≥ 30 °C 0,0 0,0 0,0 0,6 2,8 11,8 20,1 21,8 12,9 1,9 0,0 0,0 71,9 

T ≤ 0 °C 6,1 2,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,4 14,3 

RR ≥ 10 mm 4,0 3,6 2,0 2,6 1,8 0,9 0,4 0,4 1,3 3,5 3,6 5,6 29,7 

vv ≥ 60 km∙h-1 - - - - - - - - - - - - - 

vv ≥ 80 km∙h-1 - - - - - - - - - - - - - 

Legenda: RR – Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC); vv – Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada). 

 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que os meses de junho, julho, agosto e setembro, 

no período analisado, para as duas NC, foram os mais relevantes em termos de ocorrência de 

temperaturas iguais ou superiores a 30 °C, destacando-se o mês de julho para a NC de Vila Real 

(cerca de 13 dias) e o mês de agosto para a NC da Régua (cerca de 22 dias). 

Por outro lado, para os locais em estudo, entre 1971-2000, verifica-se que os meses mais críticos, em 

termos de ocorrência de temperaturas iguais ou inferiores a 0 °C, foram janeiro, fevereiro e 

dezembro, para os dois locais em estudo. 
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Em termos de precipitação intensa, verifica-se que os meses de janeiro, fevereiro, outubro, 

novembro e dezembro, no período analisado, foram os mais críticos com um máximo de 5,8 dias e 

5,6 dias registados em dezembro, para Luzim e Régua, respetivamente. 

Por fim, entre 1971-2000, a ocorrência de rajadas não teve relevo na NC da Régua, no entanto, para 

a NC de Vila Real, já foram registados alguns dias com ocorrência deste fenómeno, destacando-se 

os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro.  

Procedeu-se também a análise da informação disponível em termos de ocorrência de anomalias da 

temperatura, precipitação, ondas de calor e de seca, nos boletins climáticos mensais elaborados pelo 

IPMA, para o período janeiro a dezembro 2019, para Portugal Continental. Da análise aos referidos 

boletins verifica-se que na área em estudo: 

 A média da temperatura média e máxima foi, para a generalidade dos meses dos anos, 

superior inferior à registada no período de 1971-2000, destacando-se o mês de maio (com uma 

diferença entre 2,5ºC e 3,5ºC). As exceções foram obtidas nos meses de abril, junho e 

novembro, onde a média da temperatura média e máxima foi ligeiramente inferior aos valores 

de 1971-2000. 

 A precipitação total mensal foi, tendencialmente, inferior à do período 1971-2000. As exceções 

mais evidentes foram obtidas nos meses de abril, agosto, outubro, novembro e dezembro. 

 O PDSI4 variou entre fraco a moderado, para a maioria dos meses do ano. As exceções foram 

obtidas nos meses de abril, novembro e dezembro.  

 A zona em avaliação registou algumas ondas de calor nos meses de fevereiro, março e maio. 

4.2.2.3 – Projeções Climáticas 

De acordo com a informação presente no Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas 

do Douro (PAIAC Douro)5, onde se enquadram os concelhos afetados pelo projeto (Armamar, 

Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego), é expectável que ocorra: 

 Diminuição da precipitação média anual; 

 Secas mais frequentes e intensas; 

 Aumento da temperatura média anual; 

 Aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥35ºC) e de noites tropicais, com 

temperaturas mínimas ≥20ºC; 

 Ondas de calor mais frequentes e intensas; 
 

4 PDSI – Palmer Drought Severity Index – índice que se baseia no conceito do balance da água tendo em conta dados da 
quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água disponível no solo; permite detetar a ocorrência de 
períodos de seca e classifica-os em termos de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema). 

5 Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas do Douro (PAIAC Douro), de julho de 2018. 
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 Diminuição do número de dias de geada; 

 Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

4.2.3 – Enquadramento das metas nacionais para combate às Alterações Climáticas 

A resposta política e institucional no combate à problemática das Alterações Climáticas tem vindo a 

ser atualizada ao longo dos anos, tendo havido uma mudança de paradigma na execução da 

Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, com o Acordo de Paris, 

alcançado em 2015. 

O Acordo de Paris estabeleceu objetivos de longo prazo para a contenção do aumento da 

temperatura média global a um máximo de 2ºC acima dos níveis pré-industriais, com o compromisso, 

por parte da comunidade internacional, de prosseguir todos os esforços para que esse aumento não 

ultrapasse 1,5ºC (máximos que a ciência define para se garantir a continuidade da vida no planeta 

sem alterações demasiado gravosas). 

Este objetivo implica, necessariamente, a redução urgente das emissões de GEE em todos os 

setores de atividade. Neste sentido, em 2016, o governo nacional assumiu o compromisso de 

alcançar a neutralidade carbónica até 2050, traçando uma visão clara relativamente à 

descarbonização da economia nacional e contribuindo para os objetivos mais ambiciosos do Acordo 

de Paris. 

Foi, assim, elaborado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2020 (RNC2050), que explora a 

viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de 

descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como 

sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestes e outros usos de 

solo, e os resíduos e águas residuais.  

De acordo com o RNC2050, é na década 2021-2030 que se devem concentrar os maiores esforços 

de redução de emissões de GEE, sendo esta a década essencial para o alinhamento da economia 

nacional com uma trajetória de neutralidade carbónica. Neste sentido e, em articulação com os 

objetivos do RNC2050, foram estabelecidas metas, que apesar de ambiciosas, se consideram 

exequíveis, para o horizonte 2030, que se encontram vertidas no Plano Nacional Energia e Clima, 

que se constitui como o principal instrumento de política energética e climática nacional para a 

década 2021-2030 rumo a um futuro neutro em carbono. 

Assim, o Plano Nacional Energia e Clima estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões 

de GEE entre 45% e 55%, face a 2005, e uma meta de 47% de energia proveniente de fontes 

renováveis, com uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país 

na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-11 

Face ao exposto, é imperativo investir em projetos que promovam uma redução das emissões de 

GEE, como é o caso do projeto em estudo, que pode ser encarado como um contributo válido para o 

cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal na vertente das alterações climáticas. 

4.2.4 – Inventariação Emissões GEE 

No sentido de se identificarem as principais fontes emissoras de relevo ao nível dos GEE, foram 

analisados os dados disponíveis no Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, relativo ao ano de 20176, para os quatro concelhos abrangidos pelo projeto, 

nomeadamente: Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego. 

De acordo com os dados de CO2 equivalente determinados, sintetizados na Figura F.2 no Anexo F2 

– Volume 4), que contemplam as emissões de CO2, CH4, N2O e gases fluorados, tendo em conta o 

potencial de aquecimento associado7), verifica-se que o tráfego rodoviário e as fontes naturais 

corresponderam às fontes com maior relevo nas emissões de GEE.  

 
6 Emissões totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408. 

7 APA (2019). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2017. Submitted Under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Amadora. Março 2019. 
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4.3 – QUALIDADE DO AR 

Para a caracterização da qualidade do ar atual da área abrangida pelo Projeto da Central Fotovoltaica 

Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, foram realizadas as seguintes tarefas: 

 Enquadramento legal da qualidade do ar; 

 Qualidade do ar e fontes emissoras (poluentes atmosféricos); 

 Recetores sensíveis. 

4.3.1 – Legislação Aplicável 

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, 

o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, republicado no Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de 

maio, podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização Mundial 

de Saúde (OMS).  

O Decreto-Lei mencionado anteriormente, estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes objetivos: 

 Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de 

enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, 

benzeno e monóxido de carbono; 

 Definir os limiares de informação e alerta para o ozono; 

 Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, cádmio, 

níquel e benzo(a)pireno. 

O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de 

maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 

2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

No Quadro 4.4 –  são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes – NO2, CO, 

SO2, PM10, PM2,5 e O3. 
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Quadro 4.4 – Valores limite em ar ambiente para os poluentes NO2, CO, SO2, PM10, PM2,5 e O3 

Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Decreto-Lei nº 
102/2010 na 
sua redação 

atual 

NO2 
Valor limite horário para proteção da saúde 

humana 
Horário 200 µg∙m-3 (1) 

Valor limite anual para proteção da saúde humana Anual 40 µg∙m-3  

CO 
Valor máximo diário da média das 8h para proteção 

da saúde humana 
Octohorário 10 mg∙m-3 

SO2 
Valor limite horário para proteção da saúde 

humana 
Horário 350 µg∙m-3 (2) 

Valor limite diário para proteção da saúde humana Diário 125 µg∙m-3 (3) 

PM10 
Valor limite diário para proteção da saúde humana Diário 50 µg∙m-3 (4) 

Valor limite anual para proteção da saúde humana Anual 40 µg∙m-3 

PM2,5 Valor alvo para proteção da saúde humana Anual 25 µg∙m-3 

O3 

Limiar de informação Horário 180 µg∙m-3 

Limiar de alerta Horário 240 µg∙m-3 

Valor alvo para proteção da saúde humana Octohorário 125 µg∙m-3 (5) 
(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; (2) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; (3) A não exceder 

mais de 3 dias em cada ano civil; (4) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; (5) A não exceder mais de 25 dias em 

cada ano civil, num período de três anos. 

4.3.2 – Caraterização da Qualidade do Ar Local e Fontes Emissoras 

Para a caracterização da qualidade do ar local foi efetuada uma análise dos dados de qualidade do 

ar registados nas estações de monitorização8 existentes na envolvente próxima, nomeadamente: as 

estações rurais de fundo de Douro Norte e Fornelo do Monte e urbana de fundo de Paços de Ferreira.  

Foram considerados os valores de concentração medidos nos últimos 5 anos com dados disponíveis 

e validados (2014-2018) para os poluentes NO2, SO2, PM10, PM2,5 e O3. Não foi possível contemplar 

o CO na análise, uma vez que este poluente não é monitorizado em nenhuma das estações 

consideradas. Ao nível do SO2, apenas foi possível avaliar os valores registados na estação de Douro 

Norte, porque este poluente deixou de ser monitorizado nas estações de Fornelo do Monte e de 

Paços de Ferreira, em 2013 e 2011, respetivamente. Por sua vez, as PM2,5 foram avaliadas 

considerando apenas os registos nas estações de Douro Norte e Paços de Ferreira, uma vez que não 

são monitorizadas na estação de Fornelo do Monte. 

As concentrações medidas foram comparadas com os valores limite definidos na legislação nacional 

sobre qualidade do ar, no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (republicado no Decreto-Lei nº 

47/2017, de 10 de maio de 2017). 

O enquadramento espacial das estações de qualidade do ar consideradas para a caracterização da 

área afetada pelo projeto é apresentado na figura seguinte. No quadro F.1 do Anexo F1 (Volume 4) 

apresentam-se as características das 3 estações de qualidade do ar consideradas na presente 

avaliação. 

 
8 Informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas 
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Figura 4.7 – Enquadramento espacial da Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação 

(com respetivas alternativas de corredor) e da estação de monitorização de qualidade do ar representativa 

Os quadros F.2, F.3 e F.4, do Anexo F1 – Volume 4 sintetizam a comparação dos valores registados 

nas estações de fundo de Douro Norte, Fornelo do Monte e Paços de Ferreira, respetivamente, para 

os anos de 2014-2018, com os valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, na sua redação atual. 

Ressalva-se que a comparação foi apenas efetuada para os registos com eficiência de aquisição de 

dados igual ou superior à definida na legislação aplicável. 

Os valores máximos horários e médios anuais de NO2 medidos nas estações de Douro Norte, Fornelo 

do Monte e Paços de Ferreira, durante o período 2014-2018, foram inferiores aos respetivos valores 

limite, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação 

atual, para a proteção da saúde humana. Apesar de na estação de Paços de Ferreira, em 2015, se 

terem verificado valores acima do valor limite, estes foram em número inferior ao permitido na 

legislação (18 horas em cada ano civil). 
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Os valores máximos horários e diários e médios anuais de SO2 medidos na estação de Douro Norte, 

durante o período 2014-2018, foram inferiores aos respetivos valores limite, verificando-se assim o 

cumprimento dos valores limite estipulados na legislação em vigor. Relativamente às estações de 

Fornelo do Monte e de Paços de Ferreira, o poluente SO2 deixou de ser monitorizado a partir de 2013 

e 2011, respetivamente. 

Existiram concentrações máximas diárias registadas de PM10, para as estações de Douro Norte, 

Fornelo do Monte e Paços de Ferreira, durante o período em análise (2014-2018), superiores ao valor 

limite (50 µg∙m-3). No entanto o número de excedências registado não ultrapassou o número permitido 

– 35 dias em cada ano civil, verificando-se, assim, o cumprimento da legislação. Em termos das 

médias anuais, verificou-se o cumprimento do valor limite (40 µg∙m-3) estipulado na legislação para 

proteção da saúde humana, nas três estações de monitorização em análise. 

Relativamente aos valores médios anuais de PM2,5 medidos na estação de Douro Norte não foi 

possível aferir nenhuma conclusão, uma vez que os anos para os quais existem dados não cumprem 

a eficiência mínima necessária de validação dos dados. Na estação de Paços de Ferreira, apenas foi 

possível analisar os dados de 2015, tendo-se observado um valor inferior ao valor alvo estipulado por 

lei (25 µg∙m-3), verificando-se assim o cumprimento do definido na legislação. Relativamente à 

estação de Fornelo do Monte, este poluente não está incluído nas monitorizações efetuadas. 

Os valores máximos horários registados de O3, durante o período 2014-2018, foram inferiores ao 

limiar de informação e limiar de alerta, com exceção do ano de 2018 na estação de Douro Norte, 

onde se verificam valores superiores ao limiar de informação. Em 2016, na estação de Fornelo do 

Monte, verificaram-se também ultrapassagens aos limiares de informação e de alerta. Em termos de 

valores máximos octohorários verificou-se a ocorrência de valores superiores ao valor alvo estipulado 

por lei, para os cinco anos em análise, para a estação de qualidade do ar do Douro Norte, no entanto 

em número inferior ao permitido – 25 dias em cada ano civil, num período de três anos. Para a 

estação de Fornelo do Monte, também foram registados valores superiores ao valor alvo, mas apenas 

em 2016 é que foram ultrapassados os 25 dias. No entanto, como esta ultrapassagem ocorreu 

apenas num ano, não se verifica o incumprimento, porque, para o efeito, esta ultrapassagem teria 

que ter ocorrido num período de três anos. Para a estação de Paços de Ferreira, os valores máximos 

octohorários foram inferiores ao valor limite, para o período 2014-2018. 

Para além da análise dos níveis de concentração registados nas estações de qualidade do ar, 

procedeu-se também à identificação das principais fontes emissoras existentes na área em 

estudo, de forma a estabelecer uma relação entre os valores de qualidade do ar medidos e as 

atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos.  
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Para o efeito, foi efetuada uma análise focada nos concelhos afetados pelo projeto, nomeadamente de 

Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego, tendo em consideração a informação disponível no 

Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao ano de 20179. 

De acordo com os dados disponíveis no inventário nacional mais recente, sintetizados na Figura E.1 

no Anexo F1 – Volume 4, verifica-se que nos concelhos de Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e 

Lamego, em 2017, as fontes emissoras de maior relevo, foram: 

 NO2: tráfego rodoviário, apesar de nos concelhos de Armamar e Moimenta da Beira se verificar 

também grande influência das fontes naturais; 

 CO: para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e Lamego verificou-se a 

predominância de fontes naturais enquanto no concelho de Tarouca se observou 

predominância das fontes estacionárias; 

 PM10: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 PM2,5: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 SO2: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 COVNM: solventes e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego. 

4.3.3 – Caraterização Topográfica Local 

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos 

(caracterizados no Capítulo 4.2.2) e as emissões/condições de emissão, fatores determinantes no 

que diz respeito aos níveis de qualidade do ar locais.  

Desta forma, foi criado o ficheiro de base topográfica do local em estudo, a partir do modelo digital do 

terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e pela NASA 

(National Aeronautics and Space Administration). 

O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na figura seguinte. 

 
9 Emissões totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408. 
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Figura 4.8 – Enquadramento topográfico do local em estudo 

4.3.4 – Identificação dos Principais Recetores Sensíveis existentes na envolvente da área de 

implantação  

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, recetor sensível é toda a população e/ou área 

protegida que é potencialmente afetada pela implementação e/ou exploração de um determinado 

projeto ou pelas atividades complementares do mesmo.  

Face à tipologia do projeto em avaliação e, tendo em conta o local de implantação do mesmo, não se 

considera que os recetores sensíveis existentes no local, coincidentes com as localidades que 

acompanham a envolvente do projeto, sejam afetados com a entrada em funcionamento do projeto. 

Ainda assim, durante a fase de obra do projeto, as zonas habitacionais existentes na envolvente, 

destacando-se as zonas com maior proximidade à zona de intervenção da Central Fotovoltaica e à 

zona de acesso rodoviário à obra, estarão sujeitas a um incremento temporário dos níveis de 

concentração de poluentes, devido às atividades previstas desenvolver durante a fase de obra. Desta 

forma, apesar do efeito temporário, é aconselhável que sejam tidas em consideração as medidas de 

minimização de emissões, descriminadas no capítulo respetivo para atenuação dos impactes que se 

farão sentir nos recetores identificados. 
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4.4 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.4.1 – Introdução 

No presente subcapítulo apresenta-se a situação de referência relativa ao descritor Geologia e 

Geomorfologia para a região onde se insere a área de estudo, com descrição do enquadramento 

geomorfológico e geológico, litoestratigrafia, tectónica, sismicidade e recursos geológicos. 

4.4.2 – Metodologia 

A caracterização deste descritor baseou-se na consulta e análise de elementos bibliográficos e 

cartográficos da especialidade, de que se destacam: 

 Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folha n.º 10-C (Peso da Régua) (1967) e 

respetiva Notícia Explicativa (TEIXEIRA et al., 1967); 

 Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folha n.º 10-D (Alijó) (1987) e respetiva 

Notícia Explicativa (SOUSA & SEQUEIRA 1989); 

 Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folha n.º 14-A (Lamego) (1968) e respetiva 

Notícia Explicativa (TEIXEIRA et al., 1969); 

 Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folha n.º 14-B (Moimenta da Beira) (1987) 

e respetiva Notícia Explicativa (FERREIRA & SOUSA, 1994); 

 Carta de Depósitos Minerais da Região Norte de Portugal à escala 1:200 000 (2013); 

 Base de dados online QAFI - Quaternary Faults Database of Iberia (LNEG & IGME); 

 Base de dados online SIORMINP (LNEG); 

 Registos de sismicidade histórica – Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es); 

 Unidades geomorfológicas de Portugal continental (PEREIRA et al., 2014) 

 Neotectonics of mainland Portugal: state of the art and future perspectives (CABRAL, 2012). 

Para além dos elementos suprarreferidos, foram ainda consultados os documentos de planos de 

gestão territorial dos municípios incluídos na área de estudo (PDM), com particular ênfase na 

classificação e usos dos solos. 
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4.4.3 – Geologia 

4.4.3.1 – Geologia Regional 

A área de estudo localiza-se no Terreno Ibérico, unidade geodinâmica de primeira ordem do Maciço 

Hespérico, em particular na Zona Centro-Ibérica (ZCI). A ZCI constitui um domínio de elevada 

heterogeneidade, que inclui sequências paleozóicas autóctones e alóctones influenciadas pelo 

intenso magmatismo sin a tardi-tectónico (relativamente à orogenia Varisca), apresentando graus de 

metamorfismo variados, desde o baixo ao alto grau. 

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento geológico da área de estudo a nível regional, com 

base na cartografia geológica à escala 1:500.000. 

 

Adaptado de: Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000 (LNEG) 

Figura 4.9 – Enquadramento geológico regional 

As sequências sedimentares correspondentes aos materiais xisto-grauváquicos de idade 

neoproterozóica a câmbrica constituem parte do Super Grupo Dúrico-Beirão (SGDB), às quais se 

sobrepõe, em discordância, uma sequência que inclui materiais do Ordovício ao Devónico. Na 

metade N da área de estudo afloram materiais da sucessão alóctone Grupo do Douro abrangidos 

pelas Formações de Pinhão e de Desejosa. 
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Durante a orogenia Varisca, as sequências paleozóicas sofreram intenso dobramento e 

metamorfismo, em parte relacionado com a intrusão dos maciços graníticos que compõem o Batólito 

das Beiras e que correspondem aos materiais aflorantes na metade S da área de estudo. 

São raros os materiais recentes, ressalvando-se as aluviões e depósitos e terraços fluviais do Douro 

e seus afluentes. 

4.4.3.2 – Geologia Local 

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento geológico local da área de estudo, com base na 

cartografia à escala 1:50.000. 

A metade N da área de estudo é caracterizada pelos materiais xisto-grauváquicos pertencentes ao 

SGDB, enquadrados na sequência alóctone do Grupo do Douro: a Formação de Pinhão e Formação 

de Desejosa.  

 Fm. de Pinhão – sequência finamente estratificada, de cor esverdeada, caracterizada pela 

alternância rítmica entre leitos pelíticos (filitos e quartzofilitos cloríticos esverdeados) e 

psamíticos (metagrauvaques e metaquartzovaques), com 10-20cm de espessura; na 

metade superior ocorrem níveis de filitos cloríticos mais esverdeados com magnetite e pirite; 

espessura total de 350 ± 50m. Por ação do metamorfismo de contacto, são frequentes os 

micaxistos biotíticos, estando as litologias metagrauváquicas frequentemente  

transformadas em rochas calcossilicatadas e escarnitos devido à presença de matriz 

carbonatada. 

 Formação de Desejosa – constituída por alternâncias finas, milimétricas a centimétricas, 

de filitos e psamitos, com raras intercalações de metagrauvaques. No topo desta unidade 

existe, intercalada, uma bancada métrica de conglomerado intraformacional. Na área de 

estudo esta formação apresenta aspetos típicos do metamorfismo de contacto, do qual 

resultaram corneanas escuras com finos leitos calcossilicatados. Espessura de 250 ± 50m 

na região de Tabuaço. 

As rochas ígneas aflorantes na região correspondem a granitos de duas micas e granitos biotíticos, 

variscos, sin a tardi-D3 (fase de deformação) . Os afloramentos graníticos individualizados na área de 

estudo são: 

 Maciço de Tabuaço 

- Granito de Paredes da Beira / Valdigem – fácies correspondente à zona externa do 

Maciço de Tabuaço, perfaz o contacto dos granitos com os metassedimentos xisto-

grauváquicos; granito de grão médio a fino, de textura frequentemente porfiróide, 

moscovítico, com rara biotite e com turmalina e sulfuretos dispersos (arsenopirite, pirite); por 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-21 

vezes contém encraves das rochas xisto-grauváquicas encaixantes, transformadas em 

corneanas mosqueadas, andaluzíticas. 

 Maciço de Penedono 

- Granito de S.ª da Graça – fácies de grão médio a grosseiro, moscovítico-biotítico, com 

evidentes zonas migmatíticas; 

- Granito de Salzedas, Alvite, Penedono – granito de grão fino, de duas micas, 

correspondente à fácies de grão fino do Granito de Sr.ª da Graça, nos bordos do qual ocorre 

preferencialmente;  

- Granito de Leomil-Vale de Frade – granito heterogéneo, fino a médio, biotítico-

moscovítico, evidenciando variações granulométricas e composicionais acentuadas, de local 

para local. 

 Granito de Queimada – granito porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente biotítico; os 

megacristais são de grandes dimensões, atingindo facilmente os 10cm no seu eixo maior; 

ocorre numa pequena mancha, provavelmente correspondente a uma cúpula granítica, 

intruindo metassedimentos do Grupo do Douro sem contactar diretamente com mais nenhum 

corpo ígneo. 

 Granito de Ucanha e Vilar –  granitos grosseiros, francamente porfiróides, em que os cristais 

de microclina chegam a atingir 10cm na sua maior dimensão; em Ucanha é visível um forte 

alinhamento dos megacristais coincidente com a deformação da matriz expressa pelo 

alinhamento das biotites na direcção aproximada N60°W; o contacto com os granitos do 

Maciço de Penedono faz-se normalmente através de interdigitações entre as duas fácies. 

Todas formações geológicas anteriormente descritas 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. Menos numerosos, são os filões e massas 

aplíticos e aplito-pegmatíticos, ocorrendo no contacto entre os maciços graníticos e as rochas 

metassedimentares, normalmente paralelos à estrutura da rocha encaixante. Na região de Figueira, 

perto do limite ocidental da área de estudo, identificam-se diversos filões aplíticos e aplito-

pegmatíticos, de direção praticamente única NW-SE, alguns deles moscovíticos e apresentando 

turmalina. 
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Fonte: Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, folhas n.º 10-C (Peso da Régua), 10-D (Alijó), 14-A (Lamego) e 14-B 
(Moimenta da Beira. 

Figura 4.10 – Enquadramento Geológico local 
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4.4.4 – Geomorfologia 

4.4.4.1 – Geomorfologia Regional 

A região na qual se insere a área de estudo corresponde ao planalto central do NW ibérico, 

delimitado a N pela serra do Marão e a S pelas serras de Montemuro e de Leomil (figura seguinte). 

Estas elevações encontram-se separadas pelo vale encaixado do rio Douro, de direção geral E-W, 

assim como retalhadas pelos vales de alguns dos seus afluentes e subafluentes. 

 
Altimetria: ASTER GDEM 2009 

Figura 4.11 –  Enquadramento geomorfológico regional 

Os aspetos geomorfológicos dominantes a nível regional são o contraste morfológico com origem nas 

litologias aflorantes (rochas xistentas paleozóicas vs. rochas graníticas hercínicas) e também o 

importante controlo estrutural evidenciado pelos vales abruptos e retilíneos, de clara influência 

tectónica.  

As zonas dominadas pelas rochas xistentas do Grupo do Douro e pelos afloramentos do Devónico a 

Ordovício tendem a formar relevos mais vigorosos e escarpados, dos quais a serra do Marão é 

exemplo máximo a nível regional. Por outro lado, as zonas dominantemente graníticas tendem a 

originar relevos de contrafortes bem marcados, formando extensas zonas de planalto relativamente 

suave, tais como são as serras de Montejunto e de Leomil. 
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A este controlo litológico sobrepõe-se a influência da tectónica, que origina vales encaixados de 

carácter retilíneo e com comprimentos que ultrapassam, em regra, os 10km. Aliás, este controlo 

estrutural encontra-se muito bem representado pelo curso sinuoso do rio Douro, particularmente 

expressivo nas zonas da Régua e de Mesão Frio. Destes vales retilíneos controlados pela tectónica 

destacam-se ainda o curso da ribeira do Tedo, imediatamente a E da área de estudo, o alinhamento 

dos vales das ribeiras do Juncal e da Bestança, que corta o Douro e a serra de Montemuro, e ainda o 

alinhamento do rio Fornelo, que perfaz o limite W-SW da serra do Marão. 

4.4.4.2 – Geomorfologia Local 

As cotas da área de estudo variam sensivelmente entre 50m, no extremo NW, correspondente ao 

vale do Douro, e 950m, no local de Fragas, a W de Cimbres. O rio Douro, que constitui o limite N da 

área de estudo, atravessa um vale apertado e de vertentes geralmente muito abruptas. Entre os 

bordos E e W da área de estudo, separados em cerca de 5,5km, o vale do rio Douro desce cerca de 

30m de cota. O limite NW da área de estudo é feito pelo vale apertado do rio Varosa, afluente do 

Douro. 

O terreno da área de estudo forma um esporão planáltico, prolongamento para N da serra de Leomil, 

confinado por vales mais ou menos abruptos e mais ou menos retilíneos dos afluentes do rio Douro. 

Este planalto, com altitude média de 900m, faz parte de uma extensa superfície de aplanação 

poligénica da Meseta designada por superfície fundamental (SOLE, 1952 in FERREIRA & SOUSA, 

1994). 

A natureza dos materiais geológicos influencia as formas do terreno. Se nas zonas correspondentes 

aos materiais essencialmente pelíticos do Grupo do Douro, mais brandos, o terreno se apresenta 

geralmente mais vigoroso e os cursos de água evidenciam pronunciado entalhe e troços mais ou 

menos sinuosos, nas zonas graníticas, o entalhe dos cursos de água é, em regra, menos vigoroso, 

dando lugar a vales mais abertos e a zonas planálticas. Dos elementos geomorfológicos típicos das 

paisagens graníticas há a destacar o caos de blocos e os penedos arredondados. 

A zona planáltica da área de estudo define o limite aproximado entre 4 sub-bacias hidrográficas: a 

metade ocidental corresponde à bacia do rio Varosa; o quadrante NE corresponde a pequenos cursos 

de água que desaguam diretamente no rio Douro; a zona centro-oriental enquadra-se na bacia do 

ribeiro de Temilobos; o quadrante SE corresponde à bacia da ribeira de Leomil. 

A organização da rede de drenagem evidencia o já referido controlo litológico, predominando os 

padrões dendríticos. Por outro lado, reconhecem-se alguns troços que, para além de apresentarem 

padrão retangular, evidenciam alinhamentos retilíneos dos cursos de água. Estes alinhamentos são 

um indicador de parte do importante controlo estrutural que influencia a geomorfologia da área de 

estudo. Na figura seguinte apresenta-se o modelo digital do terreno da área de estudo e 

correspondente rede hidrográfica. 
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Altimetria e hidrografia: Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000, Folhas 126 (Peso da Régua), 127 (Tabuaço), 137 
(Lamego), 138 (Armamar) e 148 (Moimenta da Beira) 

Figura 4.12 – Enquadramento geomorfológico local 
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4.4.5 – Tectónica 

Os terrenos abrangidos pela área de estudo sofreram particular estruturação devida à orogenia 

Varisca, à qual se terá sobreposto uma fase anterior (Fase Sarda), responsável pela geração de 

estruturas anticlinais com eixos de orientação N30°E. Das fases de deformação variscas (D1 a D4), D1 

(encurtamento crustal) e D3 (desenvolvimento de zonas de cisalhamento) são as que se encontram 

mais bem representadas na região em estudo. 

A fase D1 é particularmente caracterizada pelo dobramento que originou anticlinais e sinclinais com 

eixo de orientação geral N60°W e plano axial subvertical. Da terceira fase Hercínica (D3) resultaram 

dobras mesoscópicas, flexurais, assimétricas com eixos sub-horizontais, homoaxiais com a fase D1, e 

ainda a importante atividade ígnea que resultou na implantação dos granitos e granodioritos sin-D3, 

eles próprios exibindo foliação NW-SE.  

Na região em estudo, a instalação de rochas granitóides, em particular do Granodiorito de Ucanha e 

Vilar, foi controlada pela Zona de Cisalhamento Dúctil Malpica-Lamego (ZCML), estrutura que se 

estende mais de 275km, desde o NW de Espanha, até à região de Lamego.  

No que respeita à fracturação, quase toda ela tem origem hercínica, muito embora seja também 

comum a reativação em orogenias posteriores. Assim, as principais direções são: 

 Sistema NE-SW (N20°-30°E) e respetivo conjugado – estruturas tardi-hercínicas, paralelas 

aos grandes acidentes de Penacova-Régua-Verín e Manteigas-Vilariça-Bragança; 

geralmente preenchidas por grandes filões de quartzo brechóide; na região em estudo, são 

evidentes no controlo estrutural o curso do rio Douro (entre Barqueiros e Mesão Frio) e 

ainda responsáveis pela ocorrência termal de Caldas de Moledo; 

 Sistema NW-SE (N60°W) – direção relacionada com cavalgamentos associados a 

desligamentos ante-D3 e a estruturas subverticais, maioritariamente desenvolvidas nos 

metassedimentos 

 Sistema N60-70°E – onde, por vezes, se instalam filões doleríticos; 

 Sistema N-S a N 10°W – sistema mais tardio, provavelmente alpino. 

No que se refere à Neotectónica, de acordo com a base de dados QAFI (Falhas Ibéricas Ativas do 

Quaternário), a região em estudo encontra-se num bloco definido por falhas ativas: Penacova-Régua-

Verín e Manteigas-Vilariça-Bragança (figura seguinte). 
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Adaptado de CABRAL (2012); Altimetria: ASTER GDEM 2009 

Figura 4.13 – Neotectónica de Portugal Continental 

A falha Penacova-Régua-Verín, que se encontra a menos de 10km do extremo NW da área de 

estudo, corresponde a desligamento tardi-hercínico, de direção NNE-SSW, com 222km comprimento 

e taxa de atividade de 0,05-0,5mm/ano. A máxima magnitude sísmica estimada é de 7,68Mw (QAFI). 

A falha Manteigas-Vilariça-Bragança, a cerca de 40km a E da área de estudo, define o extremo 

oriental do bloco onde esta está inserida. Este acidente corresponde a uma estrutura tardi-varisca 

representada pela família de fracturação NNE-SSW, com 215km de extensão, com atividade 

quaternária comprovada e máxima magnitude sísmica estimada em 7,7Mw (QAFI). 

4.4.6 – Sismicidade 

Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próxima da fratura Açores-Gibraltar 

que constitui fronteira entre aquela placa e a placa Africana. Neste contexto, Portugal pertence à 

subplaca ibérica, separada da restante área continental europeia pela cadeia pirenaica. 

Tendo em conta o enquadramento geodinâmico regional, considera-se que a região em estudo pode 

ser afetada por 2 tipos de atividade sísmica: 
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 Sismicidade interplaca, associada à fronteira das placas Eurasiática e Africana, gerada na 

Zona de fratura Açores - Gibraltar, com registo de sismos de magnitude elevada (de que é 

exemplo o sismo de 1 de Novembro de 1755, com intensidade VII); 

 Sismicidade intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas de ressonância no 

interior da placa Euroasiática, resultantes da acumulação de tensões e desenvolvimento de 

deformações, originando sismos de magnitude moderada (de que é exemplo o sismo de 23 

de Abril de 1909). 

De acordo com a carta de sismicidade histórica de Portugal Continental entre 1755 a 1996, à escala 

1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (figura seguinte) verifica-se que a área de estudo se localiza em 

zonas com graus de intensidade VI. Esta escala de graus de intensidade é baseada num 

reconhecimento subjetivo dos efeitos da vibração no comportamento das pessoas e no grau de 

destruição provocado. 

 
Fonte: Atlas do Ambiente, RSAEEP (1983) 

Figura 4.14 – Sismicidade Histórica de Portugal Continental (1755 a 1996) e Zonamento Sísmico 

O grau de intensidade representa o seguinte: 

Grau VI – Bastante forte: Sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas 

sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. 

Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias 

movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam 

(igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitadas ou ouve-se o respetivo ruído. 
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De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP, 1983) que estipula as normas de construção antissísmica a adotar em cada uma das 

quatro regiões sísmicas definidas, a área de estudo encontra-se em Zona D, na qual é admitido um 

coeficiente de sismicidade (α) de 0,3 (figura anterior). 

 

Figura 4.15 – Zonamento Sísmico segundo o Anexo Nacional NA da EP EN 1998-1:2010 

De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional (NA), a 

área de estudo enquadra-se em zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 2.5 

(Ação Sísmica Tipo 2) – figura anterior. De acordo com este zonamento sísmico, os valores de 

aceleração máxima (agR) de referência a considerar, são de 0,35m/s2 (zona sísmica 1.6) e de 0,8m/s2 

(zona sísmica 2.5). 

Como visto anteriormente, a área de estudo está situada num bloco delimitado por estruturas ativas 

do ponto de vista sísmico, pelo que são relevantes os registos históricos existentes na região. Nas 

figuras seguintes apresenta-se o registo histórico de sismos, classificados de acordo com a 

intensidade (escala de Mercalli modificada) e magnitude, respetivamente. 

No que se refere à classificação na escala de intensidades, é relevante o registo de um sismo de grau 

VI, a cerca de 3,5km a SE da área de estudo, em 1913 (vide figura seguinte).  

Relativamente a magnitudes (vide figura 4.17), os registos mais significativos nas imediações da 

área de estudo tiveram epicentro até cerca de 8km a NW desta, relacionados com o sistema 

Penacova-Régua-Verín, tendo os valores mais elevados sido registados no curto período entre 1992-

1994, com magnitudes entre 3.0-3.6. 
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Dados de sismicidade: Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es); Altimetria: ASTER GDEM 2009 

Figura 4.16 – Sismicidade histórica 1395-2020 (intensidade sísmica) 



 

 

  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-31  

 
Dados de sismicidade: Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es); Altimetria: ASTER GDEM 2009 

Figura 4.17 – Sismicidade histórica 1923-2020 (magnitude) 
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4.4.7 – Recursos Geológicos 

4.4.7.1 – Definição 

A Lei nº 54/2015, de 22 de junho, considera recursos geológicos: depósitos minerais, águas minerais 

naturais, águas mineroindustriais, recursos geotérmicos, massas minerais e águas de nascente. A 

esta definição pertencem, ainda, “os bens que apresentem relevância geológica, mineira ou 

educativa, com vista à sua proteção ou aproveitamento» enquadrados na conservação da natureza e 

do património cultural”.  

Apesar de serem tecnicamente recursos geológicos, a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, não abrange 

nem as ocorrências de hidrocarbonetos nem as formações geológicas com aptidão para o 

armazenamento de dióxido de carbono, enquadrando-os sob a terminologia de bens geológicos. 

4.4.7.2 – Recursos minerais da área de estudo 

O Maciço Antigo ou Maciço Hespérico é uma região com elevado potencial metalífero e neste 

encontram-se localizadas a maior parte das jazidas de minerais metálicos em território nacional. 

De acordo com a base de dados SIORMINP e com LNEG (2020), na área de estudo identificam-se as 

seguintes ocorrências minerais (vide figura seguinte): 

 S. Domingos Mina SD1 (2217) – reserva mineral provada de quartzo e feldspato; 

concessionada entre 2004 e 2007 à empresa EME – Empresa Mineira Europeia, Lda., 

encontrando-se abandonada desde então; exploração a céu-aberto de quartzo e feldspato 

em filão pegmatítico; 

 Parada do Bispo (525) – depósito mineral de quartzo de pequena dimensão; 

concessionado entre 1981 e 1991 às Minas de Santa Leocádia, Lda.; exploração a céu 

aberto, atualmente abandonada; 

 Lumiares, Santiaga, Tões e Queimada (1205) – ocorrência de W (scheelite) de pequena 

dimensão localizada na zona SE da área de estudo, que nunca se encontrou 

concessionada; ocorre em escarnitos scheelíticos dispostos em bancadas com espessura 

variável entre 0,05 – 0,40m. 

De acordo com LNEG (2020), a zona SW da área de estudo é abrangida por uma área de 

salvaguarda de recursos minerais de tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au), demarcada 

em função das potencialidades de exploração reconhecidas nesta zona do país (vide figura 

seguinte). 

Cerca de 4km a E da área de estudo foi identificada uma zona definida para exploração experimental 

de depósitos minerais de tungsténio (W), estanho (Sn), ouro (Au), cobre (Cu) e minerais acessórios 

cedida à IBERIAN RESOURCES PORTUGAL – Recursos Minerais Unipessoal, Lda., numa área a 
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que corresponde o número de cadastro CE-142, denominado Vila Seca-Santo Adrião (VISA, 2019). 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da referida zona, assim como outra zona, 

imediatamente a E desta, destinada à recuperação ambiental de depósitos minerais 

De acordo com VISA (2019) e CA-EIA (2020), no âmbito da exploração experimental no local 

designado por Mina de Vila Seca/Santo Adrião (CE-142), encontra-se prevista a instalação de um 

anexo mineiro de tratamento de minério (lavaria) na área da pedreira S. Domingos n.º2, bem como a 

deposição de rejeitados não-perigosos da lavaria e estéreis resultantes da escavação na corta da 

pedreira, com vista à sua recuperação paisagística. 

No que se refere aos minerais não metálicos, a Região Norte de Portugal caracteriza-se por 

apresentar uma grande diversidade litológica e, por consequência direta, um vasto número de 

explorações ativas, grande parte delas se associadas ao aproveitamento granitos, quer a nível 

ornamental, quer industrial, quartzo, feldspato e caulino. 

De acordo com a base de dados da DGEG, foi possível identificar uma pedreira ativa na zona NW da 

área de estudo (vide figura seguinte): São Domingos n.º2 – área licenciada n.º 3864, cuja concessão 

se encontra a cargo da empresa Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A. em laboração à, 

sensivelmente, 40 anos. Nesta pedreira é explorado granito para fins industriais (construção civil e 

obras públicas) por desmonte a céu-aberto, com recurso a explosivos. 

No que se refere aos instrumentos de ordenamento e planeamento locais, tanto o PDM de Lamego 

como o de Armamar sinalizam a área de ocorrência S. Domingos Mina SD1 como área de 

salvaguarda de recursos minerais (vide figura 4.19). O PDM de Lamego inclui, também 1 área com 

potencial de recursos minerais, que inclui a ocorrência mineral de Parada do Bispo, e, ainda, 1 área 

de exploração. Esta última área corresponde a uma exploração de granito britado e saibro, mas que 

estará atualmente encerrada. 

Apesar de parte dos territórios de Tarouca e de Moimenta da Beira incluídos na área de estudo se 

encontrarem abrangidos pela área de salvaguarda de recursos minerais (LNEG, 2020, figura 

seguinte), os respetivos PDM nada assinalam. 
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Fonte: LNEG e DGEG 

Figura 4.18 –  Ocorrências e recursos minerais 
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Fonte: PDM de Lamego e PDM de Armamar 

Figura 4.19 –  Usos do Solo – Recursos Minerais 

4.4.7.3 – Recursos geotérmicos 

Na zona Norte e Centro do Maciço Hespérico identificam-se ocorrências geotérmicas de baixa 

entalpia que têm normalmente relação direta com acidentes tectónicos, emergindo tipicamente no 
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cruzamento entre as grandes falhas regionais e suas conjugadas, constituindo locais propícios à 

criação de condições adequadas à ascensão de fluidos provenientes de zonas profundas da crosta 

(LOURENÇO & RIBEIRO, 2004). 

De acordo com a base de dados da DGEG não existem, até à data de lavra do presente documento, 

ocorrências geotérmicas, contratos de concessão ou de prospeção e pesquisa de recursos 

geotérmicos na área de estudo, havendo a assinalar a ocorrência geotérmica de Caldas de Moledo, 

cerca de 4km a W do limite NW da área de estudo. 

4.4.7.4 – Recursos Hidrogeológicos 

Os recursos hidrominerais em Portugal Continental encontram-se predominantemente localizados na 

zona Norte e Centro do Maciço Hespérico e, à semelhança dos recursos geotérmicos, encontram-se 

diretamente relacionados com acidentes tectónicos.  

De acordo com a consulta à página da DGEG, não existem à data de lavra do presente documento, 

quaisquer contratos de concessão ou de prospeção e pesquisa de águas minerais ou de águas de 

nascente abrangidos pela área de estudo. Contudo, até 4km a W da área de estudo identificaram-se 

2 captações de água mineral natural inseridas em áreas de concessão de água mineral natural, assim 

como respetivos perímetros de proteção. 

4.4.7.5 – Património Geológico 

O Inventário de geossítios de relevância nacional (http://geossitios.progeo.pt) não identifica quaisquer 

geossítios incluídos na área de estudo. Tanto de acordo com a base de dados geo-Sítios (LNEG), 

tanto como com a página online do ICNF, na área de estudo e sua envolvente não se encontram 

quaisquer ocorrências classificadas como geossítios ou monumentos naturais. 
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4 –  

4.5 – SOLOS E RAN 

4.5.2 – Metodologia 

A caracterização dos solos da área atravessada pelo projeto em estudo foi realizada com base na Carta 

de Solos do Nordeste Português da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na escala 

1:100.000, de acordo com a nomenclatura da FAO-UNESCO, apresentando-se a sua correspondência 

com famílias de solos da classificação do ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento 

Agrário (ex-CNROA). Esta cartografia foi cruzada com a cartografia da Reserva Agrícola Nacional, que 

fornece indicação da localização dos solos de melhor aptidão, nomeadamente os de origem aluvial. Foi 

também analisada informação bibliográfica de carácter geral e dados obtidos no trabalho de campo.  

A aptidão dos solos foi avaliada a partir da Carta de Aptidão da Terra, à escala 1:100.000, da autoria da 

UTAD, bem como da bibliografia temática. As classes de Aptidão da Terra consideradas nesta 

cartografia são as seguintes: 

Quadro 4.5 – Classes de Aptidão para Uso Agrícola, Pastagem Melhorada e Florestal 

Classes de Aptidão para Uso Agrícola, 
Pastagem melhorada e Florestal* 

Características principais 

Uso Agrícola 

A1 Solos com aptidão elevada para uso agrícola. 

A2 Solos com aptidão moderada para uso agrícola. 

A3 Solos com aptidão marginal para uso agrícola. 

A0 Solos sem aptidão para uso agrícola. 

Uso em Pastagem 
Melhorada 

P1 Solos com aptidão elevada para pastagem melhorada. 

P2 Solos com aptidão moderada para pastagem melhorada. 

P3 Solos com aptidão marginal para pastagem melhorada. 

P0 Solos sem aptidão para uso pastagem melhorada. 

Uso Florestal 

F1 Solos com aptidão elevada para uso florestal. 

F2 Solos com aptidão moderada para uso florestal. 

F3 Solos com aptidão marginal para uso florestal. 

F0 Solos sem aptidão para uso florestal. 

*A notação cartográfica é composta por 3 dígitos, o 1º correspondendo à classe de aptidão agrícola, o 2º à classe de aptidão para 
pastagem melhorada e o 3º à classe de aptidão florestal 

No Volume 3 – Peças Desenhadas apresenta-se a sobreposição do Projeto em Estudo com a Carta de 

Solos (Desenho 21A) e a Carta de Aptidão da Terra (Desenho 21B) da autoria da UTAD. 

4.5.3 – Pedologia 

Tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que na área em estudo predominam os 

Leptossolos, dos quais se destacam os Leptossolos dístricos órticos e os Leptossolos úmbricos na 

zona da Central Solar Fotovoltaica e no troço inicial dos corredores da linha, sensivelmente até km 

9+000 do Corredor 1 e Alternativas 1 e 2 e até ao km 6+000 do Corredor 2. A partir desse ponto e até ao 

fim dos corredores em estudo os solos dominantes são os Antrossolos, mais concretamente os 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos.  
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Ocorrem ainda algumas manchas de Cambissolos dístricos órticos (uma mancha na zona sul da 

Central Solar Fotovoltaica, uma mancha marginal ao Corredor 1 e Alternativas 1 e 2 entre os km 0+400 e 

2+000 a terceira abrangendo o Corredor 1 e Alternativa 2 entre os km 8+600 a 10+000, a Alternativa 1 

entre os km 9+000 e 10+000 e o Corredor 2 entre os km 10+000 e 11+000) e uma mancha de 

Antrossolos áricos terrácicos dístricos marginal ao Corredor 1 e Alternativas 1 e 2 cerca do km 3+000. 

Estas tipologias de solos são interrompidas frequentemente por faixas mais ou menos estreitas de 

Fluvissolos dístricos órticos associados às várzeas das linhas de água e que se encontram 

classificadas como RAN. 

Quadro 4.6 – Correspondência entre a classificação da FAO-UNESCO e do ex-CNROA 

FAO-UNESCO Ex-CNROA  

Antrossolos áricos surríbicos dístricos Fase agropédica de diversos solos 

Antrossolos áricos terrácicos dístricos Fase agropédica de diversos solos 

Fluvissolos dístricos órticos Aluviossolos Modernos não calcários 

Cambissolos dístricos órticos Solos Litólicos não húmicos normais 

Leptossolos dístricos órticos Litossolos 

Leptossolos úmbricos Solos litólicos húmicos, para-litossolos  

 

Seguidamente apresentam-se as características dos solos presentes na área em estudo: 

 Antrossolos áricos surríbicos dístricos e terrácicos dístricos 

Os Antrossolos são solos que, pela atividade humana, sofreram uma modificação profunda das 

características originais por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou 

perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de materiais 

orgânicos, rega contínua e duradoura, etc.  

Os Antrossolos áricos surríbicos dístricos resultam de uma mistura do solo original, em geral delgado 

(leptossolo ou cambissolo) com material grosseiro proveniente do desmantelamento da rocha, 

representando esta 30 a 80% do material total. Este desmantelamento da rocha atinge geralmente 70 a 

120 cm, tendo o solo original normalmente 15 a 40 cm. São solos em grande parte armados em terraços 

ou socalcos e têm grande representação nas áreas de vinha do Douro. Estes solos têm um perfil ApCR 

ou CR no caso das surribas mais recentes. O horizonte A é franco-arenoso a franco-limoso, 

frequentemente pedregoso, com baixa saturação em bases, e o horizonte C é constituído por materiais 

cascalhentos ou pedregosos resultante da mistura de solos originais com o desmantelamento mecânico 

da rocha mãe. 

Os Antrossolos áricos terrácicos dístricos são semelhantes aos anteriores mas resultam geralmente de 

materiais coluviais que foram deslocados e misturados na formação de terraços. A fração resultante do 

desmantelamento da rocha mãe nestes antrossolos não ultrapassa os 30% do total. Têm um perfil ApC, 

com o horizonte Ap com 20 a 25cm, de textura franca, e o horizonte C com 80 a 200 cm de 

profundidade, com material de origem coluvionar ou transportado de montante por ação humana, de 

composição e textura heterogéneas. 
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Na área em estudo ambos os tipos de antrossolos áricos presentes têm uma classe de aptidão da terra 

322, ou seja, marginal para usos agrícolas e moderada para pastagem melhorada e uso florestal. Não 

obstante, estes solos apresentam intensa ocupação agrícola, predominantemente com vinha mas 

também com olival e fruteiras. 

 Fluvissolos dístricos órticos 

São solos incipientes em que os processos de formação do solo ainda não atuaram tempo suficiente 

para a diferenciação de horizontes, apresentando propriedades flúvicas, isto é, são solos de acumulação 

que ocorrem em aluviões recentes e resultam da adição sucessiva de depósitos estratificados por ação 

do regime hídrico. 

São solos espessos, de textura média (franca, franco-arenosa ou franco-limosa), baixo a moderado teor 

de matéria orgânica e com baixa saturação em bases, sem características hidromórficas. São solos com 

pequena representação na área em estudo, sem expressão cartográfica, correspondendo no geral a 

estreitas faixas nos vales das linhas de água e classificados como RAN. Os fluvissolos dístricos órticos 

têm geralmente classe de aptidão da terra 112, isto é, aptidão elevada para a agricultura e para 

pastagens melhoradas e aptidão moderada para uso florestal e têm ocupação agrícola intensiva de 

sequeiro ou regadio, com presença de culturas anuais, vinha e fruteiras. 

 Cambissolos dístricos órticos  

São solos com um horizonte B câmbico e um horizonte A dístrico, isto é, com baixa saturação em bases. 

São solos desenvolvidos a partir de materiais de alteração da rocha mãe subjacente, pouco evoluídos, 

em geral de perfil ABC ou ABR. Na área em estudo são formados a partir de rochas graníticas e 

apresentam textura franca a franco-arenosa nos horizontes A e B. Surgem geralmente em áreas de 

relevo plano ou de ondulado suave. 

São solos de fraco potencial agrícola já que têm baixo poder de retenção da água e baixa capacidade de 

troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas adequadas. Na área em estudo 

estão incluídos na classe de aptidão da terra 332 ou 032 (com aptidão agrícola 3 ou 0, isto é, aptidão 

agrícola marginal ou nula, aptidão 3 ou marginal para pastagem melhorada e aptidão 2 ou condicionada 

para uso florestal). Apesar da sua fraca aptidão, na área em estudo estes solos são ocupados 

maioritariamente por áreas agrícolas de olival, vinha ou policultura. 

 Leptossolos dístricos órticos 

Os leptossolos são solos incipientes limitados por rocha dura contínua e coerente a menos de 50 cm de 

profundidade ou solos de materiais não consolidados muito pedregosos, com menos de 20% de terra 

fina, sem horizontes genéticos definidos além de um horizonte A dístrico, com um perfil AR ou ACR. O 

horizonte A tem 10 a 30 cm, arenoso-franco, por vezes cascalhento, e o horizonte C é de material 

saibrento resultante da meteorização da rocha mãe, que se encontra imediatamente subjacente a uma 

profundidade de 10 a 50 cm. São pobres em matéria orgânica e com baixa saturação em bases. 

Ocorrem em área de declive ondulado a acidentado. Na área em estudo estão incluídos nas classes de 
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aptidão da terra 032 ou 003 (com aptidão agrícola 0, isto é, nula, aptidão 0 ou 3, isto é, nula ou marginal 

para pastagem melhorada e aptidão 2 ou condicionada para uso florestal). O seu uso é geralmente com 

floresta ou matos. Não obstante a falta de aptidão, são frequentemente vezes usados na área em estudo 

em agricultura extensiva (cereais), olival, fruteiras ou vinha.  

 Leptossolos úmbricos 

São leptossolos com um horizonte A úmbrico e ocorrem em áreas que não tenham sido aproveitadas 

para a agricultura e se tenham mantido permanentemente sob coberto vegetal, sobretudo de matos. São 

solos incipientes limitados por rocha dura coerente a menos de 50 cm de profundidade, um horizonte A 

escuro e rico em matéria orgânica, de textura franco-arenosa ou arenosa-franca, frequentemente 

cascalhento. Ocorrem principalmente em zonas acidentadas de relevo convexo, frequentemente com 

afloramentos rochosos. Na área em estudo têm aptidão 003, isto é, nula para uso agrícola ou pastagens 

melhoradas e marginal para uso florestal. O seu uso é constituído por matos e área florestal. 

 

4.5.4 – Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, 

encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro, que altera e republica o 

Decreto-Lei nº 73/2009. Este condiciona o uso do solo a nível concelhio, tendo em conta a preservação 

de solos de boa aptidão agrícola, segundo um regime que define as possíveis ocupações compatíveis 

com a salvaguarda de solos agrícolas. 

Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural tendo, nalguns casos, sido 

integradas na RAN outras áreas onde foram realizados investimentos visando a melhoria da produção de 

bens agrícolas, nomeadamente regadios, pomares ou vinhas. 

As cartas da RAN são aprovadas por Portaria e encontram-se publicadas em Portaria no Diário da 

República, constituindo uma das condicionantes fundamentais para a elaboração dos Planos Diretores 

Municipais (PDM). Com a ratificação e publicação destes Planos, aquelas portarias caducam e a carta 

da RAN é a constante dos PDM’s. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de Novembro, “As utilizações não agrícolas de áreas 

integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para 

os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN 

(...)” (alínea l), do n.º 1, do Artigo 22.º). 

Na área em estudo as áreas da Reserva Agrícola Nacional são relativamente abundantes e dizem 

respeito às faixas de aluviões nas várzeas das ribeiras, bem como a algumas manchas de cambissolos e 

antrossolos de declives suaves e ocupação agrícola intensiva. As manchas ocorrentes na área em 

estudo são as seguintes (ver Desenho 19 – RAN e REN no Volume 3): 
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 Central Solar Fotovoltaica 

 Manchas de cambissolos a sul da central afetadas pela implantação de nenhuma componente; 

 Corredores da Linha de Alta Tensão 

 Mancha de cambissolos localizada na faixa poente do Corredor 1 e Alternativas 1 e , entre os 

km 0+400 e 1+000;  

 Estreita mancha de Fluvissolos correspondente à várzea do ribeiro de Cimbres, atravessando 

transversalmente o Corredor 1 entre os km 3+180 e 3+265;  

 Estreita mancha de Fluvissolos correspondente à várzea de um pequeno afluente da ribeira de 

Temilobos intercetada marginalmente no limite nascente do Corredor 2 ao km 4+050; 

 Mancha de Fluvissolos correspondente à várzea de um afluente da ribeira de Temilobos que 

atravessa os corredores 1 e 2, entre os km 5+960 e 6+000 do Corredor 1 e entre os km 0+897 

e 1+054 do Corredor 2; 

 Mancha de Fluvissolos correspondente à várzea do ribeiro de Guilhulos que atravessa o 

Corredor 2 entre os km 2+234 e 2+357; 

 Mancha de Fluvissolos correspondente à várzea do ribeiro de Marmarinho e de um seu 

afluente que atravessa o Corredor 2 entre 3+618 a 4+353 e depois entre o km 4+500 e 5+000 

do mesmo corredor. Esta mancha é igualmente intercetada pela Alternativa 1, entre o km 

0+450 e 0+550; 

 Mancha de Antrossolos correspondendo a uma zona aplanada intercetando o Corredor 1 entre 

os km 9+920 e 11+100, o Corredor 2 entre os km 5+850 e 6+820; 

 Mancha de Fluvissolos correspondente à várzea de um afluente do rio Varosa na zona sul dos 

corredores, intercetando o Corredor 1 entre os km 14+300 e 14+750, a Alternativa 1 entre os 

km 13+600 e 14+100. 
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4.6 – RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 – Introdução 

No presente descritor é caracterizada toda a componente relacionada com os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, tanto no que se refere ao seu regime hidrológico e hidrogeológico, como no 

que se refere aos aspetos qualitativos. 

Primeiramente, é efetuada a caracterização no que se refere ao seu regime hidrológico e hidrogeológico, 

mas também os usos da água. 

Seguidamente é apresentada a caracterização qualitativa do meio hídrico, superficial e subterrâneo, e 

são identificadas as principais sensibilidades, nomeadamente identificando as zonas protegidas, de 

acordo com Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e posteriormente alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho. Acresce ainda a identificação das fontes de 

poluição existentes na envolvente do projeto. 

A caracterização do meio hídrico tem como base a informação constante do Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Douro (RH3), o Atlas da Água disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de 

Ambiente (SNIAmb), da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea é também apoiada nos dados de 

qualidade da água disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH 

– INAG - APA, IP) e na classificação das massas de água constante do Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Douro (RH3). 
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4.6.2 – Hidrologia e Hidrogeologia  

4.6.2.1 – Recursos Hídricos Superficiais 

4.6.2.1.1 – Rede Hidrográfica 

Considerando a divisão em Regiões Hidrográficas de Portugal, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 347/2007, de 19 de outubro, o projeto em análise desenvolve-se na sua totalidade na Região 

Hidrográfica n.º 3 – Douro (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água) como representado na 

figura seguinte. 

 

Figura 4.20 – Sub-bacias hidrográficas e principais linhas de água da envolvente do projeto 
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No quadro seguinte identificam-se as principais linhas de água presentes na zona em estudo e as suas 

principais características e localização relativamente ao projeto. 

Quadro 4.7 – Caracterização Hidrográfica 

Classificação 
Decimal 

Linha de Água 
Área da Bacia 

Hidrográfica (Km2) 
Comprimento do 

Curso de Água (Km) 
Localização relativamente ao 

projeto 

201 Rio Douro 98370,0 927,0 
A 1250 metros a norte do projeto, 
na aproximação à subestação de 

Valdigem 

201 41 Rio Varosa 351,2 34,0 

A poente dos corredores para 
implantação da linha. A zona de 

maior proximidade ocorre 
 no troço final – na aproximação à 
subestação de Valdigem – o limite 
do corredor está a 200 metros da 
linha de água aproximadamente 

ao km 14+500 do corredor 1. 

201 41 04 
Ribeira de Salzedas ou 

Rio Galhosa 
23,3 10,5 

A cerca de 1500 metros a poente 
do corredor 1, aproximadamente 

entre os km 0+000 e 6+000 

201 41 04 02 Ribeira de Cimbres 4,4 3,2 
3+100 do Corredor 1 

Atravessada pelo vão entre os 
apoios 10 e 11 

201 43 Ribeira de Nescarães 5,2 5,8 

10+400 – Corredor 1 e 
atravessada pelo vão entre os 

apoios 26 e 27 
6+260 – Corredor 2 e atravessada 
pelo vão entre os apoios 28 e 29 

201 47 Ribeira de Temilobos 47,7 17,5 

A este dos corredores para 
implantação da linha. A zona de 

maior proximidade ocorre 
relativamente ao Corredor 2, 

aproximadamente ao km 2+000 
(450 m do limite do corredor) 
A zona de cabeceira da bacia 

ocorre no limite norte da área de 
implantação da central solar 

201 47 01 Ribeira de Marinho 5,5 4,5 
3+700 – Corredor 2 

Atravessada pelo vão entre os 
apoios 22 e 23 

Fonte: DGRAH, 1981 

As linhas de água intercetadas pelo projeto são linhas de água de cabeceira, com pouca expressão e 

pouco marcadas no território, afluentes das bacias da margem esquerda do Rio Douro, nomeadamente: 

rio Varosa (zona mais a poente do projeto) e Ribeira de Temilobos (zona mais a nascente do projeto).  

Como se pode identificar pela figura anterior, o projeto da linha elétrica têm um desenvolvimento 

predominante sul-norte, com um desenvolvimento próximo da cumeada entre as bacias do rio Varosa e 

da ribeira de Temilobos, (mais precisamente no Corredor 1, aproximadamente do km 4+000 a ate km 

9+000), cujo escoamento também ocorre de sul para norte, até ao rio Douro. 

A Central Solar insere-se totalmente na zona de cabeceira da bacia da Ribeira de Salzedas, sendo 

mesmo o limite da intervenção correspondente ao limite da cumeada entre esta sub-bacia hidrográfica e 

as sub-bacias da Ribeira de Temilobos e da Ribeira do Tedo, mais precisamente na zona 

correspondente ao seu afluente, a Ribeira de Leomil. As linhas de água que aqui ocorrem, de regime 

temporário tem o seu desenvolvimento no sentido nordeste-sudoeste. 
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No Anexo G (Volume 4) é apresentada uma caracterização das linhas de água que ocorrem na zona da 

central, desenvolvido após visita ao local efetuada no dia 18-12-2020. 

Uma vez em área de cabeceira, as linhas de água que se desenvolvem nos terrenos da Central Solar 

Fotovoltaica, ocorrem na sua totalidade em terrenos privados afetos à mesma, ou seja, não estão 

abrangidos pelo artigo 2.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro que define o domínio público hídrico. 

Na área em estudo não se refere a presença de linhas de água pertencentes ao domínio público hídrico.  

De facto, de acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, o domínio público lacustre e 

fluvial compreende, entre outros: “h) Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em 

prédios privados, logo que as suas águas transponham, abandonadas, os limites dos terrenos ou prédios 

onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em 

outras águas públicas. cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e 

margens, (…)". Desta forma, apenas após a saída dos cursos de água dos terrenos privados, afetos à 

central solar fotovoltaica, estes virão a integrar o domínio público hídrico.  

Segundo o artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, a margem (águas não navegáveis nem 

flutuáveis) tem a largura de 10 metros.  

De acordo com o PGRH do Douro, o escoamento anual nas principais bacias onde se desenvolve o 

projeto são as seguintes: 

Quadro 4.8 –  Escoamento Anual (Fonte: PGRH Douro) 

Massa de Água Escoamento anual 

Código Designação Ano Médio (dam3) Ano Húmido (dam3) Ano Seco (dam3) 

03DOU358 
Rio Varosa (HMWB1 – 

Jusante B. Varosa) 
7355,57 10354,36 4218,30 

03DOU386 Albufeira do Varosa 3264,36 4608,03 1860,11 

03DOU0390 
Rio Varosa (montante 

B. Varosa) 
25191,63 35047,73 14741,02 

03DOU0411 Ribeira de Salzedas 25275,18 34974,21 14773,89 

03DOU0369 
Ribeiro de Temilobos 

(jusante) 
12889,28 18314,89 7267,38 

03DOU0396 
Ribeiro de Temilobos 

(montante) 
8769,11 12246,10 5060,89 

03DOU0363 Ribeira do Tedo (jusante) 17170,99 24960,90 9310,01 

03DOU0410 
Ribeira do Tedo 

(montante) – Ribeira de 
Leomil 

54780,67 75452,88 32316,11 

 

Algumas das linhas de água são ainda identificadas como pertencentes à Reserva Ecológica Nacional, e 

que constam dos Desenho 19 – RAN e REN (Volume 3). 

 

1 HMWB - Heavly modified water bodies – massa de água muito modificada 
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4.6.2.1.2 – Situações Hidrológicas Extremas – Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Ainda relativamente ao meio hídrico superficial, tendo como base as cartas da Reserva Ecológica 

Nacional, importa salientar que não existem quaisquer zonas ameaçadas pelas cheias na zona de 

desenvolvimento do projeto. 

Conforme referido anteriormente, o projeto desenvolve-se em zonas próximas de cabeceira em que as 

linhas de água, maioritariamente apresentam caracter temporário ou de caudal pouco expressivo. 

4.6.2.1.3 – Reservas de Água Superficial 

O regime de escoamento é também por vezes artificializado pela construção de barragens que criam 

reservas de água. 

Tendo em consideração o disposto na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro (com Declaração de 

Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), o qual estabelece a titularidade dos recursos hídricos, 

consideram-se as albufeiras como Domínio Público Lacustre e Fluvial, na medida em que este 

compreende, como referido no Artigo 5º, alínea e) “Albufeiras criadas para fins de utilidade pública, 

nomeadamente produção de energia elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos”. 

O novo regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de 

águas públicas foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, com o objetivo principal de 

promover a proteção e valorização dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de 

águas públicas, bem como do respetivo território envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de 

proteção. 

O regime de proteção estabelece a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de águas públicas em 

albufeiras de utilização protegida, condicionada e livre.  

Não existem na envolvente do projeto quaisquer albufeiras de águas públicas. As albufeiras mais 

próximas da zona de desenvolvimento do projeto são identificadas no quadro seguinte: 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-47 

Quadro 4.9 – Características das Albufeiras de Águas Públicas existentes na envolvente do projeto 

Albufeiras 
Linha de 

Água 
Classificação 

Código da 
Massa de Água Situação dos POAAP 

Localização 
relativamente ao 

projeto 

Albufeira do 
Varosa 

Rio Varosa Protegida PT03DOU0386 Sem POAAP 

A nascente do projeto. 
Aproximadamente a 

2220 metros do 
Corredor 1, ao km 

11+000 

Albufeira da 
Régua 

Rio Douro Protegida PT03DOU0365 

- POA Aprovado e publicado 
pela RCM n.º 62/2002, de 23 de 
março 
- RCM n.º 98/2010, de 15 de 
dezembro – determinou a 
suspensão parcial do POAAP da 
Régua e Carrapatelo o 
estabelecimento de medidas 
preventivas, pelo prazo de dois 
anos  
- RCM n.º 107/2012, de 18 de 
dezembro - Prorroga, pelo prazo 
de um ano, a suspensão parcial 
do POAAP da Régua 
e Carrapatelo 
- Despacho n.º 10200/2017, 
Diário da República, 2.ª série - 
N.º 226, de 23 de novembro – 
Determina a elaboração do 
Programa Especial das 
Albufeiras da Régua e 
Carrapatelo (PEARC). 

A 1700 metros a 
nordeste dos Corredor 

1 ao km 13+600 

Albufeira de 
Carrapatelo 

Rio Douro Protegida PT03DOU0401 

A 1300 metros a norte 
do Corredor 1 ao km 

15+000, na 
aproximação à 
subestação de 

Valdigem 

 

Na envolvente do projeto refere-se ainda uma outra barragem, no rio Temilobos, a Barragem de 

Temilobos ou também conhecida como Barragem de Armamar ou Barragem de Lumiares. Esta 

Barragem localiza-se a nascente do projeto da linha, a cerca de 1500 metros a nordeste do início do 

Corredor 1. 

A Barragem de Temilobos foi construída em 2004 para reserva de água para rega de áreas agrícolas de 

pomares de macieiras e outras árvores de fruto, que atualmente integram o Aproveitamento 

Hidroagrícola de Temilobos. Este aproveitamento hidroagrícola abrange uma área regada de 4,75ha 

(Fonte: PGRH Douro). 

Esta albufeira tem também captação para consumo humano gerida pela Águas do Norte, SA. Segundo o 

PGRH do Douro 

(https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/Geodocs/geoportaldocs/Planos/PGRH3/PGRH3_RB%5CPGRH

3_RB_P2.pdf) esta albufeira serve uma população de 10107 habitantes correspondendo a um volume 

anual de 378795 m3/ano. 
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Fonte: http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Armamarficha.htm 

Figura 4.21 – Principais características da Barragem 

 

 

Fotografia 4.1 – Albufeira de Temilobos, Armamar ou Lumiares 

Na zona onde se desenvolve o projeto existem algumas charcas ou pequenas albufeiras particulares 

construídas essencialmente com o objetivo de rega dos campos agrícolas adjacentes. 
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4.6.2.1.4 – Erosão Hídrica e Sedimentologia 

A precipitação, e o consequente escoamento superficial, introduz alterações na modelação do terreno 

pela ação que desenvolve de transporte de sedimentos. 

Para os solos serem arrastados pelas chuvas, além da falta de estrutura e coesão, são necessárias duas 

condições: precipitação intensa e um declive que a faça escorrer com velocidade suficiente para 

transportar as partículas dos solos. Assim, quanto maior for cada um desses fatores mais intensa é a 

erosão. 

As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, correspondem assim a áreas que, devido às suas 

características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento 

superficial, e a sua delimitação deve considerar de forma integrada o declive e a erodibilidade média dos 

solos resultante da textura, estrutura e composição. 

Por antítese, as zonas de represamento do escoamento (ex: barragens, açudes) dão origem a um 

aumento da retenção de sedimentos. 

As zonas mais aplanadas, em vales mais alargados, são igualmente zonas de maior depósito de 

sedimentos, em que o espraiamento do leito dá origem a velocidades de escoamento mais as baixas e, 

consequentemente maior sedimentação.  

De acordo com a cartografia do PGBH RH3, a área da bacia do Douro apresenta-se, maioritariamente 

com baixa erosão (55,24% na classe entre 0 e 5 t/ha/ano) Apenas 2,41% da área correspondem a 

erosão superior a 50 t/ha/ano, abrangendo uma área de 45268 ha. Não foram identificados dados de 

maior detalhe de erosão hídrica para as sub-bacias da zona de desenvolvimento do projeto. 

 

4.6.2.2 – Recursos Hídricos Subterrâneos 

4.6.2.2.1 – Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos baseou-se em dados constantes em 

documentos/estudos e informação cartográfica e bibliográfica ou fornecidos pelas entidades 

competentes nesta matéria de que se destaca: 

 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 

 Plano de Gestão da região Hidrográfica do Douro (RH3); 
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4.6.2.2.2 – Enquadramento Hidrogeológico 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal Continental está intimamente relacionada 

com as ações geológicas que moldaram o nosso território.  

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo, está integrada no Maciço Antigo Indiferenciado que 

constitui a unidade geológica mais extensa a nível nacional. 

No Maciço Antigo predominam rochas duras, com diferentes graus de alteração, que condicionam a 

maior ou menor aptidão hidrogeológica. A água subterrânea circula essencialmente através da rede de 

fracturação, superfícies de diaclasamento ou de xistosidades. As formações são genericamente pouco 

produtivas e, regra geral, produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 l/s por captação 

tubular unitária.  

A área abrangida pelo traçado insere-se na grande Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo sem que 

estejam presentes sistemas aquíferos diferenciados.  

Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em 

recursos hídricos subterrâneos. 

Contudo, e apesar das condições relativamente desfavoráveis, vários são os concelhos que recebem alguma 

contribuição de origem subterrânea para assegurar os abastecimentos, assim como existem diversas outras 

captações privadas essencialmente utilizadas para rega mas também para consumo humano ou atividades 

industriais. 

Conforme referido no PGRH do Douro “A recarga natural dos sistemas hidrogeológicos da região 

hidrográfica do Douro é feita essencialmente a partir da infiltração direta da precipitação e através da 

influência de massas de água superficial, que se encontram em conexão hidráulica através de falhas e 

fraturas com os sistemas hidrogeológicos. Existem diversas áreas favoráveis à infiltração de água em 

profundidade, quer nas áreas mais elevadas onde a infiltração se dá essencialmente através de falhas e 

fraturas, quer nas zonas de vertentes onde a infiltração se dá através da vegetação e dos solos com 

frações minerais dominantemente arenosas e detríticas.” 

As disponibilidades hídricas subterrâneas da região hidrográfica do Douro, pela sua relação direta com a 

precipitação e o regime de escoamento superficial apresentam uma grande variabilidade espacial e 

sazonal. 

Localmente existem zonas com maior importância ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, 

sobretudo as áreas correspondentes aos ecossistemas da Reserva Ecológica Nacional que mais se 

relacionam com esta componente, nomeadamente as áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos. A sua localização face ao projeto ocorre na zona de implantação da central solar e numa 

pequena área do Corredor 1, aproximadamente ao km 5+000 - vide Desenho 19 – RAN e REN 

(Volume3). 
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4.6.3 – Caracterização dos Usos da Água 

Na zona de desenvolvimento do projeto destacam-se os usos da água para consumo agrícola. 

Seguidamente apresentam-se os usos de água existentes na envolvente do projeto especificando: 

 Abastecimento público; 

 Inventário de pontos de água fornecidos pela ARH Norte; 

 Reservas contra incêndios. 

 

4.6.3.1 – Abastecimento Público 

Especificamente no que se refere ao abastecimento público, a gestão do abastecimento em alta e em 

baixa é efetuada pelas entidades gestoras identificadas no quadro seguinte, onde se identificam 

igualmente a percentagem de acessibilidade da população ao serviço de abastecimento para os vários 

concelhos onde se desenvolve o projeto em estudo. 

Quadro 4.10 – Entidades Gestoras de Abastecimento Publico de Água, acessibilidade ao serviço 

Concelho 
Entidade Gestora Alojamentos servidos 

por abastecimento de 
água (%) - 2018 

Água distribuída 
por habitante (2011) 

(m³/ hab.)Alta Baixa 

Armamar  

Águas do 
Norte 

Águas do 
Douro Sul 

Município de Armamar 100 46,6
Lamego Município de Lamego 95 37,9

Moimenta da 
Beira 

Município de 
Moimenta da Beira

95 44,8 

Tarouca Município de Tarouca 95 48,4
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

Na zona de desenvolvimento do projeto a principal origem de água é a Albufeira de Lumiares (concelho 

de Armamar) (vide cap. 4.6.2.1.3). O abastecimento dos concelhos de Lamego e Tarouca recorrem à 

Albufeira de Pretarouca (concelho de Lamego). 

 

4.6.3.2 – Inventário dos pontos de água 

O inventário de pontos de água tem por base a informação disponibilizada pela ARH Norte. 

Na área de estudo da central apenas se referem duas captações com a finalidade de rega, uma 

localizada no extremo sul (charca) e outra no extremo norte (poço), sem, contudo, serem interferidas 

pela intervenção do projeto. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese da informação relativa às captações existentes na zona 

de desenvolvimento dos corredores para implantação da linha. As 113 captações inventariadas, todas 

elas subterrâneas, são identificadas no quadro seguinte conforme se distribuem pelos corredores em 

estudo e pela sua finalidade. 
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Quadro 4.11 – Inventário de captações na envolvente do projeto 

Finalidade 

Captações Subterrâneas 

TOTAL 
Troço 1 

Troço 2 
Troço 3 

Corredor 1 Corredor 2 Alternativa 1 

Total 113 31 26 45 3 11 

Consumo Humano 1 - - - - 1 

Indústria 1 - 
1 (comum à 
alternativa 1) 

- 
1 (comum ao 
corredor 1) 

- 

Rega 108 31 
24 (2 comum ao 

corredor 2) 
44 (2 comum 
ao corredor 1) 

2 9 

Rega + Atividades 
Recreativas e de Lazer 

1 - - - - 1 

Rega + Outra 1 - - 1 - - 

Rega + Pecuária 1 - 1 - - - 

Como se pode constatar pela análise do quadro anterior, as captações de água presentes na área de 

estudo são maioritariamente utilizadas para rega, o que reflete a componente marcadamente agrícola, 

com especial destaque para as árvores de fruto. 

Ainda no âmbito da componente agrícola, refere-se a presença do Aproveitamento Hidroagrícola de 

Temilobos na envolvente próxima, a nascente, mas cuja localização foi considerada na face inicial de 

projeto (Estudo de Grandes Condicionantes – Volume 5) tendo sido possível desenvolver o projeto 

sem interferir com esta área. A origem de água é a Albufeira de Temilobos que de igual forma não será 

interferida pelo projeto. 

 

4.6.3.3 – Reserva contra incêndios 

Ainda relativamente a reservas de água, e tendo em conta a tipologia do projeto em estudo, importa 

identificar os pontos de água com o objetivo de armazenamento para o combate a incêndio, em 

especial aqueles que são acessíveis por meios aéreos e que, desta forma, podem ficar condicionados ou 

inoperacionais face à implantação do projeto da linha elétrica. 

A identificação destas áreas e a sua proteção e preservação assume expressão especialmente 

significativa em situações em que, de acordo com a Portaria n.º 1060/2004 de 21 agosto, o território se 

desenvolve em zonas de probabilidade de ocorrência de incêndio “alta” ou “muito alta”. 

Consultados o SGIF – Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (ICNF) e os Planos 

Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios são identificados os vários pontos de água para 

combate a incêndios passiveis de serem usados por meios aéreos existentes na envolvente do projeto, 

por serem os que se apresentam como condicionantes ao estabelecimento de linhas elétricas. Na área 

de estudo da central solar foram verificados os pontos de água acessíveis por meios aéreos, mas 

também por meios terrestres. 

Na zona de desenvolvimento dos corredores da linha não foram identificados pontos de água acessíveis 

por meios aéreos uma vez que estes estão localizados nos maiores planos de água, nomeadamente na 

Albufeira do Varosa, Albufeira de Temilobos e no rio Douro. 
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Refere-se unicamente um ponto de água na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

acessível por meios aéreos, conforme identificado no quadro e figura seguintes e representado 

cartograficamente no Desenho 18 – Síntese de Condicionantes (Volume 3). 

Quadro 4.12 – Pontos de água para combate a incêndios na envolvente do projeto 

Denominação Nome Concelho 

Localização 
(Datum LX) Acessibilidade Operacionalidade 

X (m) Y (m) 

TRC.CH.A1.001 
Vila Chã da 

Beira 
Tarouca 238006 451431 Aéreo Operacional 

Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/PublicoInfraPontosAgualist.asp);  

 

 

Figura 4.22 – Localização de ponto de água utilizado no combate a incêndios relativamente à Central Solar 

Fotovoltaica 

4.6.4 – Qualidade da Água 

4.6.4.1 – Qualidade da Água Superficial 

Para a caracterização qualitativa das massas de água superficiais que intercetam a área em estudo 

foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos 

Hídricos (SNIRH – INAG - APA, IP), nomeadamente, no que se refere à Classificação dos cursos de 

água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos. 
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Esta classificação é feita em 5 classes de qualidade da água superficial, de Excelente a Muito Má. 

E - Muito Má D - Má C - Razoável B - Boa A - Excelente 

Na figura seguinte representa-se a localização das estações de monitorização existentes na envolvente 

do projeto. 

 

Figura 4.23 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial relativamente ao projeto 

em estudo 

Da informação recolhida (SNIRH – APAMBIENTE) e, considerando o período desde 2009 a 2019 

(últimos 10 anos), resulta a classificação qualitativa de acordo com o apresentado no quadro seguinte. 

São também identificados os parâmetros responsáveis pelos resultados mais desfavoráveis para cada 

uma das estações. 
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Note-se, contudo que existem muitas estações em que o número de amostras é reduzido e são poucos 

os parâmetros com dados. Os resultados apresentados no quadro seguinte resultam apenas da análise 

dos parâmetros monitorizados e disponíveis no SNIRH. 
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EIA-668-CFDS-EIA-4.5SOLOS_4.6RECHID_4.7AMSON_4.8RES.DOCX  

Quadro 4.13 –  Qualidade da água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos na envolvente do projeto em estudo 

Estação 
Alb. 

Lumiares 
Varosa Valcalar 

Varosa_Est 1 - 
Ponte Recião - 

CCHE 
Alb. Varosa 

Alb. Varosa – 
est1 sup - 

CCHE 

Armamar – 
Rib.ª de 

Temilobos 
Salzedas 

Varosa - 
Quinta 

Cabouco 

Granja do 
Tedo 

07K/03 07K/05 07K/07 07K/09 07K/10 07K/11S 07K/17 07K/18 07K/50 07L/51 

Coordenadas 
(Datum Lisboa) 

X (m) 238249 231775 236727 230325 230054 229987 237369 233908 229401 243538 

Y (m) 454326 450766 462786 458025 461205 461260 458183 454267 464717 455368 

Linha de Água 
Ribeira de 
Temilobos 

Rio 
Varosa 

Ribeira de 
Temilobos 

Rio Varosa Rio Varosa Rio Varosa 
Ribeira de 
Temilobos 

Ribeira de 
Salzedas 

Rio Varosa Rio Tedo 

Ano 

2009 C - - C - D - - - - 

2010 C D - B D D - - D B 

2011 B - - B - D - - - - 

2012 B - - - - D - - - - 

2013 C - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - D C 

2015 - - - - - - - - B B 

2016 - - - - - - - - - C 

2017 - - C - - - B E - - 

2018 - - C - - - B B - - 

2019 - - - - - - - - B -- 

Parâmetros responsáveis pela 
classificação da qualidade da água 

(no último ano monitorizado) 
pH 

CBO e 
pH 

Fósforo 
Nitratos e 

Oxidabilidade 
CBO CQO, pH Nitratos 

Azoto 
Amoniacal, 

Nitratos 
Nitrato 

CBO5, 
Fósforo 

CQO – Carência Química de Oxigénio / CBO – Carência Bioquímica de Oxigénio 
 

E - Muito Má D - Má C - Razoável B - Boa A - Excelente 
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Os resultados do quadro anterior não permitem tirar conclusões. Os dados recolhidos das 

monitorizações são limitados e muito variáveis. 

De acordo com informação disponibilizada presente no Plano de Gestão de da Região Hidrográfica 

do Douro (RH3), a classificação das principais massas de água superficiais da zona de incidência do 

projeto, inclusive o estado / potencial ecológico e estado químico, e as respetivas pressões 

associadas são apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 4.14 – Estado das massas de água na envolvente do projeto em estudo 

Código da 
Massa de 

Água 
(DQA) 

Linha de Água 

Estado da 
Massa de 

Água 
(2010) 

Estado/ 
Potencial 
Ecológico 

Estado 
Químico 
da Massa 
de Água 

Pressões das massas 
de água 

Localização 
relativamente ao projeto 

03DOU358 

Rio Varosa 
(HMWB2 – 
Jusante B. 

Varosa) 

Medíocre Medíocre3 
Não 

conhecido 

Todas as pressões 
significativas (urbana, 

agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 
consideradas de impacte 

reduzido 

A poente do troço final dos 
corredores da linha – na 

aproximação à subestação 
– limite do corredor a 200 
metros da linha de água 
aproximadamente ao KM 

15+300 dos corredores 1 e 
2 

03DOU386 
Albufeira do 

Varosa 
Inferior a 

Bom 
Inferior a 

Bom 
Não 

conhecido 

Pressão urbana e 
Agrícola com impacte 
elevado e as pressões 

pecuária e industrial com 
impacte reduzido 

A 1500 metros a poente 
do corredor 1 ao KM 

12+000 

03DOU0390 
Rio Varosa 
(montante 
B. Varosa) 

Bom Bom Bom 

Todas as pressões 
significativas (urbana, 

agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 
consideradas de impacte 

reduzido 

A mais de 2000 metros a 
poente do corredor 1, 

aproximadamente entre os 
KM 6+000 e 12+000 

03DOU0411 
Ribeira de 
Salzedas 

Razoável Razoável 
Não 

conhecido 

Todas as pressões 
significativas (urbana, 

agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 
consideradas de impacte 

reduzido 

A mais de 1500 metros a 
poente do corredor 1, 

aproximadamente entre os 
KM 0+000 e 6+000 

03DOU0396 

Ribeiro de 
Temilobos 
(troço de 

montante) 

Bom Bom Bom 

Todas as pressões 
significativas (urbana, 

agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 
consideradas de impacte 

reduzido 

A nascente dos 
corredores. A maior 

proximidade ocorre ao KM 
7+000 do Corredor 2, 

ficando a linha de água a 
mais de 450 metros 

A bacia hidrográfica é 
interferida entre o km 

0+540 a 2+650 e entre o 
km 4+050 a 6+710 do 
Corredor 2. Apenas 

interfere com o corredor 1 
entre o KM 4+050 a 

6+300. 

03DOU0369 

Ribeiro de 
Temilobos 
(troço de 
jusante) 

Bom Bom Bom 

Todas as pressões 
significativas (urbana, 

agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 
consideradas de impacte 

reduzido 

A nascente dos 
corredores. A maior 

proximidade ocorre ao KM 
7+800 do Corredor 2, 

ficando a linha de água a 
mais de 800 metros. 

Fonte: PGRH Douro (RH3). Anexo III – Fichas de Massas de Água 

 
2 HMWB - Heavly modified water bodies – massa de água muito modificada 
3 A massa de água não atinge o Bom Estado Ecológico devido às alterações hidromorfológicas significativas (Fonte: 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/PTRH3/PGRH3_Parte2_Anexos.pdf) 
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4.6.4.2 – Qualidade das Águas Subterrâneas 

A análise à qualidade da água subterrânea da região onde se desenvolve o projeto baseou-se na 

informação disponibilizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). No 

quadro e figura seguintes indicam-se as principais características e a localização das estações de 

monitorização inventariadas. 

Quadro 4.15 – Estações de monitorização do SNIRH 

ID 
Datum Lisboa 

Cota Concelho Local Tipo Uso Principal
X (m) Y (m) 

126/N1 223978 460131 948 Lamego Serra das Meadas Nascente --- --- 

127/N1 247469 460633 593 Tabuaço Campo de Futebol Furo Vertical --- 
Abastecimento 

Público 

148/N1 237782 442072 991 
Moimenta 
da Beira 

Serra da Nave Poço Extração 
Abastecimento 

Público 

137/N1 228818 451870 807 Tarouca Ferreirim Poço Extração --- 
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Figura 4.24 – Estações de monitorização de qualidade subterrânea (SNIRH) 

No quadro seguinte apresenta-se, para a única estação de monitorização subterrânea com dados nos 

últimos 10 anos (2010 a 2019), existente na envolvente do projeto a classificação da qualidade da água 

subterrânea obtida, de acordo com o Anexo I do DL n.º 236/98 de 1 de agosto, baseada nos parâmetros 

analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela ARH Norte. 
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Quadro 4.16 – Qualidade da Água Subterrânea (SNIRH) 

Ponto de Água 
148/N1 

Classificação Parâmetros responsáveis pela classificação 

2010 A2 pH 

2011 >A3 pH 

2012 >A3 pH 

2013 >A3 pH 

2014 >A3 pH 

2015 A2 Azoto amoniacal e pH 

2016 >A3 pH 

2017 >A3 Fluoretos e pH 

2018 >A3 Fluoretos e pH 
A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de Agosto, baseia-se nos parâmetros 
analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela CCDR. 

 

Nas restantes estações de monitorização existentes na envolvente (126/N1; 127/N1; 137/N1) os 

dados mais recentes reportam ao ano de 2006 e são: 

 126/N1 – A1 

 127/N1 – A2 – pH 

 137/N1 – A1 

O gráfico seguinte expõe a evolução da classificação de 1995 a 2018, num cômputo geral, no Maciço 

Antigo Indiferenciado. 

 

Relativamente à classificação das massas de água subterrâneas de acordo com o referido no PGRH 

Douro – RH3, o código das massas de água e o respetivo estado e principais pressões associadas 

apresentam-se no quadro seguinte. 
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Quadro 4.17 – Identificação do código das massas de água interferidas pelo projeto em estudo 

Massa de Água Subterrânea 
Código da Massa 

de Água (DQA) 
Estado da Massa 

de Água 
Pressões mais relevantes da 

massa de água 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 
do Douro 

PTA0x1RH3 Bom 

Todas as pressões significativas 
(urbana, agrícola, pecuária, 
indústria) são igualmente 

consideradas de impacte reduzido 

Fonte: PGRH Douro (RH3). Anexo III – Fichas de Massas de Água 

 

4.6.4.3 – Zonas Protegidas 

Relativamente à sensibilidade do meio hídrico, é analisada, ponto por ponto, a localização do projeto 

relativamente a zonas protegidas (de acordo com Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 

de dezembro) que integram: 

i.  As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo 

humano ou a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

ii.  As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como 

zonas balneares; 

iii.  As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 

designadas como zonas sensíveis; 

iv.  As zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da 

água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios relevantes 

da rede Natura 2000;  

v.  As zonas de infiltração máxima.  

Segue-se então a identificação destas zonas protegidas relativamente ao projeto. 

A informação referida tem como base a informação disponibilizada no Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Douro – RH3, informação do SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos, as cartas da Reserva Ecológica Nacional dos concelhos intercetados pelo projeto, os Planos 

Diretores Municipais e informação fornecida pela Agência Portuguesa do Ambiente – Administração 

da Região Hidrográfica do Norte. 

4.6.4.3.1 – i) Captação de Água para Consumo Humano (superficiais e subterrâneas) ou a 

Proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico 

Na zona de implantação da central solar, bem como nos corredores em estudo para desenvolvimento 

da linha, de acordo com a informação recolhida, não existem captações públicas para consumo 

humano. A captação mais próxima localiza-se na albufeira de Armamar ou Temilobos, localizada a 
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2,2 km a norte da zona de implantação da Central Solar e a 1,8 km a nascente do corredor para 

desenvolvimento da linha (ambos os projetos em bacia hidrográfica distinta). 

Com base na informação fornecida pela APA – ARH Norte (captações públicas e privadas, 

superficiais e subterrâneas), e conforme identificado no Capítulo 4.6.3.2, apenas existem na 

envolvente do projeto captações privadas, subterrâneas. De entre estas captações inventariadas (e 

identificadas no Desenho 18 – Síntese de Condicionantes – Volume 3) apenas uma tem como uso 

o consumo humano, localizada a 300 m da subestação de Valdigem. 

As captações privadas são genericamente para uso agrícola, não constituindo deste modo zonas 

protegidas estando apenas identificada. 

Relativamente às águas piscícolas, estas são divididas em águas de salmonídeos, águas de 

ciprinídeos e águas de transição. 

 As águas de Salmonídeos são águas onde existem, ou com potencial ecológico para 

suportar, espécies piscícolas da família Salmonidae, como sejam o salmão (Salmo salar) e 

a truta (Salmo truta). 

 As águas de Ciprinídeos são águas onde existem, ou com potencial ecológico para 

suportar, espécies piscícolas da família Cyprinidae, como sejam o escalo, a boga, o barbo, 

bem como espécies pertencentes a outras famílias que não a Salmonidae. 

 As águas de Transição são águas onde ocorrem simultaneamente salmonídeos e 

ciprinídeos. 

Neste âmbito, a Directiva 2006/44/CE (veio revogar a Directiva 78/659/CEE transposta para o direito 

nacional através do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) relativa à qualidade das águas doces 

superficiais, aplica-se às águas designadas pelos Estados-Membros como necessitando de ser 

protegidas ou melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes.  

De acordo com informação do SNIRH no âmbito dos Avisos n.º 5690/2000 de 29 de março e 

n.º 12677/2000 de 23 de agosto foram designados os troços piscícolas, sendo que na área de 

desenvolvimento do projeto não se refere qualquer troço. 

4.6.4.3.2 – ii) Águas de recreio, incluindo zonas designadas como zonas balneares 

A utilização da água para a prática balnear, apesar de ser um uso secundário e não consumptivo, é 

um fator crítico na determinação da qualidade da água necessária para este fim. 

Estas praias fluviais são zonas de lazer que devido ao seu uso balnear são consideradas zonas 

hídricas sensíveis. 

A qualidade da água para uso balnear rege-se pela Diretiva 2006/7/CE de 15 fevereiro de 2006, que 

foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado 
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pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio. 

De acordo com informação do Instituto da Água (http://snirh.pt/), e também verificado no PGBH RH3 

– Douro, nos concelhos intercetados pelo projeto em estudo não se referem quaisquer zonas 

balneares ou outras águas de recreio pelo que não existe qualquer sensibilidade a este nível. 

4.6.4.3.3 – iii) Zonas Sensíveis 

De acordo com a Lei da Água as zonas sensíveis em termos de nutrientes integram as zonas 

vulneráveis e as zonas designadas como zonas sensíveis que a seguir se referem e analisam: 

 Zonas Vulneráveis (Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

68/99, de 11 de março e posteriormente retificado pela Portaria n.º 164/2010, de 16 de 

março, que transpõe para direito interno a Directiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de 

dezembro, e que estabelece o regime de proteção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola) ou a; 

 Zonas Sensíveis (Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, que transpõe para direito interno 

a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio, alterada pela Directiva 98/15/CE 

da Comissão, de 27 de fevereiro de 1998, relativa ao tratamento das águas residuais 

urbanas e que aprova uma lista de identificação de zonas sensíveis e menos sensíveis, com 

alterações pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, 

de 22 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro). 

As Zonas Vulneráveis são áreas que drenam para as águas identificadas como poluídas ou 

suscetíveis de serem poluídas, nas quais se pratiquem atividades agrícolas passíveis de contribuir 

para a poluição das mesmas. Relativamente à região onde se insere o projeto não se refere a 

presença de qualquer zona vulnerável. 

As Zonas Sensíveis (Anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho) correspondem a: 

 Lagos naturais de água doce, outras extensões de água doce, estuários e águas costeiras 

que se revelem eutróficos ou suscetíveis de se tornarem eutróficos num futuro próximo, se 

não forem tomadas medidas de proteção (…), 

  Águas doces de superfície destinadas à captação de água potável cujo teor em nitratos 

possa exceder a concentração de nitrato estabelecida nas disposições pertinentes da 

Directiva n.º 75/440/CEE, de 16 de Julho de 1975, relativa à qualidade das águas 

superficiais destinadas à produção de água potável, se não forem tomadas medidas de 

proteção e  

 Zonas em que é necessário outro tratamento para além do tratamento secundário para 

cumprir o disposto nas directivas do Conselho.  
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Relativamente ao projeto em estudo, este interfere com a área de influência, em termos de nutrientes, 

associada à zona sensível da albufeira de Carrapatelo e que corresponde a toda a bacia hidrográfica 

afluente a esta massa de água, nomeadamente integrando a bacia do rio Varosa. 

4.6.4.3.4 – iv) Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens 

De acordo com informação do PGBH RH3 - Douro são identificadas as massas de água superficiais 

abrangidas na sua totalidade ou parcialmente por Sítios de Importância Comunitária (SIC) da Lista 

Nacional de Sítios. O projeto em estudo não tem o seu desenvolvimento em nenhuma destas áreas 

protegidas. 

4.6.4.3.5 – v) Zonas de Infiltração Máxima 

As Áreas de Máxima Infiltração (AMI) foram definidas de acordo com a cartografia da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) dos concelhos interferidos pelo projeto. Estas áreas, conjuntamente com 

as “cabeceiras de linhas de água” corresponde à categoria “áreas estratégicas de proteção e recarga 

de aquíferos” de acordo com o definido no DL n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

Esta categoria tem pouca representatividade no contexto da zona de desenvolvimento do projeto. 

No caso da Central Solar são interferidos pelos módulos e transformadores em cerca de 5,7 ha 

(2% da área da central solar).  

No caso dos corredores alternativos para implantação da linha as áreas ocorrem pontualmente 

(Corredor 1 entre km 4+500 a 5+000 e Corredor 2 – 0+000 a 0+250, na zona de corredor mais largo, 

na zona de transição entre o Troço 1 e Troço 2) e abrangendo apenas uma área parcial dos 

corredores pelo que poderão ser evitadas no desenvolvimento do traçado (como acontece com a 

proposta de traçado que afora se apresenta no estudo). 

4.6.4.4 – Fontes de Poluição 

O meio hídrico quer superficial, quer subterrâneo pode ser afetado em termos de qualidade e de 

quantidade por diversos fatores.  

No presente capítulo são identificadas as principais fontes poluidoras existentes nos concelhos em 

que o projeto em estudo se desenvolve, e que podem contribuir para a degradação da qualidade da 

água quer superficial quer subterrânea. 

A atividade humana contribui de um modo bastante significativo para a degradação da qualidade da 

água. Uma das principais fontes poluidoras prende-se com a poluição de origem urbana. De modo 

a minimizar o impacte gerado pela atividade humana são instaladas redes de drenagem de águas 

residuais e sistemas de tratamento de águas residuais que servem os aglomerados urbanos. 
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No quadro seguinte é possível constatar os valores referentes às percentagens de serviço, para os 

municípios intercetados pelo projeto em estudo. 

Quadro 4.18 –  Entidades Gestoras de Saneamento e níveis de serviço 

Concelho Entidades Gestoras 
Proporção de alojamentos 
servidos por drenagem de 
águas residuais (%) (2018) 

Águas residuais tratadas em 
estações de tratamento de 

águas residuais (m³) 

Armamar Águas do Norte e  
Águas do Douro Sul - 

Associação de Municípios de 
Fins Específicos 

81 236 080 

Lamego 85 - 

Moimenta da Beira 71 1 110 441 

Tarouca 78 521 687 

Fonte: INE 

Os efluentes domésticos contêm sais minerais, matéria orgânica, restos de compostos não 

biodegradáveis, vírus e microrganismos fecais, que quando não devidamente tratados traduzem-se 

como um elemento degradante com elevada significância. 

A atividade industrial apresenta-se praticamente inexistente na zona em estudo, de caracter 

essencialmente rural. 

A atividade agrícola constitui por vezes importantes focos de poluição como resultado da utilização 

de fertilizantes. 

É, de facto, a atividade agrícola que apresenta uma forte presença na zona de desenvolvimento do 

projeto, principalmente na componente de projeto correspondente ao desenvolvimento dos 

corredores para implantação da linha elétrica. A atividade agrícola da zona está direcionada para as 

árvores de fruto (mais marcada no troço 1 e primeira metade do troço 2) e para a vinha (com 

presença mais marcada na zona mais a norte, com o aproximar do rio Douro – segunda metade do 

troço 2 e troço 3). 

Na zona proposta para implantação do parque fotovoltaico a área apresenta uma ocupação 

essencialmente por matos. 

A poluição induzida pela atividade agrícola, assume especial importância pelo seu possível contributo 

para deterioração do meio hídrico subterrâneo. A diferença entre este tipo de poluição e os outros é o 

facto de apresentar um carácter difuso, sendo responsável pela poluição a partir da superfície de 

extensas áreas, ao passo que os outros tipos correspondem a focos pontuais de poluição. 

Os contaminantes potencialmente mais significativos neste campo são provenientes do uso de 

fertilizantes, pesticidas e indiretamente das práticas de regadio. A reciclagem e reutilização da água 

subterrânea para regadio provoca um aumento progressivo da concentração de sais que, a longo 

prazo, a inutiliza para este fim. 

Os fertilizantes inorgânicos como o amoníaco, sulfato de amónio, nitrato de amónio e carbonato de 

amónio e os orgânicos, como a ureia, são os responsáveis pelo incremento de nitrato, nitrito e amónio 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

4-66 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

nas águas subterrâneas. Isto ocorre quando a quantidade de fertilizantes aplicada é superior à 

quantidade necessária para o desenvolvimento das plantas. 

O incremento de sulfatos, cloretos e fósforo nas águas subterrâneas é um problema menos 

importante que o dos compostos nitrogenados e está relacionado com a aplicação de fertilizantes 

como o sulfato de amónio, cloreto de potássio, carbonato de potássio e compostos de fósforo. 

Por fim, salienta-se ainda a atividade pecuária como possível responsável pela degradação da 

qualidade da água uma vez que, os dejetos de origem animal são importantes focos de poluição 

ainda que não tenha especial representatividade na zona de desenvolvimento do projeto. 
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4.7 – AMBIENTE SONORO 

4.7.2 – Considerações Gerais 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida 

e do bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito do descritor ruído do Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar e da Linha de Transporte de Energia em fase de Estudo Prévio, propõe-se 

efetuar a caracterização do ambiente sonoro na área de potencial influência acústica do projeto, 

efetuar a avaliação dos impactes para as fases de construção, exploração e desativação, e se 

necessário, propor medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em vigor, 

nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de 

janeiro. 

4.7.3 – Enquadramento Legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a 

saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 

agosto. 

O artigo 3.º do RGR define que “recetor sensível é o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou 

similar ou espaço de lazer, com utilização humana”. O “ruído ambiente” é definido, no mesmo 

artigo, como “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado”. Enquanto o “ruído particular” corresponde à “componente do ruído ambiente que pode 

ser especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. E 

o “ruído residual” é o “ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 
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O Regulamento Geral do Ruído (RGR), atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do 

RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação 

devem ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º em conjugação com o artigo 19º) 

junto dos recetores sensíveis: 

 Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) 

 Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 

 Até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica e os recetores sensíveis localizados na respetiva área de 

potencial influência acústica localizam-se no concelho de Tarouca. A linha de transporte de energia 

associada (LMAT a 220 kv) interseta os concelhos de Tarouca e Armamar e Lamego. 

De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e pela Direcção-Geral do 

Território (DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas 

sensíveis e das zonas mistas no âmbito do PDM), os recetores sensíveis potencialmente mais 

afetados possuem a seguinte classificação: 

 Concelho de Armamar: classificação acústica conforme Planta de Ordenamento – 

Classificação Acústica, no caso os recetores potencialmente afetados estão classificados como 

zona mista; 

 Concelho de Lamego: classificação acústica conforme Planta de Ordenamento: Estrutura 

Ecológica Municipal e Classificação Acústica, no caso os recetores potencialmente afetados 

estão classificados como zona mista; 

 Concelho de Tarouca: classificação acústica conforme Planta de Ordenamento – Zonamento 

Acústico, no caso os recetores potencialmente afetados estão classificados como zona mista. 

Neste contexto, o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis existentes na envolvente do 

projeto (Central fotovoltaica e Linha de Transporte de Energia), têm a verificar os valores limite de 

exposição aplicáveis para zona mista (alínea a), número 1 do artigo 11º do RGR): Lden ≤ 65 dB(A) 

e Ln ≤ 55 dB(A). 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e 

atividades ruidosas temporárias. 
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Na fase de exploração as atividades ruidosas permanentes têm a verificar junto dos recetores 

sensíveis, os valores limite de exposição (artigo 11º do RGR) e os limites estabelecidos no 

denominado Critério de Incomodidade (diferença entre o nível de ruído ambiente, que inclui o ruído 

particular da atividade em avaliação e o nível de ruído residual, sem o ruído da atividade em 

avaliação), conforme estabelecido no artigo 13º do RGR: 

 Período diurno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 5 + D 

 Período do entardecer: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 4 + D 

 Período noturno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 3 + D 

 sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-

Lei n.º 9/2007). 

 Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

As atividades ruidosas temporárias (fase de construção), no período diurno não têm valores limite 

de exposição a verificar, no entanto são proibidas na proximidade de (artigo 14º do RGR): 

 Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

 Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

 Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado pelo respetivo município 

(artigo 15º do RGR), em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de 

Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 

entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

Assim, o projeto em avaliação, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), conforme 

explicitado anteriormente, tem a verificar os limites legais estabelecidos nos seguintes artigos 

do RGR, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro: 

 Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): artigos 14.º e 15.º; 

 Fase de Exploração (Atividade Ruidosa Permanente): artigo 11.º e artigo 13.º. 
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4.7.4 – Caraterização da Área de Potencial Influência Acústica 

A área de intervenção do projeto da Central Solar Fotovoltaica localiza-se no concelho de Tabuaço, 

na proximidade da Vila Chã da Beira. A Linha de Transporte de Energia LMAT a 220 kV, em fase de 

estudo prévio, intercepta os concelhos de Tabuaço, Armamar e termina na Subestação de Valdigem, 

no concelho de Lamego. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a 

caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do 

entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes ou previstos, e 

que se enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define como “recetor 

sensível – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, por 

Laboratório de Acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, 

pelo Instituto Português de Acreditação. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, 

Partes 1 e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente 

(2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Foram avaliados 10 pontos de medição de ruído, 2 pontos na envolvente da CSF e 8 pontos na 

envolvente dos recetores localizados na proximidade dos corredores alvo de avaliação da LMAT a 

220 kV. Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 19 a 23 e de 25 a 27 de maio de 

2020 e a descrição dos recetores sensíveis avaliados, apresentam-se em seguida. 

4.7.4.1 – Ponto 1 – Habitação isolada na envolvente de Sarzedo  

(coordenadas ETRS89: 41° 0'44.47"N; 7°40'28.56"W): 

Habitação unifamiliar sem ocupação permanente, com 2 pisos de altura, localizada de forma isolada 

junto à EM520-1, na proximidade de Sarzedo. A habitação localiza-se a aproximadamente 170 

metros a sul da Central Solar, e a envolvente é caraterizada campos agrícolas ou cobertos por matos 

e floresta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário esporádico na EM520-1 e natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte). 

Classificação Acústica: concelho de Tarouca: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 57 dB(A); Le ≈ 54 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 
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Fotografia 4.2 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 1 

4.7.4.2 – Ponto 2 – Vila Chã da Beira  

(coordenadas ETRS89: 41° 1'44.53"N; 7°41'6.79"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na povoação de Vila Chã da Beira. As habitações 

localizam-se a aproximadamente 400 metros a oeste da Central Solar, e a envolvente é caraterizada 

campos agrícolas ou cobertos por matos e floresta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário esporádico na EM520-1 e natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte). 

Classificação Acústica: concelho de Tarouca: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 56 dB(A); Le ≈ 52 dB(A); Ln ≈ 48 dB(A); Lden ≈ 57 dB(A). 

  

Fotografia 4.3 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 2 
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4.7.4.3 – Ponto 3 – Cimbres  

(coordenadas ETRS89: 41° 2'56.70"N; 7°41'54.78"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na povoação de Cimbre. As habitações localizam-se a 

aproximadamente 50 metros a sul do 2+400 km do Corredor 1, e aproximadamente 225 metros do 

traçado proposto para a LMAT. A envolvente é caraterizada campos agrícolas ou cobertos por matos 

e floresta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e natureza (fonação animal e aerodinâmica 

vegetal em árvores de grande porte). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 43 dB(A); Lden ≈ 51 dB(A). 

  

Fotografia 4.4 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 3 

4.7.4.4 – Ponto 4 – Meixedo  

(coordenadas ETRS89: 41° 4'27.97"N; 7°42'24.56"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas de forma isolada e dispersa na periferia da 

povoação de Meixedo. As habitações localizam-se na zona central, do 5+500 km do Corredor 1, a 

aproximadamente 65 metros do traçado proposto para a LMAT. A envolvente é caraterizada campos 

agrícolas. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário esporádico na EM545, atividade agrícola e 

natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 59 dB(A); Le ≈ 57 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 61 dB(A). 
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Fotografia 4.5 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 4 

 

4.7.4.5 – Ponto 5 – Tões  

(coordenadas ETRS89: 41° 6'7.87"N; 7°42'56.50"W): 

Habitação unifamiliar isolada, com 1 pisos de altura, inserida em exploração vinícola, localizada de 

forma isolada na periferia da povoação de Tões. As habitações localizam-se na zona central, do 

4+470 km do Corredor 2, a aproximadamente 115 metros do traçado proposto para a LMAT. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário esporádico no CM1098 e natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 60 dB(A); Le ≈ 58 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 62 dB(A). 

 

Fotografia 4.6 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 5 

4.7.4.6 – Ponto 6 – Aldeia de Cima  

(coordenadas ETRS89: 41° 6'29.45"N; 7°43'27.77"W): 
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Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas de forma isolada e dispersa na periferia da 

povoação de Aldeia de Cima. As habitações localizam-se na margem direita do Corredor 2, ao 5+160 

km, a 180 metros a norte do traçado proposto para a LMAT. A envolvente é caraterizada campos 

agrícolas. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local esporádico e natureza (fonação animal e 

aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 61 dB(A); Le ≈ 59 dB(A); Ln ≈ 53 dB(A); Lden ≈ 63 dB(A). 

 

Fotografia 4.7 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 6 

4.7.4.7 – Ponto 7 – Quinta da Barroca 

 (coordenadas ETRS89: 41° 6'16.73"N; 7°44'4.33"W): 

Habitações e hotel na Quinta da barroca, até 2 pisos de altura, inseridos em exploração vinícola, 

localizada de forma isolada na periferia da povoação de Queimada. As habitações e o hotel 

localizam-se na margem norte do Corredor 1 (ao 9+550 km do Corredor 1, a 185 metros a norte do 

traçado proposto para a LMAT – Alternativa 3. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local esporádico, atividade agrícola e natureza 

(fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 59 dB(A); Le ≈ 57 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 61 dB(A). 
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Fotografia 4.8 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 7 

4.7.4.8 – Ponto 8 – Comenda  

(coordenadas ETRS89: 41° 6'57.34"N; 7°44'17.28"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas de forma isolada e dispersa na periferia da 

povoação de Comenda. As habitações localizam-se na zona de interseção dos Corredores 1 e 2, na 

zona central do Corredor 2, ao 6+620 km, a 95 metros do traçado proposto para a LMAT – Alternativa 

2. E na margem norte do Corredor 1, ao 11+000 km, a 230 metros do traçado proposto para a LMAT 

– Alternativa 1. A envolvente é caraterizada campos agrícolas ou cobertos por matos. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local esporádico e natureza (fonação animal e 

aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 56 dB(A); Le ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 48 dB(A); Lden ≈ 57 dB(A). 

 

Fotografia 4.9 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 8 
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4.7.4.9 – Ponto 9 – Comenda  

(coordenadas ETRS89: 41° 7'12.77"N; 7°44'29.08"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura e Santuário de São Domingos de Fontelo, localizados 

de forma dispersa na periferia da povoação de Comenda. As habitações localizam-se na zona centro 

dos Corredores 1 e 2, ao 11+500 km, a 35 metros do traçado proposto para a LMAT – Troço 3. A 

envolvente é caraterizada campos cobertos por matos e floresta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local esporádico e natureza (fonação animal e 

aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte). 

Classificação Acústica: concelho de Armamar: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 49 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 53 dB(A). 

 

Fotografia 4.10 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 9 

4.7.4.10 – Ponto 10 – Comenda  

(coordenadas ETRS89: 41° 8'5.32"; 7°45'37.76"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas de forma dispersa na periferia da povoação 

de Valdigem, na envolvente a estrada EN313. As habitações localizam-se na zona central do 

Corredor 1/2, ao 13+925 km, a 45 metros a norte do traçado proposto para a LMAT – Troço 2. A 

envolvente é caraterizada campos agrícolas. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário relativamente intenso na EN313 e natureza 

(fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: concelho de Lamego: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 62 dB(A); Le ≈ 59 dB(A); Ln ≈ 54 dB(A); Lden ≈ 63 dB(A). 
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Fotografia 4.11 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 10 

Os recetores sensíveis existentes, localizados nos concelhos de Tabuaço, Armamar e Lamego, estão 

classificados em zona mista, pelo que têm a verificar os valores limite de exposição Lden ≤ 65 dB(A) e 

Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido na alínea a), número 1 do 11.º do RGR. 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o ambiente sonoro dos recetores 

localizados na proximidade da área de intervenção da Central Fotovoltaica, caracterizados pelos 

pontos de medição Ponto 1 e 2, e na envolvente dos corredores de traçado para a LMAT a 220 kV, 

caraterizados pelos pontos de medição 3 a 10, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis a 

zona mista, sendo as principais fontes de ruído o tráfego rodoviário, a atividade agrícola e a natureza 

(fonação animal e aerodinâmica vegetal) típica de meio rural. 
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4.8 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.8.1 – Considerações Gerais e Metodologia 

Com a implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e da Linha elétrica de ligação à rede 

entre as subestações elevatória da Central e a Subestação de Valdigem, serão produzidos resíduos 

cuja gestão deverá ser realizada de forma adequada, com vista o seu transporte, 

tratamento/valorização e deposição final. 

Assim, e de forma a enquadrar o destino final a dar aos resíduos produzidos quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração, é efetuada uma caracterização dos principais sistemas de 

gestão de resíduos existentes na área de influência do mesmo, responsáveis pelo manuseamento, 

armazenamento, transporte e destino final dos resíduos gerados na região. 

Paralelamente é realizado o enquadramento na legislação nacional, no âmbito dos resíduos mais 

significativos para o Projeto em questão. 

Para tal, foi recolhida informação constante do site da APA e nos sites das empresas gestoras de 

resíduos urbanos intervenientes nos concelhos onde se desenvolve o Projeto e concelhos limítrofes, 

nomeadamente a Resinorte. 

A caracterização da situação de referência para o presente descritor, foi realizada a nível nacional, no 

que respeita ao enquadramento legal da temática dos resíduos e ao nível municipal e multimunicipal, 

no que respeita à caracterização dos sistemas de gestão de resíduos existentes na área onde se 

desenvolve o projeto. 

4.8.2 – Enquadramento Legal 

O quadro jurídico nacional de gestão de resíduos foi definido pela primeira vez pelo Decreto-lei n.º 

488/85, de 25 de novembro, revogado, dez anos depois, pelo Decreto-lei n.º 310/95, de 20 de 

novembro, o qual transpôs as Diretivas n.º 91/156/CEE, de 18 de março e 91/689/CEE, de 12 de 

dezembro.  

Posteriormente foi aprovado o Decreto-lei nº 239/97, de 9 de setembro, o qual foi durante dez anos o 

regime geral de gestão de resíduos em Portugal e determinou a elaboração de cinco planos de 

gestão de resíduos, um nacional e quatro sectoriais para cada uma das categorias de resíduos: 

urbanos (plano estratégico de resíduos sólidos urbanos - PERSU), hospitalares (plano estratégico 

dos resíduos hospitalares - PERH), industriais (plano estratégico dos resíduos industriais - PESGRI) e 

agrícolas (plano estratégico dos resíduos agrícolas - PERAGRI). 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de 
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resíduos e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro de 2008, relativa aos resíduos. 

Este diploma (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro com alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 73/2011, de 17 de junho) aplica-se às operações de gestão de resíduos destinadas a prevenir 

ou reduzir a produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua 

produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de 

forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde humana. 

Especificamente para resíduos de construção e demolição (RCD), o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 

de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece o regime das operações 

de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 

transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. 

Assim, o principal objetivo do diploma assentou na criação de condições para a correta gestão dos 

RCD que privilegiassem a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, 

à reciclagem e a outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de recursos 

naturais e minimizando o recurso à deposição em aterro, o que subsidiariamente conduz a um 

aumento do tempo de vida útil. 

No âmbito da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, o projeto de execução de 

empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado por um Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), que pretende assegurar o cumprimento dos 

princípios gerais da gestão de RCD. Nesse sentido, para o Projeto em causa foi desenvolvido um 

PPGRCD que inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s) terão que cumprir na execução da obra, 

que pretende assegurar o cumprimento dos princípios gerais da gestão de RCD. 

De acordo com o referido no artigo 5.º, devem ser adotadas metodologias e práticas que: 

 Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de 

materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias 

perigosas; 

 Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 

reciclados e recicláveis; 

 Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos 

princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 10.º, incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o 

PPGRCD, assegurando designadamente: 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 
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 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não 

seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos 

perigosos, não pode ser superior a três meses. 

Para uma correta identificação dos resíduos, foi definido o Código LER (Lista Europeia de Resíduos), 

o qual foi publicado pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, (entretanto com o Anexo I revogado 

pela Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão n.º 2000/532/CE, 

da Comissão, de 3 de maio) na qual se define igualmente as operações de valorização e de 

eliminação de resíduos.  

Salientam-se de seguida alguns aspetos legais a considerar no âmbito da gestão dos resíduos a 

realizar nas fases de construção e de exploração do Projeto: 

 A responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da 

responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção no circuito de 

gestão desses resíduos; 

 O produtor de resíduos de construção e demolição é responsável pelo planeamento da correta 

gestão destes resíduos, estabelecendo diretrizes para o seu correto manuseamento, triagem, 

armazenamento e destino final, privilegiando metodologias de prevenção e de valorização dos 

mesmos, em detrimento da eliminação; 

 Os custos da gestão de resíduos são suportados pelo produtor; 

 Os produtores de resíduos são obrigados a efetuar o registo dos resíduos produzidos através 

do SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente e do SILIAMB 

– Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente; 

 A gestão adequada dos resíduos exige a sua separação em resíduos industriais, urbanos, 

hospitalares e outros e entre resíduos perigosos e não perigosos; a recolha destes diferentes 

tipos de resíduos tem que ser independente; 

 O transporte de resíduos pode apenas ser efetuado pelo produtor, por destinatário de resíduos 

devidamente legalizado e por empresas licenciadas para o transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem, de acordo com o disposto na Portaria nº 145/2017 de 26 de 

abril que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio (com exceção do disposto nos artigos 6.º, 

7.º e do anexo, que se mantêm em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2017, caso o 

interessado exerça a faculdade prevista no n.º 1 do artigo 18.º); 

 Sempre que houver lugar a expedição de resíduos para destino final adequado, isto é, houver 

lugar a transporte de resíduos por operador de gestão de resíduos não urbanos licenciado, 

deverá ser preenchida a e-GAR - Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos 
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(disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I. P., como parte integrante do SIRER), aprovada 

na Portaria nº 145/2017 de 26 de abril; 

 Os solos e rochas sem substâncias perigosas e provenientes de atividades de construção 

devem ser reutilizados na obra de origem. Quando não for possível, podem ser utilizados 

noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e 

paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a 

resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos termos do RJUE, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de março; 

 A utilização de RCD em obra é feita em observância das normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis, nomeadamente de acordo com as especificações técnicas definidas 

pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

No âmbito da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, o projeto de execução de 

empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado por um Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).  

Durante a fase de obra, deverá ser executado o PPGRCD e a recolha de todos os resíduos 

produzidos em obras de construção diretamente em estaleiro por operadores devidamente 

licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos a destino final adequado (reciclagem, 

valorização ou eliminação). 

O empreiteiro será responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as suas 

características físicas e químicas, tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista 

Europeia de Resíduos (LER), pelo seu armazenamento temporário em estaleiro, bem como pelo seu 

encaminhamento para destino final pelo que, deste modo, deve delimitar no estaleiro um espaço para 

o armazenamento temporário de resíduos, colocando os meios de contentorização adequados (tipo e 

número) ao seu armazenamento, garantindo a separação e o correto acondicionamento de todos os 

resíduos durante o armazenamento temporário em estaleiro. 

Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deve ser efetuado de forma a não 

provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança 

relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, 

associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas 

presentes no resíduo em questão. 

O armazenamento deve ser efetuado em local apropriado e previstos os meios de 

contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de 

contaminação de solos e águas, procedendo-se à manutenção e/ou à substituição dos contentores e 

dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem em bom estado de 

conservação e que, por isso, possam originar situações de emergência ambiental. 
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No que se refere aos resíduos produzidos no estaleiro que, pela sua natureza e composição, são 

equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), estes devem ser depositados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, sendo a sua recolha da responsabilidade do Empreiteiro e 

o destino final adequado à tipologia dos resíduos através do seu encaminhamento para um Ecocentro 

ou colocação em Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou, em alternativa, através da sua 

recolha pelos serviços municipais. 

4.8.3 – Caraterização dos Sistemas de Gestão de Resíduos 

 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, define “resíduo urbano” como o resíduo proveniente 

de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza e composição, seja semelhante ao 

resíduo proveniente de habitações. Este diploma, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 

17 de junho, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de novembro relativa aos resíduos, e é aplicável às operações de gestão de 

resíduos destinadas a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu caráter nocivo e os impactes 

negativos decorrentes da sua produção e gestão, bem como a redução dos impactes associados à 

utilização dos recursos, de modo a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e 

da saúde humana, definindo igualmente as exclusões do seu âmbito. 

No que respeita às operações de gestão de resíduos urbanos e equiparáveis, estas são 

responsabilidade dos respetivos municípios. No caso dos resíduos com origem na indústria, unidades 

de saúde e comércio e serviços, a responsabilidade dos municípios abrange apenas os resíduos cuja 

natureza seja similar à dos restantes resíduos urbanos e quando a produção diária de determinado 

estabelecimento não excede os 1100 l. 

De acordo com o Relatório Anual dos Resíduos Urbanos de 2018 (APA, 2019), o território Português 

integra 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU), sendo que a Resinorte abrange a 

totalidade dos concelhos onde se desenvolve o Projeto: 

 Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., carateriza-se por ser um 

Sistema Multimunicipal que integra 35 municípios dos distritos de Viseu (Armar, Cinfães, 

Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço e Tarouca), Braga (Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Fafe, Guimarães, Vila 

Nova de Famalicão e Vizela), Vila Real (Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, 

Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, 

Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real) e Porto (Amarante, Baião, Marco de Canaveses, 

Santo Tirso e Trofa), abrangendo uma área aproximada de 8 031 km2 e servindo uma 

população de cerca de 913 749 habitantes. 
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A Resinorte está organizada em quatro unidades de produção (http://www.resinorte.pt): 

 Unidade de Produção 1 

- Celorico de Basto – Ecocentro/Estação de triagem/Unidade de tratamento mecânico 

simples/Aterro sanitário/Estação de valorização energética do biogás de aterro 

- Cabeceiras de Basto – Ecocentro/Estação de transferência 

- Baião – Ecocentro/Estação de transferência 

- Vila Real – Ecocentro/Aterro sanitário/Estação de valorização do biogás de aterro 

 Unidade de Produção 2 

- Boticas – Ecocentro/Aterro sanitário/Estação de triagem/Estação de valorização energética 

do biogás de aterro 

- Montalegre – Ecocentro/Estação de transferência 

- Chaves – Ecocentro/Estação de transferência 

 Unidade de Produção 3 

- Lamego - Ecocentro/Aterro sanitário/Estação de triagem/Estação de valorização energética 

do biogás de aterro 

- São João da Pesqueira - Ecocentro/Estação de transferência 

- Moimenta da Beira - Ecocentro/Estação de transferência 

- Cinfães - Ecocentro/Estação de transferência 

 Unidade de Produção 4 

- Guimarães – Ecocentro de Ponte/Ecocentro de Aldão/Aterro sanitário/Estação de 

valorização energética do biogás de aterro 

- Santo Tirso - Ecocentro/Aterro sanitário/Estação de valorização energética do biogás de 

aterro 

- Fafe - Ecocentro/Estação de transferência 

- Famalicão – Ecocentro/Estação de triagem/Unidade de tratamento mecânico/Unidade de 

tratamento biológico 

- Vizela - Ecocentro 

- Trofa - Ecocentro 

De acordo com dados das fichas SGRU (APA, 2019) que acompanham o RARU, em 2018 a 

Resinorte foi responsável pelo tratamento de 375 186 t de Resíduos Urbanos. 
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Fonte: www.resinorte.pt  

Figura 4.25 –  Abrangência do Sistema de Gestão de RSU da Resinorte 

Em termos quantitativos, é possível caracterizar o sistema de gestão de RSU referido, quanto às 

quantidades de resíduos recolhidas e às operações de gestão, conforme se apresenta nos quadros 

seguintes. 

Quadro 4.19 – Quantitativos de RSU por recolha 

Sistema de Gestão de RSU Recolha Diferenciada (t) Recolha Indiferenciada (t) Grande Produtor 

RESINORTE 45 342 328 756 1 089 

Fonte: APA, 2019 

Quadro 4.20 – Quantitativos de RSU por operação de gestão 

Sistema de Gestão de 
RSU 

Aterro (t) Reciclagem (t) 
CDR – Combustível 

Derivado de Resíduos (t) 
Valorização 
Orgânica (t) 

RESINORTE 325 715 18 651 0 3 207 

Fonte: APA, 2019 

Resta referir que, de acordo com informação recolhida, não são abrangidas quaisquer infraestruturas 

associadas à gestão de resíduos sólidos urbanos na área de implantação do Projeto, muito embora 

nos concelhos de Lamego e Moimenta da Beira possuam infraestruturas do SGU em causa. 

 Gestão de Resíduos Não Urbanos 

Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) apresentam especificidades que dificultam a sua 

gestão, das quais se salientam a sua constituição heterogénea, com frações de dimensões variadas e 

diferentes graus de perigosidade. Contudo, é igualmente reconhecido que os RCD contêm 

percentagens elevadas de materiais inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão ser 

potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e os custos 

de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 
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O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

veio estabelecer o regime jurídico específico a que ficam sujeitos os RCD.  

A gestão destes resíduos, nomeadamente a sua recolha e encaminhamento para destino final 

adequado (reciclagem, valorização ou eliminação) é normalmente levada a cabo por operadores de 

gestão de resíduos não urbanos licenciados, que operam em todo o país, que deverão repostar as 

suas operações de gestão de resíduos no âmbito do SIRAPA e do SILIAMB. 

Quando não se revela viável qualquer forma de valorização destes resíduos, a alternativa é colocá-

los em aterro, efetuando um tratamento prévio. 

Na área em estudo, não foram identificados aterros licenciados para a deposição de resíduos não 

perigosos de origem não urbana. 
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4 – CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

4.9 – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.9.1 – Metodologia 

4.9.1.1 – Área de Estudo 

A área de estudo inclui uma zona alargada em torno do local proposto para a instalação da Central 

Solar Fotovoltaica e os corredores propostos para o desenvolvimento da linha de transporte de energia.  

No que respeita à linha consideram-se dois corredores (1 e 2) e uma alternativa (Alternativa 1), com 

desenvolvimento conforme figura seguinte. 

 
Figura 4.26 – Área de Estudo 

Corredor 2 

Corredor 1 

Alternativa 1 

Corredor 1 

Corredor 1 
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4.9.1.2 – Flora e Vegetação 

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar consideraram-

se os limites externos fornecidos para a área onde será implementada a central, assim como uma 

faixa de 400 m de largura ao longo dos traçados de linha em estudo. 

Para a caracterização do ambiente afetado visitou-se a área de estudo nos dias 4 de Setembro de 

2019 e 2 e 3 de Março de 2020, tendo por base fotografia aérea de 2018. 

A área de estudo foi prospetada para deteção dos Habitats da Rede Natura 2000 (sensu Diretiva 

92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com interesse para 

conservação, e de flora também com interesse na perspetiva da conservação da natureza. Os 

Habitats foram cartografados e recolheu-se informação acerca da sua composição florística, para 

posterior caracterização. 

Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo a 

bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos foram os de “Checklist 

da Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). 

A nomenclatura sintaxonómica seguida foi a de “Vascular plantcommunities in Portugal (continental, 

the Azoresand Madeira)" (Costaet al., 2012). Os critérios de identificação dos Habitats são os de 

“Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA – 

Associação Lusitana de Fitossociologia, 2006). 

4.9.1.3 – Fauna 

A caracterização da área de estudo apoia-se na informação recolhida no terreno em dois momentos 

diferentes, a 4 de setembro de 2019 e a 2 e 3 de março de 2020. Na primeira visita efetuaram-se 

reconhecimentos numa área alargada que inclui a área agora proposta para a instalação da Central 

Solar Fotovoltaica. Na segunda visita, em março de 2020, para além a área de implantação da CSF, 

foram também percorridos os corredores propostos para a instalação da linha de transporte de 

energia que fará a ligação à subestação de Valdigem. 

Em qualquer destas visitas efetuaram-se observações diretas de animais e indícios tendo-se 

percorrido grande parte das duas áreas de estudo – Central e Linha, e procurando-se recolher 

informação na generalidade dos biótopos presentes nestas duas áreas. 

A informação recolhida foi complementada com a informação disponível em publicações sobre a 

distribuição da fauna no território nacional, nomeadamente em Equipa Atlas, 2005. Loureiro et al., 

2008; Bencatel, et al. 2017 e Rainho et al., 2013, tendo em atenção as disponibilidades de habitat 

existentes no terreno de acordo com as observações efetuadas no terreno.  

Para além das espécies efetivamente detetadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies 

que poderão ocorrer na área de modo a caracterizar a comunidade faunística local e a avaliar mais 
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corretamente o seu valor ecológico. Para esta análise consideraram-se os biótopos observados e a 

informação sobre a distribuição e requisitos ecológicos das várias espécies. Esta informação foi 

recolhida em Equipa Atlas, 2005, para as aves, Loureiro et al., 2008, para os répteis e anfíbios, 

Bencatel et al., 2017, para os mamíferos, e Rainho et al., 2013, para os morcegos.  

A importância em termos de conservação da área de afetação foi avaliada com base nesta lista e 

considerando: 

 O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005) 

 O DL 140/99 de 24 de abril (com a sua redação atual) que transpõe a Diretiva Habitats 

(92/43/CEE), de 21 de maio de 1992, e a Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE) de 2 de abril de 

1979 

4.9.1.4 – Áreas Classificadas 

Nenhuma Área Classificada (Área Protegida, Sítio de Interesse Comunitário ou Zona de Proteção 

Especial) é abrangida diretamente pela área de estudo. A Área Classificada mais próxima é a Zona 

Especial de Conservação Alvão/Marão, que se situa a cerca de 1400 m da área de estudo no seu 

extremo Norte. Por outro lado, a Zona Especial de Conservação Serra de Montemuro (PTCON0025) 

situa-se a cerca de 3600 m para Oeste (figura seguinte). 
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Figura 4.27 – Limite da área de estudo e Áreas Classificadas 
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4.9.2 – Resultados 

4.9.2.1 – Vegetação 

 Enquadramento 

A área de estudo localiza-se parcialmente no Superditrito Beira duriense (Região Eurosiberiana, Sub-

região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia 

Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense), a partir sensivelmente do quilómetro 

6 da linha de transporte de energia; e no Superdistrito Duriense (Região Mediterrânica, Sub-Região 

Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Carpetano-Ibérico-

Leonesa, Sector Lusitano-Duriense), até esse ponto e na área da central (Costa et al., 1998). 

Em termos bioclimáticos, a área de estudo da central situa-se numa área de macrobioclima 

Temperado, com termotipo mesotemperado superior, com pequenas áreas de termotipo 

supratemperado inferior, sempre em ombrotipo húmido superior. Os corredores das linhas 

desenvolvem-se parcialmente sobre estas tipologias, mas também, nas cotas abaixo dos 700 m na 

descida para o rio Douro, em áreas de macrobioclima Mediterrânico. Estas incluem uma estreita faixa 

de termotipo supramediterrânico inferior, mas correspondem maioritariamente a áreas com termotipo 

mesomediterrânico superior e ombrotipo húmido inferior (Mesquita & Sousa, 2009). 

A vegetação zonal – que não é condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada 

apenas com o clima regional – que ocorre nesta área é enquadrável em quatro séries de vegetação, 

em função dos diferentes tipos climáticos (Capelo et al., 2007). No entanto, duas destas séries – 

Holco mollis-Querco pyrenaicae Sigmetum e Genistofalcatae-Querco pyrenaicae Sigmetum – não têm 

uma expressão espacial significativa, pelo que não serão consideradas. As séries predominantes na 

área analisada são constituídas pelas seguintes comunidades: 

Rusco aculeati-Querco roboris Sigmetum (nas áreas de macrobioclima temperado): 

 Rusco aculeati-Quercetum roboris(bosque) 

 Ulici latebracteati-Cytisetum striati (matagal) 

 Ulicetum latebracteato-minoris e Ulici europaei-Ericetum cinereae (mato baixo) 

 Prados da aliança Agrostion castellanae (arrelvado vivaz) 

Physospermo cornubiensis-Querco suberis Sigmetum (nas áreas de macrobioclima mediterrânico): 

 Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis (bosque) 

 Erico scopariae-Arbutetum unedonis (matagal pré-florestal) 

 Genisto falcatae-Ericetum arboreae; Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori (matagais) 

 Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii; Euphorbio oxyphyllae-Cistetum ladaniferi (matos baixos) 

 Sedo forsterani-Agrostietum castellanae (arrelvado vivaz) 
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Verifica-se que a área de estudo atravessa sobretudo áreas agrícolas com 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 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. São também atravessadas algumas áreas com 

presença de sobreiros. O aspeto típico da maior parte da área de estudo é o que se observa nas 

figuras seguintes, respetivamente da área da central e das linhas. 

 
Fotografia 4.12 – Área de estudo da Central Solar Fotovoltaica 

 
Fotografia 4.13 – Área de estudo das linhas de transporte de energia 
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4.9.2.2 – Flora 

O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro) 

engloba as espécies consideradas de interesse comunitário (descriminando as que são consideradas 

prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção 

rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e 

exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direcionado para a prospeção das espécies 

constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com interesse 

para conservação, mas sem estatuto legal de proteção. 

Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF 

relativa ao Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) e na Flora-On1, há 

registo de ocorrência das seguintes espécies protegidas nas quadrículas (de 10 Km de lado, Europeia 

(EEA) para os primeiros dados e UTM para os segundos) em que a área analisada se localiza: 

Quadro 4.21 – Espécies classificadas de ocorrência potencial na área de estudo 

Espécie 
Ocorrência na região e na área 

de estudo Tipologia de habitat 

Festuca duriotagana Ocorrência improvável. Leitos de cheia e margens pedregosas de cursos de água.

Marsilea quadrifolia Ocorrência improvável. 
Charcos temporários e margens de rios sujeitas a 
inundações periódicas, em substratos argilosos. 

Narcissus bulbocodium Ocorrência confirmada. Fendas terrosas em afloramentos graníticos. 

Narcissus triandrus Ocorrência confirmada. Prados e clareiras e em afloramentos rochosos. 

Ruscus aculeatus Ocorrência possível. Sobcoberto de bosques. 

Durante os trabalhos de campo apenas se assinalou a ocorrência de pequenos núcleos de Narcissus 

bulbocodium e de Narcissus triandrus. Não foram encontradas outras espécies reconhecidamente 

raras e com interesse para conservação, com ou sem estatuto legal de proteção, o que não constitui 

surpresa, uma vez que a maior parte da área de estudo corresponde a zonas agrícolas e a restante 

área mostra sinais de forte ação antrópica. 

As espécies que ocorrem na área de estudo e envolvente são apresentadas no Volume 4 – Anexos, 

Anexo H – Sistemas Ecológicos. Esta lista foi elaborada com base nas bases de dados acima 

referidas e em observações de campo. Inclui algumas espécies endémicas da Península Ibérica, 

nenhuma das quais considerada rara ou ameaçada. E ainda duas espécies endémicas de Portugal 

continental—Centaurea limbata subsp. lusitana e Ceratocapnos claviculata subsp. picta — ambas 

espécies de distribuição relativamente ampla e características de locais sombrios, tipicamente no 

sobcoberto de bosques e orlas de matagais, pelo que é improvável a sua ocorrência na área 

analisada. 

Importa referir que existem na área de estudo vários exemplares de sobreiro, espécie cujo abate é 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 
 

1 http://flora-on.pt  
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4.9.2.3 – Habitats 

No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem proteção 

especial. As formações vegetais com interesse para conservação que foram observadas na área de 

estudo são todas classificáveis como Habitats da Diretiva e foram delimitados cartograficamente, 

apresentando-se na Carta de Habitats Naturais – Desenho 3 (Volume 3).  

Na área de estudo da central, a maior parte da área de estudo não agricultada corresponde a um 

mosaico de matos pauciespecíficos dominados por Cytisus multiflorus com prados de baixo grau de 

cobertura dominados por Agrostis castellanae, A. truncatula. Em alguns locais estas tipologias dão 

lugar a áreas com plantações de pinheiro-bravo, onde a cobertura de matos é mais esparsa, 

correspondendo, no entanto, à mesma tipologia. Estas áreas não têm valor de conservação. Nas 

áreas ligeiramente depressionárias associadas aos relevos côncavos, sobretudo em zonas de cume 

onde os declives são menores, desenvolvem-se comunidades que por vezes correspondem a 

habitats protegidos. Estes locais têm geralmente solos mais profundos e com maior capacidade de 

retenção de água, que é também promovida pelo relevo, pelo que neles se desenvolvem 

comunidades higrófilas.  

Nos corredores das linhas, 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. 

Os habitats que se encontraram nestas áreas correspondem às seguintes tipologias: 

4030pt3. Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (subtipo de 

Charnecas secas europeias). Habitat constituído por matos baixos, de elevado grau de 

cobertura, dominados por nanofanerófitos – urzes, e tojos. Nas manchas deste Habitat 

observadas o elenco florístico dominante inclui Ulex minor, Ulex latebracteatus, Calluna 

vulgaris, Erica cinerea, Erica australis, Cistus psilosepalus, Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides, etc. Este habitat é muito comum em Portugal continental. Surge apenas em 

pequenas manchas ao longo dos corredores das linhas, por vezes com presença de carvalhal 

e de castanheiros. 

5330pt3. Medronhais (subtipo de Matos termomediterrânicos pré-desérticos). Habitat 

constituído por matagais altos dominados por Arbutus unedoe, Erica arborea, de 

características fisionómicas e ecológicas pré-florestais. Ocorrem muito pontualmente na área 

analisada, apenas nos corredores das linhas, em mosaico com o remanescente de bosques 

— ou bosques em recuperação—tanto de carvalho como de castanheiro. 

6220*pt4. Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas (subtipo de Subestepes de 

gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea).Arrelvados vivazes, silicícolas, dominados por 

gramíneas de grande porte, no presente caso Stipa gigantea (ou Celtica gigantea). Este é um 

habitat relativamente comum e dependente do pastoreio. As comunidades desta tipologia 
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ocorrem na área de estudo em três áreas, em encostas e cabeços rochosos, nos corredores 

das linhas. 

6230*. Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das 

zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental). Arrelvados perenes 

acidófilos cespitosos, dominados pela gramínea Nardus stricta (cervum). Este habitat ocorre 

na área da central em pequenas manchas, em versão empobrecida e em mosaico com 

prado, num único local. 

6510. Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

Lameiros meso-higrófilos de feno, com Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, dominados 

por esta espécie ou por Agrostis castellana, A. capillaris, Festuca nigrescens, F. rivularis ou F. 

rothmaleri. Esta é uma tipologia comum nas áreas depressionárias na área da central e ao 

longo da ribeira que atravessa Valdigem, nos corredores das linhas. No entanto, por 

comparação dos ortofotos disponíveis para vários anos, verifica-se que as áreas onde estas 

comunidades ocorrem são bastante variáveis, uma vez que a sua persistência depende de 

uma gestão ativa e, quando abandonados, rapidamente são invadidos por vegetação 

arbustiva. Optou-se por realizar uma cartografia conservativa, que pode incluir áreas que 

atualmente têm já vegetação arbustiva. 

91E0*pt1. Amiais ripícolas (subtipo de Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Esta tipologia é formada por bosques 

de amieiros de margens de cursos de água permanentes, surgindo isolados ou associados a 

salgueirais. Este habitat ocorre na área cartografada num único local, em mau estado de 

conservação, junto ao limite sul da área da central. 

92A0pt4. Salgueirais arbustivos de Salixsalviifolia subsp. salviifolia (subtipo de Florestas-

galerias de Salix alba e Populus alba). Este habitat corresponde a salgueirais arbustivos 

dominados por Salix salviifolia subsp. salviifolia que se desenvolvem em margens de linhas 

de água, normalmente oligotróficas, de regime torrencial. Na área analisada surgem 

sobretudo na área da central, ao longo da ribeira que a cruza no sentido aproximadamente 

norte-sul; mas também num troço do ribeiro do Marmarinho e ao longo da ribeira que 

atravessa Valdigem, nos corredores das linhas. 

9230pt1. Carvalhais de Q. robur (subtipo de Carvalhais galaico-portugueses de Quercus 

robur e Quercus pyrenaica). Mesobosques dominados por Quercus robur, frequentemente 

com Quercus suber e Q. pyrenaica no estrato arbóreo, com estrato lianóide bem 

desenvolvido, com presença de Hedera helix subsp. hibernica, Tamus communis, Lonicera 

periclymenum. No estrato arbustivo surgem ainda, tipicamente, Crataegus monogyna, 

Frangula alnus; Erica arborea, Ilex aquifolium; Ruscus aculeatus e Arbutus unedo. Na área de 

estudo esta tipologia surge apenas nos corredores das linhas, em manchas de dimensão 

relativamente pequena. 
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9260pt1. Castinçais abandonados (subtipo de Florestas de Castanea sativa). Talhadias de 

Castanea sativa abandonadas e, por isso, parcialmente invadidas por árvores autóctones, na 

área de estudo sobretudo por Quercus robur, com estratos arbustivo e herbáceo com uma 

composição florística semelhante aos bosques autóctones. Ocorre na área de estudo apenas 

no corredor 1, em manchas de pequena dimensão. 

Apresenta-se seguidamente uma contabilização das áreas de ocorrência destes habitats dentro da 

área em análise, de acordo com a cartografia realizada (quadro seguinte). 

Quadro 4.22 – Contabilização das áreas de ocorrência dos habitats naturais 

Habitats naturais 
Na área da central 

(ha) 
Nos corredores 
das linhas (ha) Total (ha) 

4030pt3 0,0 9,6 9,6 

4030pt3 + 9260pt2 0,0 1,5 1,5 

5330pt3 + 9230pt1 0,0 1,5 1,5 

5330pt3 + 9260pt2 0,0 0,4 0,4 

6220pt4 0,0 45,0 45,0 

6510 25,3 0,0 25,3 

6510 + 6230* 0,6 0,0 0,6 

91E0*pt1 1,2 0,0 1,2 

9230pt1 0,0 5,8 5,8 

9260pt2 0,0 2,4 2,4 

92A0pt4 0,0 1,7 1,7 

92A0pt4 + 6510 6,4 0,0 6,4 

Área com presença de sobreiro 0,0 0,01 0,01 

Total 33,5 67,9 101,4 

 

4.9.2.4 – Fauna 

4.9.2.4.1 – Mamíferos 

Na área de estudo ocorrerão provavelmente 31 espécies de mamíferos, sendo que 21 ocorrerão 

presentes na área de implantação da central enquanto a totalidade poderá ocorrer na zona percorrida 

pela linha de transporte de energia (quadro seguinte). 

Quadro 4.23 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em 

estudo 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho - 
Portugal 

Anexo da Diretiva 
Habitats Central 

Linha de transporte 
de energia 

Erinaceus europaeus 
Ouriço-cacheiro 

LC  X X 

Sorex granarius 
Musaranho-de-dentes-vermelhos 

DD   X 

Galemyspyrenaicus 
Toupeira-de-água 

VU B-II e B-IV  X 

Talpa occidentalis 
Toupeira 

LC  X X 

Rhinolophus ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-grande 

VU B-II e B-IV X X 

Rhinolophus hipposiderus 
Morcego-de-ferradura-pequeno 

VU B-II e B-IV  X 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho - 
Portugal 

Anexo da Diretiva 
Habitats Central 

Linha de transporte 
de energia 

Myotis daubentonii 
Morcego-de-água 

LC B-IV  X 

Pipistrellus pipistrellus 
Morcego-anão 

LC B-IV X X 

Pipistrellus pygmaeus 
Morcego-pigmeu 

LC B-IV X X 

Pipistrellus kuhlii 
Morcego-de-Kuhl 

LC B-IV X X 

Nyctalus leisleri 
Morcego-arborícola-pequeno 

DD B-IV X X 

Miniopterus schreibersii 
Morcego-de-peluche 

VU B-II e B-IV  X 

Tadarida teniotis 
Morcego-rabudo 

DD B-IV X X 

Barbastella barbastellus 
Morcego-negro 

DD B-II e B-IV  X 

Oryctolagus cuniculus 
Coelho-bravo 

NT  X X 

Sciurus vulgaris 
Esquilo 

LC  X X 

Microtus lusitanicus 
Rato-cego 

LC   X 

Rattus norvegicus 
Ratazana 

NA   X 

Mus musculus 
Rato-caseiro 

LC   X 

Mus spretus 
Rato-das-hortas 

LC  X X 

Vulpes vulpes 
Raposa 

LC  X X 

Canis lupus 
Lobo 

EN B-II e B-IV X X 

Mustela erminea 
Arminho 

DD  X X 

Martes foina 
Fuínha 

LC  X X 

Lutra lutra 
Lontra 

LC B-II e B-IV  X 

Meles meles 
Texugo 

LC  X X 

Genetta genetta 
Geneta 

LC  X X 

Herpestes ichneumon 
Saca-rabos 

LC  X X 

Felis sylvestris 
Gato-bravo 

VU B-IV  X 

Sus scrofa 
Javali 

LC  X X 

Capreolous capreolous 
Corço 

LC  X X 

Legenda: NA – Não Aplicável, LC - Pouco Preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase Ameaçada, VU – 
Vulnerável, EN – Em Perigo ; A negrito assinalam-se as espécies cuja presença foi confirmada no terreno 

 

De entre estas 31 espécies seis estão classificadas com estatuto de ameaça de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, et al. 2005). O lobo que está classificado como Em 

Perigo (EN), três morcegos classificados como Vulneráveis (VU) e a toupeira-de-água e o gato-bravo, 

também classificados como Vulneráveis. Adicionalmente três espécies de morcegos, o musaranho e 
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o arminho estão classificadas como Insuficientemente Conhecidos (DD) e o coelho-bravo está 

classificado como Quase Ameaçado (NT). Todas estas espécies com estatuto de ameaça, quase 

ameaça ou insuficientemente conhecidas ocorrerão na zona a atravessar pela linha de transporte de 

energia, mas apenas seis ocorrerão na área proposta para a Central. 

Neste conjunto de espécies há sete que estão incluídas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 140/99 

(com a sua redação atual) e outras sete que estão inseridas apenas no anexo B-IV do mesmo 

Decreto-Lei. 

De referir que é conhecida a existência de uma alcateia na serra de Montemuro e outra na Serra de 

Leomil. Estando a área de estudo na zona de influência destas duas alcateias é possível que ocorram 

lobos na área da Central, ainda que de forma irregular (Pimenta et al. 2005). 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF existirá um abrigo de morcegos no extremo 

Noroeste da área proposta para a implantação da linha de transporte de energia, ficando o abrigo a 

cerca de 640 m do limite exterior do corredor situado mais a poente conforme se assinala na figura 

seguinte: 
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Fonte: ICNF (2019) 

Figura 4.28 – Abrigos de morcegos 

4.9.2.4.2 – Aves 

Na área de estudo ocorrerão pelo menos 87 espécies de aves sendo que foi possível confirmar a 

presença de 43% destas espécies durante as visitas efetuadas ao terreno. Pelo menos 54 destas 

espécies ocorrerá na área proposta para a Central enquanto 79 ocorrerão na área proposta para a 

linha de transporte de energia (quadro seguinte). 
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Quadro 4.24 – Estatuto fenológico e estatutos de conservação da avifauna com ocorrência potencial na área em 

estudo 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho – 
Portugal 

Anexo da 
Diretiva Aves 

Estatuto 
fenológico Central 

Linha de transporte 
de energia 

Ardea cinerea 
Garça-real 

LC  I  X 

Pernis apivorus 
Falcão-abelheiro 

VU A-I E  X 

Milvus migrans 
Milhafre-preto 

LC A-I E  X 

Circaetus gallicus 
Águia-cobreira 

NT A-I E x X 

Circus pygargus 
Águia-caçadeira 

EN A-I E X  

Aquila fasciata 
Águia-de-Bonelli 

EN A-I R  X 

Accipter gentilis 
Açor 

VU  R x X 

Accipiter nisus 
Gavião 

LC  R  X 

Buteo buteo 
Águia-de-asa-redonda 

LC  R X X 

Falco subbuteo 
Ógea 

VU  E  X 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 

LC  R X X 

Alectoris rufa 
Perdiz 

LC  R X X 

Coturnix coturnix 
Codorniz 

LC  E X X 

Columba palumbus 
Pombo-torcaz 

LC  R X X 

Streptopelia decaocto 
Rola-turca 

LC  R  X 

Streptopelia turtur 
Rôla-comum 

LC  E  X 

Tyto alba 
Coruja-das-torres 

LC  R X X 

Otus scops 
Mocho-pequeno-de-orelhas 

DD  E  X 

Bubo bubo 
Bufo-real 

NT A-I R  X 

Strix aluco 
Coruja-do-mato 

LC  R  X 

Athene noctua 
Mocho-galego 

LC  R  X 

Caprimulgus europeus 
Noitibó-cinzento 

VU A-I E x X 

Apus apus 
Andorinhão-preto 

LC  E  X 

Cuculus canorus 
Cuco 

LC  E X X 

Upupa epops 
Poupa 

LC  E X X 

Picus viridis 
Peto-real 

LC  R X X 

Dendrocopos major 
Pica-pau-malhado-grande 

LC  R X X 

Alauda arvenses 
Laverca 

LC  R X  

Lullula arborea 
Cotovia 

LC A-I R X X 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho – 
Portugal 

Anexo da 
Diretiva Aves 

Estatuto 
fenológico Central 

Linha de transporte 
de energia 

Ptyonoprogne rupestris 
Andorinha-das-rochas 

LC  I X X 

Hirundo rustica 
Andorinha-das-chaminés 

LC  E X X 

Hirundo daurica 
Andorinha-dáurica 

LC  E X X 

Delichon urbicum 
Andorinha-dos-beirais 

LC  E  X 

Anthus campestres 
Petinha-dos-campos 

LC A-I E X  

Anthus pratensis 
Petinha-dos-prados 

LC  I X X 

Motacilla cinerea 
Alvéola-cinzenta 

LC  R  X 

Motacilla alba 
Alvéola-branca 

LC  R X X 

Cinclus cinclos 
Melro-d’água 

LC  R  X 

Troglodytes troglodytes 
Carriça 

LC  R X X 

Prunella modularis 
Ferreirinha 

LC  I X X 

Luscinia megarhynchos 
Rouxinol 

LC  E  X 

Erithacus rubecula 
Pisco-de-peito-ruivo 

LC  R X X 

Phoenicurus ochruros 
Rabirruivo-preto 

LC  R X X 

Oenanthe oenanthe 
Chasco-cinzento 

LC  E/MP X  

Saxicola rubetra 
Cartaxo-nortenho 

-  MP X  

Saxicola torquatus 
Cartaxo 

LC  R X X 

Monticola solitarius 
Melro-azul 

LC  R  X 

Turdus viscivorus 
Tordeia 

LC  R X X 

Turdus philomelus 
Tordo-comum 

LC  I/R  X 

Tudus merula 
Melro-preto 

LC  R X X 

Cistocola juncidis 
Fuínha-dos-juncos 

LC  R  X 

Cettia cetti 
Rouxinol-bravo 

LC  R  X 

Hippolais polyglota 
Felosa-poliglota 

LC  E  X 

Sylvia atricapilla 
Toutinegra-de-barrete 

LC  R  X 

Sylvia communis 
Papa-amoras 

LC  E X X 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-

preta 
LC  R X X 

Sylvia undata 
Felosa-do-mato 

LC A-I R X X 

Phylloscopius trochillos 
Felosa-musical 

-  MP X X 

Phylloscopus collybita 
Felosinha 

LC  I X X 
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Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho – 
Portugal 

Anexo da 
Diretiva Aves 

Estatuto 
fenológico Central 

Linha de transporte 
de energia 

Phylloscopus ibericus 
Felosa-Ibérica 

-  E  X 

Regulus ignicapilla 
Estrelinha-real 

LC  R  X 

Ficedula hypoleuca 
Papa-moscas-preto 

-  MP X X 

Aegithalus caudatus 
Chapim-rabilongo 

LC  R  X 

Parus cristatus 
Chapim-de-poupa 

LC  R  x 

Parus ater 
Chapim-preto 

LC  R X X 

Parus caeruleus 
Chapim-azul 

LC  R X X 

Parus major 
Chapim-real 

LC  R X X 

Sitta europeia 
Trepadeira-azul 

LC  R  X 

Certhia brachydactyla 
Trepadeira 

LC  R X X 

Lanius meridionalis 
Picanço-real 

LC  R X  

Garrulus glandarius 
Gaio 

LC  R X X 

Pica pica 
Pega 

LC  R X X 

Corvus corax 
Corvo 

NT  E X  

Corvus corone 
Gralha-preta 

LC  R X X 

Oriolus oriolus 
Papa-figos 

LC  E  X 

Sturnus unicolor 
Estorninho-preto 

LC  R X X 

Passer domesticus 
Pardal 

LC  R  X 

Petronia petronia 
Pardal-francês 

LC  R  X 

Fringilla coelebs 
Tentilhão 

LC  R X X 

Serinus serinus 
Chamariz 

LC  R X X 

Carduelis chloris 
Verdilhão 

LC  R X X 

Carduelis carduelis 
Pintassilgo 

LC  R  X 

Carduelis canabina 
Pintarrôxo 

LC  R X X 

Embriza hortulana 
Sombria 

DD A-I E X  

Emberiza cirlus 
Escrevedeira 

LC  R  X 

Emberiza cia 
Cia 

LC  R X X 

Miliaria calandra 
Trigueirão 

LC  R X X 

Legenda: - Não Abrangida pelo Livro Vermelho, LC - Pouco Preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase 
Ameaçada, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo. A negrito assinalam-se as espécies cuja presença foi confirmada no terreno.  
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De entre estas 87 espécies duas, a águia-de-Bonelli e a águia-caçadeira, estão classificadas como 

Em Perigo (EN) e quatro, o falcão-abelheiro, o açor, a ógea e o noitibó-cinzento, estão classificados 

como Vulneráveis (VU), de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, et al. 

2005). Adicionalmente um passeriforme, a sombria, e o mocho-pequeno-de-orelhas estão 

classificados como Insuficientemente Conhecidos (DD) e a águia-cobreira, o bufo-real e o corvo estão 

classificados como Quase Ameaçados (NT). Estas espécies com estatuto de ameaça, quase ameaça 

ou insuficientemente conhecidas ocorrerão tanto na área proposta para a Central (6) ou na área 

percorrida pela linha (8), sendo que apenas a águia-cobreira, o açor e o noitibó ocorrerão nas duas 

zonas. 

Neste conjunto de espécies há onze que estão incluídas no anexo A-I do Decreto-Lei 140/99 (com a 

sua redação atual), das quais sete ocorrem na área da Central e 8 nos corredores da linha de 

transporte de energia. 

Entre as espécies com estatuto de ameaça (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. A área crítica para aves de rapina identificada pelo 

ICNF nessa zona refere-se a este casal (figura seguinte). Conforme se pode ver nesta figura o 

extremo Norte dos corredores propostos para a linha de transporte de energia situam-se dentro da 

área classificada como crítica, bem como a subestação de Valdigem e as linhas que a ela se ligam 

nesta zona.  
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Figura 4.29 – Áreas críticas e muito críticas para aves de rapina (ICNF, 2019) 

O açor e o noitibó ocorrerão com baixas densidades ao longo da generalidade da área de estudo, 

tanto da Central como da linha, embora com maior probabilidade nas zonas menos humanizadas 

onde existem zonas florestais e áreas abertas extensas.  

Finalmente, o falcão-abelheiro e a ógea ocorrerão na zona da linha normalmente associadas a zonas 

florestais em mosaico com zonas agrícolas. 
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4.9.2.4.3 – Répteis e Anfíbios 

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 (quadro seguinte). 

Quadro 4.25 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área em 
estudo 

Nome científico 
Nome vulgar 

Livro Vermelho - 
Portugal 

Anexo da Diretiva 
Habitats Central 

Linha de transporte 
de energia 

RÉPTEIS 

Tarentola mauritanica 
Osga 

LC   X 

Anguis fragilis 
Cobra-de-vidro 

LC  x X 

Blanus cinereus 
Cobra-cega 

LC   X 

Lacerta lepida 
Sardão 

LC  X X 

Lacerta schreiberi 
Lagarto-de-água 

LC B-II e B-IV  X 

Podarcis hispanica 
Lagartixa-ibérica 

LC B-IV X X 

Psamodramus algirus 
Lagartixa-do-mato 

LC  X X 

Chalcides bedriagai 
Cobra-de-pernas-pentadáctila 

LC B-IV  X 

Chalcides striatus 
Fura-pastos 

LC   X 

Colluber hipocrepis 
Cobra-de-ferradura 

LC B-IV X X 

Coronellagirondica 
Cobra-lisa-meridional 

LC   X 

Elaphescalaris 
Cobra-de-escada 

LC  X X 

Malpolon monspessulanus 
Cobra-rateira 

LC  X X 

Natrix maura 
Cobra-de-água-viperina 

LC   X 

Natrix natrix 
Cobra-de-água-de-colar 

LC   X 

ANFÍBIOS 

Chioglossa lusitanica 
Salamandra-lusitânica 

VU B-II e B-IV  X 

Salamadra salamandra 
Salamandra-de-pintas-amarelas 

LC  X X 

Triturus boscai 
Tritão-de-ventre-laranja 

LC   X 

Triturus marmoratus 
Tritão-marmorado 

LC B-IV  X 

Alytes obstetricans 
Sapo-parteiro-comum 

LC B-IV X X 

Bufo calamita 
Sapo-corredor 

LC B-IV  X 

Bufo bufo 
Sapo-comum 

LC  X X 

Rana iberica 
Rã-ibérica 

LC B-IV X X 

Rana perezi 
Rã-verde 

LC  X X 

Legenda: LC – Pouco preocupante; VU – Vulnerável 
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Nenhum dos répteis referidos para a área de estudo apresenta estatuto de ameaça ou quase ameaça 

e apenas um anfíbio, a salamandra-lusitânica, está classificada como Vulnerável, de acordo com o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, et al, 2005). Esta espécie ocorre em linhas de 

água em bom estado de conservação. 

Uma espécie de réptil e uma de anfíbio estão inseridas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

49/2005 de 24 de fevereiro, e três espécies de réptil e três de anfíbio estão inseridas apenas no 

anexo B-IV deste mesmo Decreto-Lei.  

4.9.2.4.4 – Biótopos 

Consideram-se aqui quatro grandes biótopos – urbano, agrícola, mato e floresta. Para cada um deles 

é feita uma caracterização com base nos habitats e espécies que ali podem ocorrer. Tendo em 

atenção as características das comunidades animais que ocorrem nestes biótopos bem como a 

presença de habitats naturais os biótopos serão classificados por ordem de importância – de 1 

(menor) a 3 (maior).  

 Urbano 

Descrição: Inclui a generalidade dos aglomerados urbanos existentes na área de estudo, 

particularmente na área atravessada pelos corredores da linha de transporte de energia. 

Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 

Espécies características: As comunidades faunísticas das áreas urbanas são dominadas pelas 

espécies cosmopolitas e mais tolerantes à presença humana. No caso dos mamíferos temos a 

ratazana, o rato-caseiro e o morcego-anão, este último inserido no anexo B-IV do Decreto-Lei 

49/2005. Entre as aves são de destacar os andorinhões e as andorinhas bem como o rabirruivo-preto 

e os pardais. Nos répteis e anfíbios é de assinalar a presença da osga. 

A diversidade faunística neste biótopo será sempre reduzida, dadas as suas características, e o 

elenco não incluirá espécies com estatuto de ameaça.  

Importância: 1 

 

 Agrícola 

Descrição: Inclui uma grande variedade de tipologias sendo que os pomares e a vinha serão 

dominantes nos corredores da linha de transporte de energia, seguidos das culturas temporárias e 

dos olivais.  

Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 
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Espécies características: Nas áreas agrícolas ocorrerá uma grande diversidade de espécies quer 

porque os meios agrícolas são eles próprios diversos quer sobretudo porque coexistem com outros 

biótopos, como os matos e as florestas, que servem de suporte e refúgio a espécies que se 

alimentam nas zonas agrícolas. 

No caso dos mamíferos será de destacar a presença de diversas espécies de morcegos, algumas 

delas com estatuto de ameaça e quase todas legalmente protegidas. Apenas espécies com requisitos 

ecológicos muito específicos ou espécies muito sensíveis à perturbação estarão ausentes dos 

biótopos agrícolas, como por exemplo a lontra e o lobo. 

Grande parte das espécies de aves estarão também presentes no biótopo agrícola. Apenas aquelas 

espécies que dependem dos biótopos florestais ou de matos estarão ausentes das zonas agrícolas. 

Tal como nos mamíferos algumas espécies que se reproduzem em zonas florestais ou nos matos 

utilizarão as zonas agrícolas como local de alimentação. Incluem-se aqui diversas espécies de aves 

de rapina, como o açor e o gavião, espécies cinegéticas como a perdiz, e muitos passeriformes que 

vivem nas zonas de transição entre biótopos. Neste contexto o biótopo agrícola assume grande 

relevo para diversas espécies com estatuto de ameaça, quase ameaça ou legalmente protegidas, 

como o falcão-abelheiro, o açor, a ógea e o bufo-real.  

A maior parte dos répteis atribuídos à área de estudo poderão ocorrer neste biótopo, embora as 

espécies com requisitos ecológicos mais específicos, como por exemplo o lagarto-de-água e a cobra-

de-pernas, devam estar ausentes. No conjunto apenas uma das espécies com estatuto legal de 

proteção, a lagartixa-ibérica, deverá ocorrer neste biótopo. 

Com exceção da salamandra-lusitânica, a maior parte dos anfíbios atribuídos à área de estudo 

deverão ocorrer no biótopo agrícola. De facto, algumas espécies dependerão de estruturas de apoio 

à lavoura, como tanques de rega, para se reproduzirem ou viverem.   

Importância: 2 

 

 Matos 

Descrição: Incluem diversas tipologias com valor natural muito diversificado. Na área da Central é o 

biótopo dominante. 

Habitats naturais: 4030pt3. Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (subtipo 

de Charnecas secas europeias).  

5330pt3. Medronhais (subtipo de Matos termomediterrânicos pré-desérticos). Habitat constituído por 

matagais altos dominados por Arbutus unedo e Erica arborea, de características fisionómicas e 

ecológicas pré-florestais.  
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Espécies características: A diversidade faunística nas zonas onde dominam os matos não será muito 

elevada mas o elenco inclui algumas espécies com estatuto de ameaça e legalmente protegidas. 

Como referido acima este é o biótopo dominante na área da Central, que se situa numa cumeada a 

cotas entre o 850 e os 900m de altitude. A esta altitude ocorrem espécies características das 

cumeadas de montanha que estão ausentes das zonas de matos a cotas inferiores. 

Entre os mamíferos é de realçar a possível presença do lobo, essencialmente na área da Central.  

No caso das aves são de realçar as ocorrências prováveis da águia-caçadeira, nas cumeadas para 

onde está projetada a Central, da águia-de-Bonelli, da águia-cobreira e do bufo-real, nos vales e 

cumeadas a Sul de Valdigem. Espécies como o melro-azul, o papa-amoras e a felosa-do-mato 

dependem praticamente em exclusivo deste biótopo. Outra espécie com estatuto de ameaça que 

ocorrerá também neste biótopo, tanto na área da linha como na zona da Central, é o noitibó-cinzento. 

Finalmente, grande parte dos répteis atribuídos à área de estudo ocorrerão neste biótopo mas 

apenas um número reduzido de anfíbios frequentará as zonas de matos.   

Importância: 3 

 

 Florestal  

Descrição: Este biótopo inclui a generalidade das formações florestais que nesta região são 

dominadas pelo pinhal-bravo e pela existência de pequenas manchas de castinçal e carvalhal. Este 

biótopo está representado sobretudo na zona onde se desenvolvem os corredores da linha. 

Habitats naturais: 91E0*pt1. Amiais ripícolas (subtipo de Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

92A0pt4. Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. salviifolia (subtipo de Florestas-galerias de 

Salix alba e Populus alba).  

9230pt1. Carvalhais de Q. robur (subtipo de Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 

Quercus pyrenaica).  

9260pt1. Castinçais abandonados (subtipo de Florestas de Castanea sativa).  

Espécies características: As áreas florestais suportam uma comunidade diversificada de mamíferos 

que inclui a maior parte das espécies de morcegos listadas para a área de estudo bem como grande 

parte dos carnívoros, incluindo o gato-bravo, e ainda o esquilo e o corço. O gato-bravo e alguns dos 

morcegos possuem estatuto de ameaça e diversas espécies atribuídas a este biótopo estão 

legalmente protegidas no âmbito de legislação comunitária. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

4-108 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

O biótopo florestal abriga também uma comunidade diversificada de aves, que inclui diversas 

espécies com estatuto de ameaça como por exemplo o falcão-abelheiro, o açor e a ógea. Este 

biótopo é usado em exclusivo por algumas das espécies listadas como por exemplo a tordeia, a 

felosa-ibérica ou a trepadeira-azul. 

Finalmente, no que respeita aos répteis o biótopo florestal deverá proporcionar abrigo a grande parte 

das espécies listadas. Nos anfíbios há que assinalar a possível presença da salandra-lusitânica, 

espécie classificada como Vulnerável, ao longo de linhas de água com galerias ripícolas bem 

desenvolvidas. 

Importância: 3 
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4.10 – PAISAGEM 

4.10.1 – Introdução e Metodologia 

A paisagem, enquanto um sistema complexo e multifuncional resulta numa dada perceção visual, 

que surge com maior ou menor expressão consoante a harmonia das suas diversas componentes, 

sendo esta harmonia que confere a qualidade visual na apreensão de uma determinada área. 

A introdução de elementos exógenos no território implica inevitavelmente uma alteração no ambiente 

visual e um impacte visual negativo, decorrente não só da presença do novo elemento, mas também 

das transformações na morfologia do terreno e na ocupação atual do solo geradas pela sua 

implementação. 

Desta forma, revela-se imperativa a correta análise e avaliação dos impactes que a implementação 

do projeto em estudo introduzirá na paisagem, que dependem não só das características visuais do 

projeto, mas também do ambiente afetado, isto é, da suscetibilidade do território à transformação. 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização paisagística do ambiente afetado pelo projeto, 

evidenciando as suas principais características visuais, interpretando-o e avaliando-o quanto à 

capacidade de resposta à intrusão visual que a infraestrutura em estudo irá provocar. Esta análise 

permitirá, para além de avaliar os impactes visuais e estruturais que o presente projeto terá no seio 

da paisagem, determinar um conjunto de medidas que contribuam para a sua minimização. 

Entende-se assim, para efeitos de estudo da afetação da paisagem pelo atual projeto, que a situação 

de referência corresponde à paisagem atual, ou seja, sem a presença da infraestrutura em estudo. 

A paisagem, enquanto expressão das ações humanas sobre um determinado sistema biofísico, 

constitui uma entidade mutável cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio 

dinâmico das interações operadas sobre esse sistema. Assim, a sua análise implica o conhecimento 

de fatores intrínsecos da paisagem, fatores independentes da ação humana e de âmbito biofísico, 

como sejam a geologia, a morfologia do terreno, recursos hídricos, solos, biocenoses, entre outros e, 

por outro lado, de fatores extrínsecos. Estes últimos constituem aspetos de ordem sociocultural, que 

atuam ao nível do sistema biofísico e que se refletem em formas de apropriação do território, 

concorrendo para a caracterização e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de 

povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros. 

Importa assim definir o ambiente visual do projeto, fundamental para a avaliação dos impactes do 

mesmo sobre a paisagem. Este pode subdividir-se pela análise das suas componentes, conforme 

descrito na figura seguinte. 
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Figura 4.30 – Definição do ambiente visual do projeto 

No presente estudo recorre-se a uma metodologia de análise visual da paisagem baseada em 

parâmetros como a qualidade e absorção visual no sentido de se identificar a suscetibilidade à 

introdução de um elemento alheio ao contexto atual (intrusão visual).  

A qualidade visual da paisagem está associada ao seu valor cénico, relacionando-se com aspetos 

como a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade, a representatividade, etc., encontrando-se 

subjacente à ideia de uma valorização ou avaliação dessa paisagem, ou dos seus atributos, 

pressupondo desta forma uma atitude interveniente por parte do Homem (ocorre assim, uma reação a 

um estímulo estético). A qualidade visual da paisagem deve ser considerada um recurso natural e, à 

semelhança de todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém inalterável perante as 

atividades humanas, daí a necessidade de o proteger.  

Uma intrusão visual na paisagem é um fator negativo a ter em conta na avaliação da qualidade 

visual da paisagem. Esta pode ocorrer associada a inúmeras situações degradantes, estruturas ou 

infraestruturas que pela localização, altura, volumetria, cor, falta de qualidade arquitetónica, emissão 

de fumos, etc., comprometam a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual. 

A qualidade visual depende essencialmente da morfologia do terreno, da orientação das encostas e 

da ocupação do solo. No presente estudo procedeu-se ao cruzamento destes elementos 

cartográficos, recorrendo ao Software ArcGIS, classificando-os em função do seu contributo para a 

qualidade visual da paisagem em estudo. A hipsometria e as exposições das encostas foram 

calculadas recorrendo a um Modelo Digital do Terreno (MDT), com célula de 25x25 m. 

As cinco classes de qualidade obtidas resultam da interseção da cartografia elaborada para cada 

parâmetro, cuja valoração por classe/tipologia é indicada na tabela seguinte. 

 

AMBIENTE VISUAL

UNIVERSO DE OBSERVADORESRECURSOS VISUAIS

ALTERAÇÃO DO RECURSO RESPOSTA DOS OBSERVADORES

CARÁCTER 
VISUAL

QUALIDADE 
VISUAL

EXPOSIÇÃO DOS 
OBSERVADORES

SENSIBILIDADE DOS 
OBSERVADORES
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Quadro 4.26 – Avaliação da sensibilidade visual da paisagem 

Parâmetro Classes/tipos Valoração 

Hipsometria 

50 - 200 2 

300 - 400 1 

400 - 900 0 

900 - 1200 2 

Exposições 

Norte e plano 0 

Este 1 

Sul e Oeste 2 

Uso do solo 

Indústria, rede viária, pedreiras, 
lixeiras, Sucatas (intrusões visuais) 

1 

Floresta de produção monoespecífica 
de eucalipto 

2 

Floresta de invasoras 2 

Tecido urbano predominantemente 
vertical 

2 

Tecido urbano predominantemente 
horizontal - tradicional 

3 

Matos pobres floristicamente 3 

Sistemas agrícolas intensivos 3 

Matos ricos floristicamente 4 

Mosaicos culturais tradicionais 4 

Vegetação natural com interesse para 
a conservação 

4-5 

Matos com afloramentos rochosos 5 

Florestas autóctones 5 

Cursos e planos de água 5 

Valores Paisagísticos 

ADV 2 

ZPE 1 

Ausentes 0 

 

A absorção visual da paisagem, ou a sua capacidade de dissimulação de um qualquer elemento 

introduzido na conjuntura em presença, é uma medida da vulnerabilidade ou sensibilidade visual da 

paisagem, ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. 

É estimada com base na morfologia do terreno, pela sua influência na amplitude visual (relevo) e na 

frequência de potenciais observadores na envolvente da área de intervenção, o público potencial da 

alteração ocorrida. A frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das 

visibilidades. 

A carta de visibilidades é gerada com base na morfologia do terreno, através do seu modelo digital, e 

na seleção de focos de potenciais observadores. Os pontos foram selecionados estabelecendo-se o 

limite mais distante de avaliação a 3.000 m das diferentes componentes de projeto, distância a partir 

da qual as intervenções e alterações previstas se começam a diluir na paisagem envolvente. Foram 

identificadas as seguintes tipologias de pontos de observação:  

 Focos de potenciais observadores permanentes 

- Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação do solo – 

COS2018 e imagem satélite; 

 Focos de potenciais observadores temporários 
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- Vias rodoviárias - demarcados através da cartografia temática; 

- Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica, cartográfica e 

prospeção de campo. 

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial, tendo em 

conta a altura média de um observador (1,70m), as diferentes alturas das componentes de projeto 

(ângulo vertical: -90 a 90º) e um raio de 3.000 (ângulo horizontal de 360º), de modo a permitir, através 

do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e também as que apresentam 

maior e menor visibilidade, através da análise da sua frequência. Estes pontos concorrem para a 

elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em conta a sua importância no contexto dos 

observadores da paisagem em estudo e não privilegiando focos relativamente à sua relação visual 

com o projeto. 

As bacias visuais das povoações foram geradas tendo em conta toda a área edificada; dos pontos de 

interesse, a área envolvente associada e das vias rodoviárias, a extensão total dos traçados 

integrados na área de estudo. Refere-se que não se utiliza uma métrica de pontos de observação 

associada às vias, uma vez que se gera a bacia da totalidade de cada uma das vias consideradas na 

área de estudo, posteriormente ponderadas consoante a sua importância no cotexto da paisagem em 

análise. 

Quadro 4.27 –  Ponderação dos focos de observadores no cálculo da frequência de visibilidade. 

Focos de observadores 
Valor de 

ponderação 

Focos de observadores permanentes 

Povoações 
Média 3 

Reduzida 2 

Quintas 2 

Focos de observadores temporários 

Pontos de interesse/notáveis  2 

Vias 
Estradas nacionais e 

municipais 2 

Caminhos municipais 1 

 

Importa ressalvar que a cartografia de visibilidades é elaborada com base exclusivamente na 

morfologia do território, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pela exposição 

das encostas e pelo tipo de ocupação do solo, sobretudo na envolvente direta dos pontos de 

observação. Ocupações com volume que se assuma como obstáculo ao alcance visual na 

proximidade destes pontos, implicam geralmente a quebra do eixo visual, determinando que a 

visibilidade previsível na cartografia na realidade não ocorra. 

Por fim, como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão associados 

diferentes graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir, através do seu cruzamento, 

de acordo com a matriz apresentada no quadro seguinte, as áreas de maior ou menor sensibilidade 

visual do território em estudo, refletindo assim o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma 

degradação. 
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Quadro 4.28 – Avaliação da sensibilidade visual da paisagem 

Absorção 
Visual 

Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Elevada Reduzida Reduzida Moderada  Muito elevada 

Moderada Reduzida Reduzida Moderada  Muito elevada 

Reduzida Reduzida Moderada  Elevada  Muito elevada 

Muito reduzida Moderada Moderada  Elevada  Muito elevada 

 

Na figura seguinte apresenta-se uma síntese da metodologia de análise da paisagem e respetiva 

derivação da sua qualidade visual, capacidade de absorção e sensibilidade visual, recorrendo-se, tal 

como descrito anteriormente, a um conjunto de parâmetros afetos à própria conjuntura em presença e 

às condições de observação. 

 
Figura 4.31 – Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem 

4.10.2 – Caraterização da Situação de Referência 

A localização prevista para a central solar fotovoltaica Douro Solar em estudo 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, S. 

Domingos e Mua, numa extensão de cerca de 14 km, ligando à subestação de Valdigem, localizada 

no interflúvio entre os rios Douro e Varosa. 
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A área de estudo, considerando uma área de influência visual de cerca de 3000 m, integra-se assim 

na paisagem natural da Beira Douro e nas seguintes tipologias de paisagem, segundo as condições 

fisiográficas: Montanhas de Granito e Xisto (nível pastoril), nas zonas de cumeada e alta encosta, e 

Ribeira Subatlântica (regadio dominante), nas vertentes baixas que pendem para o rio Douro2. 

Numa escala abrangente, a área de estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Douro, sub-bacias 

de Varosa e Leomil, encontrando-se enquadrada por importantes elementos estruturantes da 

Paisagem: a norte pelo rio Douro, a sul pelas serranias de Leomil e Lapa, a poente pela serra de 

Montemuro e, mais próximas, as serras de Poio/Meadas e Santa Helena, e, com menor relevância a 

nascente, pela serra de Chavães. A uma escala local, a área de estudo é demarcada pela rede 

hidrográfica afluente do Douro, nomeadamente pelo rio Varosa e pelas ribeiras de Leomil, Temilobos 

e Salzedas, bem como pelas cumeadas que intercalam estas linhas de água, que derivando do cume 

de Picoto da Vinha se estendem pelos vértices de Sr.ª da Graça-Cabeço de S.Domingos-Mua, a 

poente, e Brite-Sr.ª da Piedade, a nascente. 

A área de estudo integra-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, numa zona 

em que as formações de xisto (Super Grupo Dúrico-Beirão – Formação de Pinhão e da Desejosa) 

penetram de forma expressiva no grande complexo granítico sobre o qual assenta esta região. O 

setor sul da área de estudo e uma elevação junto ao Douro (Cabeço de S. Domingos) assentam 

sobre formações graníticas, evidentes na aplanação da cumeada mais elevada - Picoto da Vinha, 

Senhora da Graça e Brite, na presença de vales ligeiramente mais abertos e, sobretudo, de 

afloramentos rochosos. Por sua vez, as zonas central e norte apresentam-se dominadas por 

formações de xisto, que se traduzem também num relevo ondulado, mas mais vigoroso, promovido 

pelo forte entalhe da rede hidrográfica, evidenciando-se as vertentes acidentadas que pendem para o 

rio Douro. Todas as formações geológicas são atravessadas por filões quartzíticos, preenchendo 

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

diferencial.  

 

Fotografia 4.14 – Relevo na envolvente do rio Douro 

 
2 Carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque 
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A amplitude altimétrica da área de estudo ronda os 875 m, encontrando-se as cotas mais baixas 

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

Sete Castelos - 950 m). Na carta de Hipsometria (ver Desenho 5 – Carta de Hipsometria – 

Volume 3) é percetível a estruturação do território sensivelmente no sentido sudeste-noroeste, numa 

sucessão talvegue – interflúvio bem demarcada, bem como a maior representatividade das classes 

altimétricas mais elevadas, 700 a 900 m, confirmando a presença de cumeadas de morfologia mais 

suave. É também evidente o maior entalhe do rio Douro relativamente à restante rede hidrográfica.   

A morfologia ondulada traduz-se na predominância de declives entre os 6 e os 20%, representativos 

de um relevo vigoroso, mas de formas relativamente suaves. Verifica-se um acentuamento das 

pendentes sobretudo nas vertentes da rede hidrográfica principal, com especial relevância nos troços 

finais do rio Varosa e da ribeira de Temilobos e, de forma muito expressiva, nas vertentes do rio 

Douro, sendo excedidos com alguma frequência os 50% de inclinação (ver Desenhos 6A e 6B - 

Carta de Declives – Volume 3). Identificam-se, ainda assim, algumas áreas de topografia mais 

suave, evidenciando-se as presentes na cumeada entre Picoto da Vinha e Sr.ª da Piedade, a 

envolvente da povoação de Passô e a zona a sul do cabeço de S. Domingos, em redor de Fontelo e 

Aldeias. 

Na carta de Exposições (Desenho 7 – Carta de Exposições – Volume 3) verifica-se um predomínio 

das encostas expostas a norte, confirmando o basculamento da serrania na direção do Douro, bem 

como a forte presença de encostas expostas alternadamente a sul e oeste e a norte e nascente, 

evidenciando a estruturação do território no sentido sudeste-noroeste. É constante a elevada 

variabilidade na exposição aos diferentes quadrantes, compatível com a morfologia ondulada do 

terreno.  

De acordo com Orlando Ribeiro (1988), a região em estudo enquadra-se na Província da Beira 

Interior, apresentando um clima temperado mediterrânico, caracterizado por temperaturas amenas, 

mas forte pluviosidade no inverno. 

A amplitude altimétrica reflete-se segundo Pina Manique e Albuquerque, na presença de três andares 

fitoclimáticos na área de estudo: os andares montano, submontano e basal, integrando 

respetivamente as zonas ecológicas Subatlântica (SA), Subatlântica/Mediterraneo-Atlântica/Atlante-

Mediterrânea (SA.MA.AM) e Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea (MA.AM). Integra ainda 

pequenas áreas das zonas fitoclimáticas Atlante-Mediterrânea (AM), na estrema nordeste, e 

Subatlântica/Atlante-Mediterrânea (SA. AM), no quadrante sudeste. 

Segundo o mesmo autor, a vegetação potencial/clímax desta área seria marcada pela presença de 

bosques de quercíneas de folha caduca, constituídos por carvalho negral (Quercus pyrenaica), 

carvalho alvarinho (Quercus robur), carvalho cerquinho (Quercus faginea) e sobreiro (Quercus suber), 

pinhais de pinheiro manso (Pinus pinea) e bravo (Pinus pinaster), assim como florestas de bétulas 

(Betula celtiberica) e castanheiros (Castanea sativa) associados às zonas mais frescas. 
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Observando a área de estudo verifica-se que a mata paraclimácica referida foi eliminada ou 

dominada ao longo do tempo pela intervenção humana, resistindo sobretudo o pinheiro bravo, em 

povoamentos florestais de produção, e o castanheiro, espontâneo ou em povoamento, explorado pela 

castanha e madeira, nos locais de solo mais profundo. 

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 de macieiras, olivais e 

culturas de subsistência, estas mais frequentes na envolvente dos aglomerados populacionais, e 

manchas florestais de pinheiro bravo, 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, pela beleza e valor cultural e patrimonial que apresentam, 

encontram-se inclusivamente classificadas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade.    

Importa referir ainda no que se refere à ocupação do solo, a presença de extensas manchas de 

matos a revestir as zonas mais altas de cumeada e as vertentes mais acidentadas, denunciando a 

fraca espessura do solo e também a degradação e destruição da floresta autóctone pelo 

sobrepastoreio e incêndios, apresentando esta ocupação maior expressão na envolvente dos cumes 

de Brite, Sete Castelos e S. Domingos. Os matos são caracterizados pela presença de um substrato 

predominantemente arbustivo e pela predominância de espécies como a giesta-branca (Cytisus 

multiflorus). 

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

Douro, manifesta-se assim bastante humanizado, seja pela ocupação do solo referida, seja pela 

constante presença de aglomerados populacionais. Estes ocupam estrategicamente as zonas de 

encosta suave ou vales da rede hidrográfica, apresentando tendencialmente uma tipologia linear. 

Destacam-se, pela maior 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 é bastante densa e ramificada sendo estruturada pela estrada nacional 313, 

desenvolvendo-se ao longo da face nascente da área de estudo, e por outras vias nacionais e 

municipais, das quais se destacam a EN226 e EM520, no setor sul, e a EN2 no setor norte. Acrescem 

ainda a A24 e a linha férrea, atravessando respetivamente o quadrante noroeste e a face norte da 

área de estudo.  

4.10.3 – Unidades de Paisagem 

De acordo com o referido na metodologia, para a caracterização da paisagem foi consultada uma 

publicação de âmbito regional, “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
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Portugal Continental”, que inclui a área de estudo em três Unidades de Paisagem: Douro Vinhateiro 

(UP34), Pomares de Lamego e Moimenta da Beira (UP38) e Planalto de Penedono (UP39). 

 
Figura 4.32 – Excerto do mapa de unidades de paisagem presente na publicação Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (sem escala) 

Estas Unidades de Paisagem foram delineadas de forma mais rigorosa e analisadas à escala do 

projeto, de acordo com a análise da paisagem elaborada anteriormente (vide Desenho 8 – Carta de 

Unidades e Subunidades de Paisagem – Volume 3).  

 

4.10.3.1 – Unidade de Paisagem Douro Vinhateiro 

A Unidade de Paisagem Douro Vinhateiro descrita na publicação revê-se no setor norte da área de 

estudo e na descrição de paisagem marcada “pela imponência do vale, pela enorme força da vinha 

em socalcos, pela presença do Douro e seus afluentes encaixados nas vertentes de xisto”.  

Esta unidade abrange a paisagem a norte do cume da Senhora da Piedade, abrangendo a vertente 

sul e parte da vertente norte do rio Douro, diferenciando-se do restante território pela imponência do 

vale, pela pendente mais acentuada das vertentes e pela presença de uma ocupação do solo 

dominada pela vinha. 

É um território marcado por um relevo muito ondulado típico do xisto, fortemente entalhado pela rede 

hidrográfica estruturante: o rio Varosa, a ocidente, a ribeira de Temilobos, a oriente, e o rio Douro, a norte. 

Estas linhas de água demarcam nesta paisagem uma área central de formas mais suaves, que se 

estende do cume da Senhora da Graça até ao cabeço de S. Domingos, rodeada de vertentes muito 

acentuadas, em particular para o rio Varosa e, com maior relevância ainda, para o rio Douro, criando no 

setor norte uma ampla encosta de fisiografia vigorosa. Nesta vertente destaca-se um cabeço mais 

proeminente, denominado S. Domingos, coincidente com uma intrusão granítica no substrato dominante. 
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Embora as características do território sejam pouco favoráveis à fixação humana, esta paisagem 

manifesta-se extremamente humanizada. A zona central, de morfologia mais suave, apresenta uma 

matriz de ocupação relativamente diversificada, manifestando já um predomínio de vinha, mas uma 

constante alternância com pomares, olivais e culturas temporárias. A partir do cabeço de S. 

Domingos, o crescente vigor do relevo para norte, traduz-se na presença, quase exclusiva, dos 

vinhedos em socalcos. Identificam-se apenas algumas manchas de olival, pomar e bosques de 

folhosas pontuando a matriz, assumindo maior relevância as manchas de matos, matas e florestas de 

produção que cobrem as vertentes mais agrestes ainda não moldadas pelo homem. Neste contexto 

sobressaem a vertentes do rio Varosa e com maior relevância o cabeço de S. Domingos, demarcado 

pela presença de matos e floresta de produção de pinheiro bravo. 

Esta paisagem “é a expressão da determinação e da ousadia humana. É a expressão do engenho 

humano e da sua compreensão do ciclo da água e dos materiais. É a expressão da afeição intensa e 

quase amorosa à vinha. Traduz-se numa imensa escultura de encostas armadas onde a vinha 

assume preponderância ao lado da oliveira, da amendoeira e de um mosaico de parcelas constituido 

por matos mediterrânicos”3. Estas características excecionais são confirmadas pela classificação da 

estrema norte da área de estudo como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

O povoamento desta paisagem é materializado por aglomerados de reduzida a média dimensão que 

ocupam preferencialmente as zonas mais altas, bem como pelas típicas quintas do Douro, que 

pontuam a paisagem com o seu casario branco. Destacam-se na paisagem os aglomerados de 

Armamar, Fontelo, Queimada – Queimadela, Valdigem e, a norte do Douro, Peso da Régua. 

Esta é a única unidade de paisagem da área de estudo marcada pela presença de uma autoestrada, o 

IP3/A24, manifestando uma rede viária nitidamente mais profusa relativamente aos territórios a sul. É 

constituída essencialmente pelas estradas nacionais N2, a poente da autoestrada, N222 e N108, nas 

margens do rio Douro, e N313, articulando as estradas municipais que interligam as várias povoações. 

Importa referir também a presença nesta unidade de duas subestações, Armamar e Valdigem, bem 

como a forte presença de linhas elétricas associadas a estas infraestruturas, contribuindo, mas de 

forma muito negativa, para a artificialização da paisagem. 

No interior das povoações e nas quintas Durienses existem frequentemente elementos notáveis, 

identificando-se fora destes também inúmeros pontos de interesse, destacando-se: as capelas de 

Santa Marinha, S. Lázaro, S. Domingos de Fontelo, N. S. dos Remédios, N.S. das Aveleiras, N.S. do 

Cedro, N.S. da Pedra, N. S. do Benedito; a ermida de N.S. da Conceição; a igreja de S. Romão; o 

santuário de Santa Eufémia; a Casa Setecentista de Queimadela; os miradouros da Cruz Alta e 

Cascata; a Fraga da Pena, os cemitérios de Aldeias, Queimadela Sande e Valdigem; a ponte pedonal 

de Peso da Régua; e as quintas da Barroca, da Chaminé, da Devesa, da Granja, da Mata de Cima, 

da Pacheca, da Raposeira, das Brolhas, de Casaldronho, dos Marrocos, de Monsul, de Mosteirô, de 

Santa Eufémia, de Valbom, de Varais de Temilobos, do Vallado e da Dona Matilde. 

 
3 Bianchi de Aguiar in DGOTDU , 2004 
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Em termos de valor paisagístico, esta área apresenta assim alguma artificialidade, resultado da forte 

humanização, manifestando, no entanto, elevado valor cénico e identidade. A paisagem transparece 

sustentabilidade, mostrando como uma atividade de reconhecida importância económica consegue, 

apesar das recentes alterações decorrentes da mecanização, manter uma relação equilibrada com a 

fisiografia e o meio natural e uma matriz que, embora se assuma monoespecífica, garante a 

diversidade, seja pela mutação da vinha ao longo do ano, seja pelo contraste entre esta e os outros 

elementos da paisagem: o espelho de água do douro, os muros de xisto que a demarcam, o casario 

branco das quintas e aglomerados populacionais, bem como pelas outras ocupações que a 

intercalam como os matos, matas, pomares e olivais.  

  

Fotografia 4.15 – Vertentes do Douro 

4.10.3.2 – Unidade de Paisagem Pomares de Lamego e Moimenta de Beira  

A Unidade de Paisagem Pomares de Lamego e Moimenta de Beira integra a zona central e o setor 

sul da área de estudo, refletindo-se na descrição de “paisagem com grande riqueza cromática e 

textural que exprime fertilidade, abundância de água, um uso intensivo e cuidado.” (DOGTDU, 2004) 

Esta unidade abrange a paisagem que se estende sensivelmente entre o cabeço de S. Domingos e o 

cume de Sete Castelos, diferenciando-se do restante território enquanto paisagem de morfologia mais 

suave, rodeada de relevos mais altos, revestida por um mosaico agrícola diversificado onde 

predominam árvores de fruto. 

Este território caracterizado por um relevo ondulado, mas de formas nitidamente mais suaves, traduz-
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se na presença de uma matriz de ocupação dominada por um mosaico cultural diversificado e 

compartimentado, no qual alternam pequenas manchas florestais, com predomínio de espécies 

autóctones (carvalho e castanheiro), culturas temporárias, olivais, vinhas e, com maior relevância, 

pomares, origem da denominação desta unidade de paisagem. Os pomares são igualmente variados, 

sendo mais frequentes os de macieiras, pereiras, pessegueiros e cerejeiras.   

Este mosaico cultural adapta-se às diferentes formas da paisagem, revestindo zonas de baixa, 

encostas suaves a moderadas e planaltos, extinguindo-se apenas a maiores altitudes ou em zonas 

mais acidentadas ou com escassez de solo. Evidenciam-se neste contexto as vertentes da ribeira de 

Salzedas e, com maior relevância, a ampla cumeada demarcada pelos vértices de Senhora da Graça, 

Brite e Picoto da Vinha, nos quais a ocupação referida é substituída, por florestas de produção, na 

zona de vertente, e por uma extensa zona de matos baixos na zona planáltica, 

Nesta unidade distinguem-se assim, suportadas por algumas características intrínsecas do território, 

mas sobretudo pela ocupação do solo, três zonas distintas ou subunidades de paisagem: 

 Bacia da Ribeira de Temilobos, entre as cumeadas da Senhora da Graça-Cabeço de S. 

Domingos e Senhora da Piedade, marcada pela presença de uma morfologia mais homogénea 

e suave e uma ocupação dominada por pomares; 

 Cumeada da Senhora da Graça, demarcada pelos vértices de Senhora da Graça, Brite e Picoto 

da Vinha, zona planáltica destacada pela sua proeminência, pela fraca presença de solo, 

sendo frequente a rocha aflorante, e uma ocupação circunscrita praticamente a matos baixos; 

 Vertentes ocidentais, na generalidade de pendente suave a moderada, revestidas por uma 

mancha agro-florestal muito compartimentada e dominada pelos pomares e culturas 

temporárias, na qual as manchas florestais mais expressivas denunciam a presença de 

morfologias mais vigorosas associadas ao entalhe da rede hidrográfica. 

No que se refere ao povoamento, verifica-se a forte presença de aglomerados populacionais, que 

concorrem a par da ocupação do solo descrita para a elevada humanização desta paisagem. As 

povoações encontram-se associadas a zonas de encosta suave e aos vales mais largos da rede 

hidrográfica, manifestando assim uma tipologia tendencialmente linear. Destacam-se, pela maior 

dimensão, Sever, Arcas, Vila Chã da Beira, Passô, Cimbres e Salzedas. 

A rede viária é constituída essencialmente por duas vias, a estrada municipal EM520 e a estrada 

nacional EN226, que, ao longo das vertentes da ribeira de Salzedas, articulam as diferentes povoações. 

Importa referir também a presença nesta unidade dos parques eólicos de Armamar I e II, coroando os 

cumes de Senhora da Graça e Brite - Senhora da Piedade.  

Por fim, também nesta unidade de paisagem se identificam alguns pontos notáveis, nomeadamente as 

capelas Senhora da Saúde, N.S. da Boa Morte, N.S. da Guia, N.S. da Guia, N.S. do Direito, N.S. do 

Monte, S. Lourenço, Santa Barbara, S. Lourenço, S. Mamede, S. Pedro, Espirito Santo, N.S. da Graça, 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-121  

N.S. das Dores, S. Martinho das Chãs e N.S. das Neves; a igreja de Santa Cruz; o Castelo; as Caves 

da Murganheira; os cemitérios de Lumiares, Santa Cruz, Sarzedo, Tões, Travanca, S. Gregório e de 

Torcato; os dolmens de Lameira Longa e do Lugar D’Orca; as mamoas de Souto Redondo, o mosteiro 

de Salzedas; as quintas de Lama Redonda e Santa Bárbara e o Solar de S. Domingos.  

 
Fotografia 4.16 – Mosaico compartimentado e diversificado sobre vertentes de morfologia suave 

 
Fotografia 4.17 – Mosaico compartimentado cultura na envolvente de uma povoação 

 
Fotografia 4.18 – Cumeadas com fraca espessura de solo e matos baixos 
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4.10.3.3 – Unidade de Paisagem Planalto de Penedono (UP39) 

A Unidade de Paisagem Planalto de Penedono, reflete-se na estrema nascente do quadrante 

sudeste da área de estudo, revendo-se na caracterização de paisagem “(…) marcada pelas grandes 

extensões de um ondulado geralmente suave, a uma altitude relativamente elevada (superior a 600 

ou mesmo a 800 m), originando vistas largas e abertas, donde se alcançam sucessivas linhas no 

horizonte”. 

Este território diferencia-se da paisagem a ocidente, pela morfologia ligeiramente mais acidentada e, 

sobretudo, como consequência desta alteração do relevo, pela maior presença de povoamentos 

florestais de pinheiro bravo, dominando o mosaico cultural ainda agro-florestal. A matriz permanece 

heterogénea, mas identificam-se expressivas áreas florestais vocacionadas para a produção, 

intercaladas por parcelas nitidamente menores de culturas temporárias, pomares e olival. Pontuando 

esta matriz surgem ainda, embora com menor frequência do que na vertente oposta, manchas de 

carvalhos e castanheiros. 

As condições menos favoráveis refletem-se também na menor densidade populacional, identificando-

se neste território, também pela sua reduzida representatividade na área de estudo, escassos 

aglomerados e de reduzida dimensão, nomeadamente Contim, Beira Valente e, de maior dimensão, 

Castelo. 

 À semelhança da unidade a poente, também esta unidade apresenta uma rede viária constituída 

essencialmente por duas vias com desenvolvimento ao longo das vertentes da ribeira de Leomil, as 

estradas EM313 e EM519. 

Nesta unidade identifica-se apenas um ponto de interesse, a ermida de S. Lourenço. 

Fotografia 4.19 – Vertente revestida por florestas de produção e povoação de Castelo (a nascente da Central) 
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4.10.4 – Análise Espacial 

As características biofísicas da paisagem, descritas anteriormente, estão associados a diferentes 

graus de absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu cruzamento, as áreas de 

maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. 

Foram geradas, de acordo com metodologia descrita, as cartas de qualidade, frequência de 

visibilidades, absorção e sensibilidade visual, que se apresentam em anexo e se analisam de 

seguida.  

Analisando a cartografia de qualidade visual (Desenho 9 – Qualidade Visual da Paisagem), 

verifica-se que a matriz é dominada pelas classes moderada e elevada, refletindo a presença de um 

território fortemente humanizado, mas com uma matriz diversificada e uma adaptação das ocupações 

à estrutura natural da paisagem. 

A estrema norte e a zona central (Bacia de Temilobos) da área de estudo evidenciam-se pela maior 

preponderância da classe elevada, função das características fisiográficas e da ocupação do solo. 

A forte presença de ocupações tradicionais e associadas à identidade desta paisagem, como os 

vinhedos do Douro e os famosos pomares de Moimenta, conferem a estas áreas um elevado valor 

cénico, pela organização, estrutura e harmonia que conferem ao mosaico cultural. Assumem maior 

destaque as vertentes que tombam para o Douro, pela sua fisiografia singular, bem como as culturas 

em socalcos demarcados por pedra da região, ao perpetuarem um sistema tradicional desta 

paisagem, abandonado em muitas regiões de Portugal.  

Tanto as extensas áreas vocacionadas quase exclusivamente para a vinha, como para os pomares, 

são intercaladas por outras ocupações que diversificam a matriz de ocupação. Os olivais e outras 

áreas agrícolas associadas a espaços naturais ou compartimentadas por sebes naturais concorrem 

para o elevado valor cénico da paisagem, enquanto as áreas agrícolas na envolvente de povoações 

(com menor interesse visual), os povoamentos florestais e os matos, regra geral, pobres 

floristicamente, pontuam o mosaico de moderada qualidade visual. 

Neste contexto, evidenciam-se as várzeas associadas ao rio Varosa, materializando áreas de elevado 

valor cénico ao longo desta linha de água, e as vertentes da ribeira de Temilobos, marcadas pela 

forte presença de áreas de moderada qualidade coincidentes com povoamentos florestais de pinheiro 

bravo.  

Identificam-se ainda algumas áreas de muito elevado valor cénico associadas ao rio Douro e às 

ocupações originais desta paisagem, representadas pelas galerias ripícolas ao longo das linhas de 

água estruturantes e pelos bosques de carvalhos e castanheiros que ainda persistem neste território, 

resquícios da mata paraclimácica local. 
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Importa referir que se concorda que na estrema norte da área de estudo estamos perante uma 

paisagem de rara beleza associada às vertentes do rio Douro, onde o homem não se conformou com 

as condicionantes impostas pelas condições fisiográficas hostis - escassez de solo e água, pendentes 

elevadas e clima de excessos - e, respeitando e tirando partido dos ciclos naturais e dos materiais 

presentes (construção dos muros de suporte em xisto extraído da própria encosta), esculpiu a 

paisagem criando uma sucessão de socalcos onde plantou a vinha.  

Contudo, esta paisagem cultural designada Alto Douro Vinhateiro, reconhecida e classificada como 

Monumento Nacional e Património Mundial da Humanidade, encontra-se na área de estudo 

perturbada visualmente pela presença de elementos dissonantes relevantes, dos quais se destacam 

as subestações de Valdigem e Armamar (imediatamente a nascente da área de estudo), bem como 

as inúmeras linhas elétricas associadas que percorrem este território, intrusões visuais negativas 

significativas que conferem à paisagem reduzida qualidade visual. Por este motivo, considera-se que 

esta paisagem, atualmente perturbada, assuma uma menor qualidade relativamente às vertentes do 

Douro a montante, as quais mantêm intactas as características únicas desta paisagem vitícola e se 

assumem como áreas de muito elevada qualidade visual. 

A generalidade da área de estudo incluída no limite da ADV apresenta assim elevada qualidade 

visual, manifestando apenas qualidade muito elevada o rio Douro e as florestas autóctones 

evidenciando as áreas de características naturais nesta paisagem. Identificam-se pontualmente 

algumas áreas de menor qualidade associadas a ocupações que se assumem como elementos 

dissonantes, degradando de forma relevante o valor cénico da envolvente, evidenciando-se na classe 

reduzida as áreas industriais, as linhas elétricas de alta tensão que atravessam a área de estudo 

paralelamente ao Douro e a autoestrada A24/IP3. Na classe moderada destaca-se o aglomerado de 

Peso da Régua, povoação descaracterizada, com volumetrias e tipologias de edificação que não se 

coadunam com a tipologia do povoamento desta paisagem, a que acresce a área de vinhedo entre as 

linhas elétricas referidas, quando estas se desenvolvem paralelamente e a uma curta distância.  

Na área integrada na ZPE, também dominada pela elevada qualidade visual, as áreas incluídas nas 

classes moderada e reduzida refletem a presença de elementos dissonantes e/ou ocupações de 

menor valor cénico, nomeadamente matos degradados/pobres floristicamente, florestas de produção 

monoespecíficas, áreas de exploração de inertes, manchas edificadas descontínuas e, com maior 

expressão, a vertente da cumeada da Senhora da Piedade, marcada negativamente pela presença 

da mancha edificada de Armamar, pelo parque eólico na cumeeira e pela subestação de Armamar e 

linhas elétricas associadas.   

No que se refere ao setor sul, verifica-se que este apresenta uma predominância de áreas de 

moderada qualidade visual associadas à maior presença e expressão dos povoamentos florestais de 

pinheiro bravo, bem como ao carácter inóspito da cumeada que domina este sector, marcada pela 

fraca espessura de solo e por um revestimento pouco diversificado, matos baixos pobres 

floristicamente.  
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Contudo, verifica-se uma presença expressiva de áreas de elevada e muito elevada qualidade visual.   

Na cumeada, a presença de zonas ligeiramente depressionárias e, consequentemente, com maior 

espessura de solo, traduz-se na presença de manchas mais diversificadas, de matos ou herbáceas, 

que, ao quebrar a monotonia do restante revestimento, se evidenciam como áreas de maior valor 

cénico (elevada qualidade), e em oposição sobressaem por vezes afloramentos rochosos mais 

proeminentes que pontuam a cumeada de áreas de muito elevada qualidade visual.  

No que se refere às vertentes, verifica-se uma clara diferenciação das encostas, no que se refere à 

qualidade visual. A encosta oriental, cuja ocupação dominante são as florestas de pinheiro bravo, 

manifesta uma qualidade, na sua maioria, moderada, intercalada por manchas, de menor expressão, 

de elevada e muito elevada qualidade visual, associadas respetivamente a olivais e pomares e a 

bosques de quercíneas. 

Na encosta ocidental verifica-se uma maior diversidade e também uma maior presença de ocupações 

de elevado valor cénico relativamente à vertente oposta. Os bosques de carvalhos e castanheiros 

assumem uma expressão relevante, bem como os pomares e olivais que, alternando com 

povoamentos florestais e parcelas agrícolas, materializam um mosaico agroflorestal rico em cores e 

texturas que se traduz na forte variação entre áreas de moderada, elevada e muito elevada qualidade 

visual. 

Na prospeção de campo verificou-se que as culturas temporárias nestas vertentes apresentam, regra 

geral, moderada qualidade, assumindo maior valor cénico quando associadas à rede hidrográfica, 

com maior expressão ao longo da ribeira de Salzedas. 

Refere-se que as povoações na área de estudo não apresentam características singulares que as 

distingam esteticamente, assumindo, na generalidade, moderada qualidade, identificando-se, no 

entanto, alguns elementos notáveis nas áreas mais humanizadas e também isolados no território, 

nomeadamente edifícios de culto, miradouros, solares e quintas. Estes pontos notáveis, ou de 

interesse, já identificados no capítulo referente às unidades de paisagem, contribuem de forma 

determinante para o valor cénico, singularidade e identidade desta paisagem, encontrando-se, por 

este motivo, identificados na cartografia de qualidade visual. 

Por fim, as áreas de reduzida qualidade encontram-se associadas a pequenas indústrias, lixeiras e 

pedreiras dispersas na paisagem, assumindo maior relevância a autoestrada A24, a subestação de 

Valdigem e as linhas elétricas associadas: Vila Pouca de Aguiar-Valdigem, Régua-Valdigem, 

Armamar- Valdigem, Valdigem-Carrapatelo, Armamar-Carrapatelo, Valdigem–Recarei, Valdigem-

Vermoim e Pocinho-Valdigem. Acrescem também, como elementos dissonantes, os aerogeradores 

presentes nas cumeadas de Brite, Senhora da Graça e Senhora da Piedade, integrados nos parques 

eólicos de Armamar I e II. 

Na tabela seguinte apresenta-se a quantificação das áreas em cada classe de qualidade visual, bem 

como a sua representatividade na área de estudo. 
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Quadro 4.29 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de qualidade visual 

Área 
Qualidade Visual 

Total Muito 
reduzida Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
elevada 

(ha) 116 18 6055 7452 1421 15062 ha 

% 0,8 0,1 42,1 47,7 9,3 100 

 

A quantificação exposta na tabela confirma assim o território descrito anteriormente, caracterizado 

pela predominância da elevada qualidade nos setores norte e central, e pela preponderância do 

moderado valor cénico no setor sul. 

Para a análise da absorção visual, dadas as características do território em estudo e das estruturas 

previstas no âmbito do presente projeto, foi gerada a cartografia sem ter em conta a ocupação do 

solo. Verificou-se, na prospeção de campo, que este parâmetro tinha reduzida influência na 

dissimulação de elementos exógenos, nomeadamente das subestações nas áreas de cumeada e das 

linhas elétricas percorrendo o território, função da localização e volumetria destas estruturas, e 

também da morfologia ondulada do terreno que proporciona zonas de grande amplitude visual e 

expõe de forma expressiva determinadas áreas do território, nomeadamente cabeços e vertentes 

altas. 

A absorção visual coincide assim com a ponderação da frequência de visibilidades, esta obtida pela 

sobreposição da totalidade das bacias visuais dos focos de potenciais observadores presentes no 

território, que, por sua vez, foram geradas automaticamente com base no modelo digital do terreno.   

Analisando a carta de frequência de visibilidades (Desenho 10A – Frequência de Visibilidades), 

observa-se que o território é na generalidade visível, função da forte presença de observadores 

permanentes em inúmeros aglomerados populacionais dispersos na área de estudo, bem como de 

observadores temporários associados às vias rodoviárias que articulam as diferentes povoações e 

aos múltiplos pontos de interesse presentes nesta paisagem. 

Importa referir que, dada a forte presença humana na área de estudo, as visibilidades foram 

naturalmente calculadas em função de uma ponderação do valor da bacia visual de cada um dos 

focos de observadores, considerando-se que as povoações de maior dimensão contribuem de forma 

mais significativa para a visibilidade, seguindo-se das vias que comportam previsivelmente um maior 

número de observadores (vias que articulam um maior número de aglomerados populacionais), das 

pequenas povoações e pontos de interesse e, por fim, da restante rede viária.  

Verifica-se que a visibilidade é bastante variável, identificando-se algumas zonas relativamente 

homogéneas, no que se refere à sua frequência.  

O sector central, sobretudo a face nascente, sobressai como a área mais exposta aos observadores 

na envolvente, função da maior presença humana assegurada pela maior concentração de 

povoações (Alcouce, Aldeia de Baixo, Aldeia de Cima, Armamar, Balteiro, Fontelo, Gogim e 
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Lumiares), pontos de interesse e também pela presença de uma via considerada como maior foco de 

observadores temporários, a estrada EN313. Importa referir que, à forte presença humana no 

território se associa a localização da maioria dos pontos de observação em situações de maior 

amplitude visual.  

A face poente, diferencia-se pela menor visibilidade, variando sobretudo entre as classes moderada e 

reduzida, função da menor presença humana e, sobretudo, do obstáculo ao alcance visual que a 

cumeada entre a Senhora da Graça e o Cabeço de São Domingos determina para a zona mais 

povoada a nascente. As zonas de moderada visibilidade encontram-se, regra geral, associadas à 

envolvente das zonas de maior concentração humana (Queimada-Queimadela e Meixedo) e às zonas 

mais elevadas.  

No que se refere ao sector norte, verifica-se também uma distinção entre a face nascente e poente. A 

maior concentração de povoações (Adega do Chão, Bagaúste, Cimo de Sande, Juncal, Pedreira, 

Penelas, Peso da Régua, Portelo-Calçada, Rio Bom e Valdigem) e vias rodoviárias (N1, N2, N313 e 

A24), a ocidente, traduz-se na predominância de áreas de moderada e elevada visibilidade, sendo 

que a reduzida presença humana, a oriente, se reflete na reduzida visibilidade de praticamente todo o 

quadrante. É de referir que este território apresenta uma morfologia do terreno muito ondulada e 

articulada, que condiciona as bacias visuais, promovendo uma constante alternância na visibilidade, 

ao contrário da frequência mais homogénea observada no setor central.  

Por fim, o sector sul manifesta uma visibilidade predominantemente reduzida, determinada pela 

menor presença humana e pelo obstáculo ao alcance e amplitude visual determinado pela morfologia 

do terreno, mais concretamente a cumeada assinalada pelos vértices de Picoto da Vinha, Senhora da 

Graça e Brite. 

A encosta poente manifesta ainda assim uma expressiva área de elevada visibilidade, promovida pela 

sobreposição das bacias visuais de Arcas, Aldeia Nova, Cimbres, Granja Nova, Mato Passô, 

Salzedas, Sever-Barracão e Souto Lindo, bem como pelas duas vias rodoviárias consideradas como 

maiores focos de observadores, as estradas EN226 e N1. 

Na encosta nascente a menor presença de aglomerados, vias rodoviárias e pontos de interesse, 

associada a uma morfologia mais ondulada, determina a maior representatividade de áreas de 

moderada e reduzida visibilidade. 

Importa referir que na zona de cumeada prevalece a muito reduzida e reduzida visibilidade, função da 

fraca amplitude visual dos observadores nas vertentes e vales adjacentes para esta zona planáltica, 

sendo raras as áreas de maior sobreposição de bacias visuais. Estas coincidem naturalmente com a 

zona de transição do cabeço para a vertente, adquirindo maior expressão na vertente poente e maior 

intensidade na envolvente de Vila Chã da Beira e do cume de Sr.ª da Graça.  
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Quadro 4.30 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de absorção visual 

Área 
Frequência de Visibilidades 

Nula 
Muito 

reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

(ha) 142 211 6509 4125 4709 

% 0,9 1,3 41,5 26,3 30,0 

 

A quantificação exposta na tabela confirma assim o território descrito anteriormente, caracterizado 

pela variação da visibilidade sobretudo entre as classes reduzida e moderada, apresentando também 

uma forte representatividade de áreas de elevada visibilidade. 

A absorção visual traduz assim a ponderação da frequência de visibilidades descrita (Desenho 10B 

– Absorção Visual da Paisagem). 

O sector central manifesta a face nascente dominada pela muito reduzida absorção, função da 

amplitude visual e forte concentração humana neste território, enquanto a face poente apresenta uma 

alternância entre a reduzida e moderada absorção, pela menor presença de focos de observadores e 

pelo obstáculo ao alcance visual que a cumeada entre a Senhora da Graça e o Cabeço de São 

Domingos determina para a zona mais povoada a nascente. As zonas de reduzida absorção nesta 

vertente encontram-se associadas às bacias visuais de Queimada, Queimadela e Meixedo e às 

zonas mais elevadas.  

No que se refere ao sector norte, a face poente, marcada pela maior concentração de povoações, 

traduz-se na predominância de áreas de reduzida e muito reduzida absorção, enquanto a face 

nascente com menor presença humana e uma morfologia mais vigorosa, se encontra dominada pela 

moderada absorção visual. 

Por fim, o sector sul manifesta uma absorção essencialmente moderada, determinada pela menor 

presença humana e pelo obstáculo ao alcance e amplitude visual determinado pela morfologia do 

terreno, identificando-se uma área expressiva de reduzida e muito reduzida absorção na vertente 

ocidental, associada à maior presença de aglomerados populacionais. 

Importa referir que na zona de cumeada prevalece a moderada absorção visual, promovida pela 

reduzida visibilidade para esta zona planáltica, identificando-se mesmo uma zona de elevada 

absorção, coincidente com uma área não visível dos observadores na envolvente. 

Quadro 4.31 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de absorção visual 

Área 
Absorção Visual 

Muito 
reduzida Reduzida Moderada Elevada 

(ha) 4709 4125 6509 353 

% 30,0 26,3 41,5 2,2 
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A quantificação exposta na tabela confirma assim o território descrito anteriormente, caracterizado 

pela sua reduzida capacidade de dissimulação visual, dada a forte presença de áreas de elevada 

amplitude visual e também de zonas muito exposta da envolvente. 

Por fim, a sensibilidade visual (Desenho 11 – Sensibilidade Visual da Paisagem), resultado da 

conjugação entre a absorção e a qualidade visual, apresenta-se também muito variável, embora a 

matriz se manifeste dominada pelas classes moderada e elevada, confirmando a presença de uma 

paisagem fortemente humanizada, mas com uma matriz organizada e diversificada constituída por 

ocupações com valor cénico e adaptadas à forma e estrutura natural da paisagem. 

O sector norte e a zona central sobressaem como áreas mais sensíveis, pela presença de ocupações 

associadas à identidade desta paisagem, de elevado valor cénico, pela maior concentração humana 

nestes locais e, no caso da estrema norte, pela beleza singular e suscetibilidade da paisagem vitícola 

associada às vertentes do rio Douro. Importa referir que nesta área, sobretudo no quadrante 

noroeste, se verificou, na prospeção de campo, uma menor suscetibilidade do que a calculada na 

cartografia, por se identificarem vários elementos dissonantes na paisagem, mais concretamente a 

subestação de Valdigem e linhas associadas, intrusões visuais negativas que desvalorizam 

significativamente o ambiente visual.  

Nestes setores, a moderada suscetibilidade encontra-se associada a áreas de menor riqueza visual, 

evidenciando-se, neste contexto, as envolventes agrícolas dos aglomerados populacionais, menos 

organizadas e estruturadas por elementos naturais, e as zonas de maior concentração de elementos 

dissonantes, das quais se destacam as áreas entre linhas elétricas a grande proximidade.  

No setor sul, a zona de cumeada, bem como a sua vertente oriental, evidenciam-se como as áreas 

menos suscetíveis da área de estudo, função da reduzida exposição visual aos observadores na 

envolvente e também da presença de ocupações que não se destacam pelo valor cénico: matos 

baixos e povoamentos de pinheiro bravo. Os afloramentos rochosos, as pequenas bacias de linhas 

de água torrenciais na zona de cumeada e os pomares e olivais que intercalam a floresta de 

produção sobressaem como áreas mais sensíveis. 

Na encosta ocidental verifica-se uma maior sensibilidade, pela maior visibilidade desta encosta e pela 

presença de um mosaico agroflorestal mais diversificado e com maior presença de ocupações com 

maior riqueza visual.  

Na generalidade da área de estudo identificam-se áreas de muito elevada sensibilidade visual, 

associadas aos elementos naturais ainda presentes neste território tão humanizado. A norte, o leito 

do rio Douro, e na restante área de estudo as galerias ripícolas a demarcar a rede hidrográfica e os 

bosques de carvalhos e castanheiros que constituem resquícios da mata paraclimácica local. Importa 

salientar a menor presença destes últimos na zona a sul, em resultado das culturas intensivas de 

vinha e árvores de fruto que substituíram praticamente na totalidade o revestimento natural da 

paisagem. 
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Quadro 4.32 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de absorção visual 

Área 
Sensibilidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 

(ha) 2834 5859 4963 1405 

% 18,8 38,9 32,95 9,3 

 

A quantificação exposta na tabela confirma assim o território descrito anteriormente, caracterizado por 

uma sensibilidade moderada a elevada, representativa de um território muito humanizado, mas 

caracterizado pelo elevado valor cénico. 
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4.11 – PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.11.1 – Introdução 

Como base de análise do presente descritor têm-se as seguintes considerações relativamente às 

infraestruturas que compõem o projeto: 

 Central Douro Solar abrange uma área de 174 hectares, com uma potência de 127.632,60 kWp 

e será sujeita a uma avaliação ambiental em Fase de Projeto de Execução. Na área de 

implantação deste equipamento (área de incidência de projeto) e na zona envolvente 

(propriedade) realizaram-se prospeções arqueológicas sistemáticas. 

 Linha Elétrica de ligação à rede na Subestação de Valdigem, a 220kV, com um comprimento 

superior a 15km. Este equipamento será sujeito a uma avaliação ambiental em Fase de Estudo 

Prévio, com três corredores em estudo e 3 alternativas em equação no troço 2. Realizaram-se 

prospeções arqueológicas sistemáticas nos troços comuns aos corredores (troço1 e troço 3) e 

prospeções seletivas nas alternativas de corredor. 

Os trabalhos arqueológicos consistiram nas seguintes tarefas: 

 Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

 Realização de prospeções arqueológicas: 

- seletivas nos corredores alternativos em estudo e exclusivamente nos sítios 

georreferenciados na recolha bibliográfica e leitura toponímica. 

- Sistemáticas na área de incidência da central solar e dos respetivos equipamentos 

associados (subestação, postos de transformação, acessos e valas de cabos). 

- Sistemáticas na zona envolvente à área de implantação da central solar. 

- Sistemáticas nos troços comuns dos corredores alternativos em estudo (faixa de 100m de 

largura, 4.809 km no Troço 1 e 4.382 Km no Troço 3. 

 Elaboração de um relatório final. 

O presente capítulo tem como principal objetivo a caraterização dos locais com valor patrimonial 

identificados na área de incidência projeto. 

Com base nesta caracterização é então possível: 

 Proceder à avaliação de impactes patrimoniais de cada solução alternativa. 

 No caso dos troços alternativos para a linha elétrica, hierarquizar a solução com maior/menor 

grau de impacte patrimonial. 

 Apresentar medidas de mitigação patrimonial para a totalidade do projeto. 
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4.11.2 – Metodologia 

4.11.2.1 – Considerações Gerais 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), 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, de 11 de 

dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, 

de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do 

Património Cultural, respetivamente). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de 

Património Cultural, no dia 22 de maio de 2020, com a direção científica de João Albergaria, tendo 

sido aprovado, conforme ofício emitido pela Direção Regional de Cultura do Norte, em 20 de junho de 

2020 (vide Anexo I1 – Volume 4). O processo tem o n.º DRCN-DSBC/2020/18-01/63/PATA/15572 

(CS: 205420). 

Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pela Direção Regional 

de Cultura do Norte e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação 

de 100% a este projeto. 

4.11.2.2 – Levantamento de Informação 

4.11.2.2.1 – Escala de Análise Espacial 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de estudo relativamente 

grande, com a finalidade de localizar e caraterizar todos os sítios com valor patrimonial na área de 

estudo. 

A área de incidência do projeto corresponde: 

  ao espaço de implantação da Central Douro Solar (174 hectares) incluindo equipamentos 

associados e subestação de elevação,  

 à zona envolvente (total de propriedades integrantes na área de estudo do projeto da central 

solar),  

 aos segmentos comuns dos 3 traçados em estudo para implantação da linha elétrica (troço 1 e 

troço 3) e  

 aos corredores alternativos que constituem a área de estudo em análise.  

Cada um dos corredores alternativos em estudo tem em média 400m de largura e a sua extensão é 

variável. 
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As prospeções sistemáticas ocorreram numa faixa com 100 metros de largura em torno do traçado 

proposto para a linha nas zonas de segmento comum (troço 1 e troço 3). Ou seja, numa extensão de 

4,85 km (da subestação da Central Solar ao apoio 13) no Troço 1 e 3,85 km no Troço 3 (apoio 29/31 

até à subestação de Valdigem). 

 

4.11.2.2.2 – Recolha Bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes 

recursos: 

 Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 

designada Endovélico)4 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 5 da responsabilidade da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico6 da responsabilidade da Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC).  

 Googlemaps7 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Armamar publicada pelo Aviso n.º 12387/2016, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 194 de 10/10/2016, 30182 – 30196. 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Lamego, publicada pelo Aviso n.º 11674/2015, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 200 de 13/10/2015, 29414 – 29433, alterada pelo Aviso n.º 5056/2018, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 74 de 16/04/2018 e pelo Aviso n.º 11118/2018, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 155 de 13/08/2018 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira publicada pelo Aviso n.º 11883/2015, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 203 de 16/10/2015, corrigida pelo Aviso n.º 7031/2019, Diário 

da República, 2.ª série, n.º 77 de 18/04/2019 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca, publicada pelo Aviso n.º 14783-A/2017, Diário 

da República, 2.ª série, n.º 235 de 07/12/2017, 27630-(5) - 27630-(20). 

 Bibliografia publicada sobre a região. 

 
4 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home 
5 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/ 
6 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx 
7 https://maps.google.pt/ 
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4.11.2.2.3 – Análise Toponímica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos seguintes topónimos 

com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas imediações. Estes encontram-

se discriminados no quadro seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.8 

Quadro 4.33 – Topónimos da área de Projeto 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Estruturas religiosas Senhora da Saúde 9 

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da prospeção 

arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

4.11.2.3 – Prospeção Arqueológica 

Os trabalhos de prospeção arqueológica realizaram-se em duas fases. Na primeira (4 a 5 de julho de 

2020), realizaram-se trabalhos de campo sistemáticos na área de implantação da Central Douro Solar 

e área envolvente, bem como, prospeções seletivas nos corredores em estudo. 

A segunda fase dos trabalhos de campo ocorreu nos dias 20 e 21 de julho de 2020, com prospeção 

sistemática nos troços comuns da linha elétrica, nomeadamente em 4.809 m no troço 1 (faixa de 

100 m de largura) e em 4.382 m no troço 3 (igualmente faixa de 100 m de largura). 

Convém mencionar que, no caso da componente da linha elétrica, não se caraterizaram as 

ocorrências patrimoniais de valor etnográfico (como moinhos de água, ou outros, como por exemplo, 

casas de habitação ou espigueiros), devido à distorção que poderia causar na avaliação de 

alternativas (objetivo principal deste estudo); ou seja, a informação bibliográfica recolhida resulta de 

trabalhos circunscritos a uma região e não à sua totalidade (as ocorrências deste tipo estão dispersas 

por todo o território em estudo), criando assim cenários distintos. Esta opção será completada na fase 

de projeto de execução da linha, quando se fizerem os trabalhos de campo de prospeção sistemática 

no corredor selecionado, com o inventário, localização e caraterização de todos os elementos 

patrimoniais, inclusive os de natureza etnográfica e com interesse arquitetónico. 

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que 

incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as 

imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação dos troços nas respetivas 

Cartas Militares de Portugal). A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista 

para este tipo de trabalhos de campo. 

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi compilada para o presente estudo. Como não 

foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há 

necessidade de fazer qualquer depósito de materiais. 

 
8 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos. 
99 A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados no presente estudo 
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Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados 

obtidos nas prospeções. 

Nos troços alternativos da Linha Elétrica, a relocalização das ocorrências patrimoniais foi muito 

condicionada: 

  pela vegetação do terreno que cobria a superfície do solo, impedindo a observação correta do 

solo,  

 pela existência de alguns sítios localizados em terrenos vedados ao acesso público, e  

 pela ausência de materiais arqueológicos nos locais mencionados na bibliografia. 

4.11.2.3.1 – Visibilidade do Terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a 

primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes 

unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de 

visibilidade boa do terreno. 

Quadro 4.34 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original sem 
qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 

revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

 

Quadro 4.35 – Grau de diferenciação do descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de 

materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 4.2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável de 

materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 4.3 

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos. 
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4.11.2.3.2 – Ficha de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 

numa ficha criada para este efeito. 

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os 

seguintes objetivos: 

 Identificação. 

 Localização administrativa e geográfica. 

 Descrição da Paisagem. 

 Caraterização do material arqueológico. 

 Caraterização das estruturas. 

 Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

 Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

No Anexo I2 do Volume 4 – Anexos Técnicos caracterizam-se de forma mais detalhada os grupos 

de descritores relacionados com cada um dos objetivos enunciados e apresentam-se os conceitos 

relacionados com a atribuição do valor patrimonial e respetiva classe, e com a determinação do valor 

do impacte patrimonial. 

No Anexo I4 do Volume 4 – Anexos Técnicos apresentam-se as fichas de sítio da única ocorrência 

identificada. 

4.11.2.3.3 – Registo Fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial na área que será afetada por esta obra. 

4.11.2.3.4 – Registo Cartográfico 

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 126, n.º 

127, n.º 137, n.º 138 e n.º 148, e georreferenciadas com coordenadas do sistema Datum Lisboa. 

Nos corredores da linha elétrica, os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de 

visibilidade do terreno na área de estudo foram localizados nas respetivas Cartas Militares, bem como 

no caso da área de implantação da central solar e na zona envolvente. 
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4.11.2.3.5 – Informação Oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi reduzida, mas 

em alguns lugares fundamental para encontrar os sítios arqueológicos ou para compreender a sua 

ausência. 

4.11.2.4 – Valor Patrimonial 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente nos troços alternativos, sendo importante referir que não se fez a avaliação 

patrimonial dos sítios que não foram relocalizados. 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes 

para calcular o valor patrimonial de cada sítio.  

A metodologia adotada na avaliação do valor patrimonial encontra-se descrita no Anexo I2 do 

Volume 3 – Anexos Técnicos. 

4.11.3 – Localização Geográfica e Administrativa 

A área de enquadramento histórico proposta localiza-se no Distrito de Viseu: 

 Concelho de Lamego (Cambres, União de Freguesias de Parada do Bispo e Valdigem, Sande, 

Lamego (Almacave e Sé), Figueira, Várzea de Abrunhais). 

 Concelho de Armamar (Fontelo, Vacalar, Aldeias, Queimada, Armamar, Queimadela, União de 

Freguesias de São Romão e Santiago, São Martinho das Chãs, Santa Cruz, São Cosmado). 

 Concelho de Tarouca (Salzedas, União de Freguesias de Gouviães e Ucanha, União de 

Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira). 

 Concelho de Moimenta da Beira (Sever, Leomil, Sarzedo e Passô). 

 

4.11.4 – Central Solar Fotovoltaica 

4.11.4.1 – Caraterização da Paisagem e do Terreno 

A paisagem abrangida pela implantação da Central Douro Solar é caraterizada por colinas de 

pequenas dimensões, formadas por aglomerados de rochas granitóides, que despontam à superfície 

do solo, intercalados por pequenas depressões abertas com linhas de água ao centro, utilizadas até à 

relativamente pouco tempo para a prática da lavoura. 
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Fotografia 4.20 – Vista geral do terreno (má visibilidade do terreno) 

 

Fotografia 4.21 – Vista geral do terreno (boa e visibilidade média do terreno) 

Atualmente, é possível percorrer o terreno entre arbustos e giestas com elevada densidade e altura 

(má visibilidade do terreno – vide Desenho 4B – Volume 3), que escondem os muros de pedra das 

parcelas agrícolas e alguns equipamentos de apoio agrícola como abrigos de pastor. 

 
Fotografia 4.22 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-139  

 
Fotografia 4.23 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

Entre algumas manchas de matagal, observam-se terrenos com vegetação rasteira (visibilidade 

média do terreno), resultado de um corte recente ou do afloramento rochoso que se encontra à 

superfície. 

Próximo do local de implantação da futura subestação, existem alguns terrenos limpos de vegetação 

(boa visibilidade do terreno), que servem para a plantação de árvores de fruto. 

As prospeções arqueológicas decorreram normalmente, embora, por vezes, tenha sido impossível 

andar em zonas com vegetação densa. Registou-se apenas uma área vedada ao acesso público. 

 
Fotografia 4.24 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 
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Fotografia 4.25 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

 

Fotografia 4.26 – Vista geral do terreno (boa visibilidade do terreno) 

 

4.11.4.2 – Caraterização Patrimonial 

Em toda a área prospetada, que ultrapassa os limites da área de incidência da central solar, 

registaram-se 10 ocorrências patrimoniais (vide Desenho 4B – Volume 3):  

 2 potenciais sítios arqueológicos (n.º 1 – Chamiçal 1; n.º 2 – Serra Costa 1),  

 1 capela (n.º 3 – Capela de Nossa Senhora do Monte),  

 1 conjunto de cruzeiros (n.º 4 – Calvário de Via Chã da Beira),  

 3 abrigos de pastor (n.º 5 – Serra Costa; n.º 6 – Lameira Longa 2; n.º 8 – Lameira Longa 3),  

 1 antigo marco de propriedade (n.º 7/CNS 33330 – Lameira Longa) e  
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 2 mamoas (n.º 9/CNS 15786 – Lameira Longa 2; n.º 10/CNS 15784 – Lameira Longa 1). 

Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de 

Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação), mas destacam-se as 

ocorrências n.º 7/CNS 33330 (Lameira Longa), n.º 9/CNS 15786 (Lameira Longa 2) e n.º 10/CNS 

15784 (Lameira Longa 1), porque estão inventariadas no Plano Diretor Municipal de Tarouca (PDM 

de Tarouca, art. 15º, 17º, Anexo III), constituindo condicionantes legais para a execução do projeto. 

Quadro 4.36 – Ocorrências patrimoniais inventariadas na área de implantação da Central Solar 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor 

Patrimonial 

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância à 
Infraestrutura 

(m) 

1 Chamiçal 1 
Vestígios de 

superfície --- Moderno/Contemporâneo 11,42 C 309 

2 Serra Costa 1 
Vestígios de 

superfície --- Neo-Calcolítico 11,85 C 69 

3 
Capela de Nossa 

Senhora do Monte Capela --- Contemporâneo 10,28 C 154 

4 
Calvário de Via Chã da 

Beira Cruzeiros --- Contemporâneo 10,28 C 167 

5 Serra Costa 2 Abrigo de pastor --- Contemporâneo 4 D 81 
6 Lameira Longa 2 Abrigo de pastor --- Contemporâneo 4,28 D 92 

7 Lameira Longa Marco 33330 
Pré-história/Medieval 

Cristão/Moderno 15,85 B 57 

8 Lameira Longa 3 Abrigo de pastor --- Contemporâneo 4 D 83 
9 Lameira Longa 2 Dólmen 15786 Neolítico Final; 16,28 A 26 

10 Lameira Longa 1 Dólmen 15784 Neolítico Final; --- --- 119 

 

Os resultados da avaliação patrimonial são os seguintes: 

 Classe A (Significado muito Elevado): 1 ocorrência 

 Classe B (Significado Elevado): 1 ocorrência 

 Classe C (Significado Médio): 4 ocorrências 

 Classe D (Significado Reduzido): 3 ocorrências 

 Classe E (Significado Muito Reduzido): 0 ocorrências 

 Nulos ou Indeterminados: 1 ocorrência 

Os valores obtidos explicam-se pela raridade, pelo elevado valor histórico / científico ou simbólico da 

mamoa da Lameira Longa 2 (n.º 9/CNS 15786) - Classe de Significado Muito Elevado – e do 

antigo marco de propriedade da Lameira Longa (n.º 7/CNS 33330) – Classe de Significado 

Elevado. 

As restantes ocorrências patrimoniais dividem-se entre a Classe C (os 2 locais com vestígios de 

superfície: n.º 1 e n.º 2; a Capela de Nossa Senhora do Monte: n.º 3; e o Calvário de Via Chã da 

Beira: n.º 4) e a Classe D (os 3 abrigos de pastor: n.º 5, n.º 6 e n.º 8). Esta distinção justifica-se pelo 

maior valor simbólico e bom estado de conservação dos registos de natureza religiosa, bem como, do 
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elevado valor histórico/científico dos potenciais sítios arqueológicos, enquanto os abrigos de pastor 

estão maioritariamente em ruínas e são frequentes nos terrenos agrícolas. 

4.11.5 – Linha Elétrica de Ligação à Rede – Caracterização Patrimonial 

4.11.5.1 – Troço 1 

O Troço 1 da Linha Elétrica corresponde ao primeiro segmento de traçado único, inserido no Corredor 

1 e que tem uma extensão de 4,809 km. 

As prospeções arqueológicas foram muito condicionadas pelo predomínio de encostas com matos 

densos (má visibilidade do terreno), que impossibilitaram a correta observação do terreno. 

Os trabalhos de campo contribuíram para a identificação de apenas 1 ocorrência patrimonial (n.º 11: 

via de Cimbres – Senhora da Graça), que é atravessada pela linha elétrica e que está a cerca de 133 

m de distância do apoio 9 (o mais próximo). 

A via de Cimbres – Senhora da Graça (n.º 11) não tem qualquer classificação oficial, nem está 

inventariada no Plano Diretor Municipal de Armamar. A ocorrência patrimonial n.º 11 tem um valor 

patrimonial de Classe C – Significado Médio. 

Quadro 4.37 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 1 da Linha Elétrica 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor 

Patrimonial

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha (m) 

Distância a 
apoio (m) 

11 Cimbres – Senhora da 
Graça 

Via --- Contemporâneo 10,14 C 0 133 (apoio 
9) 

 

4.11.5.2 – Troço 2 

 Corredor 1 

O Corredor 1 do Troço 2 desenvolve-se na zona Oeste da área de estudo e tem cerca de 6,489 km. 

Neste segmento de linha registaram-se 4 ocorrências patrimoniais:  

 as 3 mamoas do Souto Redondo (n.º 12/CNS 30514 – Souto Redondo 3; n.º 13/CNS 30515 – 

Souto Redondo 1; n.º 14/CNS 30516 – Souto Redondo 2) e  

 a zona de proteção especial da paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15). 

Neste conjunto, a linha elétrica intercepta a ZEP do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15), mas encontra-se 

relativamente afastada da necrópole do Souto Redondo (a cerca de 122m de distância da mamoa do 

Souto Redondo 1 (n.º 13/CNS 30515). 
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Quadro 4.38 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 2 (Corredor 1) da Linha Elétrica 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio CNS Cronologia 
Valor 

Patrimonial

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha (m) 

Distância a 
apoio (m) 

12 Souto Redondo 3 Mamoa 30514 Neo-Calcolítico --- --- 122 
170 (apoio 
21, Sol.1) 

13 Souto Redondo 1 Mamoa 30515 Neo-Calcolítico --- --- 112 
164 (apoio 
21 Sol. 1) 

14 Souto Redondo 2 Mamoa 30516 Neo-Calclítico --- --- 140 
198 (apoio 
21, Sol. 1) 

15 Alto Douro 
Vinhateiro 

Paisagem 
Cultural 

--- Romano/Idade 
Média/Moderno/Contemporâneo

16,57 A 0 69 (apoio 
38, Sol. 1) 

 

A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) está classificada como Monumento Nacional e 

como Património Mundial (Inscrito na Lista do Património Mundial na 25.ª sessão do Comité do 

Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 2001; Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 

147, de 30-07-2010). As 3 mamoas do Souto Redondo (n.º 12/CNS 30514 – Souto Redondo 3; n.º 

13/CNS 30515 – Souto Redondo 1; n.º 14/CNS 30516 – Souto Redondo 2) estão classificadas como 

Património Arqueológico no Plano Diretor Municipal de Armamar. 

Conforme a nossa avaliação patrimonial, a Zona Especial de Proteção da Paisagem Cultural do 

Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) tem um valor patrimonial de Classe A (Significado Muito Elevado). 

Como não foi possível confirmar no local o estado de conservação da mamoa da necrópole do Souto 

Redondo, nem proceder à sua caraterização, a sua avaliação patrimonial tem resultados nulos ou 

indeterminados. 

 Corredor 2 

O Corredor 2 do Troço 2 desenvolve-se na zona Este da área de estudo e tem cerca de 6,280 km. 

Neste segmento de linha registaram-se 2 ocorrências patrimoniais:  

 o conjunto edificado da Redonda (n.º 21) e  

 a zona de proteção especial da paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15). 

Quadro 4.39 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 2 (Corredor 2) da Linha Elétrica 

N.º Designação Tipo de 
Sítio 

CNS Cronologia Valor 
Patrimonial

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha 

(m) 

Distância a 
apoio (m) 

15 Alto Douro Vinhateiro 
Paisagem 
Cultural --- 

Romano / Idade Média / 
Moderno / 

Contemporâneo 
16,57 A 0 

69 (apoio 
40, Sol. 2) 

21 
Quinta da Lama 

Redonda 
Conjunto 
edificado ---- Moderno/Contemporâneo 17,42 A 217 

218 (apoio 
22) 

 

Neste conjunto, a linha elétrica cruza a ZEP do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15), mas o lugar da 

Redonda (n.º 21) encontra-se relativamente afastada do Apoio 22 (cerca de 218m de distância). 
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Conforme já referido na exposição para o Corredor 1, a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro 

(n.º 15) está classificada como Monumento Nacional e como Património Mundial (Inscrito na Lista do 

Património Mundial na 25.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 

2001; Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010) e a Quinta de Lama Redonda (n.º 

21) não tem qualquer tipo de classificação oficial, nem se encontra inventariada no Plano Diretor 

Municipal de Armamar. 

A Zona Especial de Proteção da Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) tem um valor 

patrimonial de Classe A (Significado Muito Elevado), a mesma classificação da Quinta de Lama 

Redonda (n.º 21). 

 Alternativa 1 

A Alternativa 1 do Troço 1 consiste num segmento de linha com 1,224 km, que faz a ligação entre o 

Corredor 1 e o Corredor 2. 

Os trabalhos de campo contribuíram para a identificação de apenas 1 ocorrência patrimonial (n.º 25: 

Cemitério de Tões), que está a cerca de 139 m de distância do apoio 24 (o mais próximo). 

O cemitério de Tões (n.º 25) não tem qualquer classificação oficial, mas está classificado como 

Espaço Cultural no Plano Diretor Municipal de Armamar (PDM de Armamar, art. n. º 38º e Planta de 

ordenamento). A ocorrência patrimonial n.º 25 tem um valor patrimonial de Classe C – Significado 

Médio. 

Quadro 4.40 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 2 (Alternativa 1) da Linha Elétrica 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio Cronologia 
Valor 

Patrimonial

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha (m) 

Distância a 
apoio (m) 

25 Cemitério de Tões Cemitério Contemporâneo 9,14 C 139 139 (apoio 24) 

 

4.11.5.3 – Troço 3 

O Troço 3 da Linha Elétrica corresponde ao segundo segmento de linha único e tem uma extensão 

de 4,380 km. 

Os trabalhos de campo contribuíram para a identificação de 4 ocorrências patrimoniais na área de 

incidência da linha elétrica (n.º 15, n.º 223, n.º 224, n.º 225) e mais 5 ocorrências na restante faixa do 

corredor da linha (n.º 17, n.º 18, n.º 22, n.º 23 e n.º 24). 

O conjunto é formado pela área classificada da Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15), 

por um marco da área demarcada do Douro Vinhateiro (n.º 17), por eventual sítio arqueológico (n.º 18 

– Quinta da Tapada), por 3 cruzeiros (n.º 22 – Segundo Cruzeiro de São Domingos, n.º 23 – Primeiro 

Cruzeiro de São Domingos e n.º 24 – Cruz Alta), por 1 fonte (n.º 223), por 1 antigo caminho rural (n.º 

224) e por 1 casa de apoio agrícola (n.º 225). 
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A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) está classificada como Monumento Nacional e 

como Património Mundial (Inscrito na Lista do Património Mundial na 25.ª sessão do Comité do 

Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 2001; Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 

147, de 30-07-2010), o Marco Granítico n.º 91 do Alto Douro Vinhateiro (n.º 17) está classificado 

como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 35 909, DG, Série I, n.º 236, de 17-10-1946) e o 

hipotético sítio arqueológico da Quinta da Tapada (n.º 18) está classificado como Arqueológico no 

Plano Diretor Municipal de Lamego.  

As restantes 6 ocorrências não têm qualquer classificação, nem se encontram inventariadas no Plano 

Diretor Municipal de Lamego e de Armamar. 

Quadro 4.41 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 3 da Linha Elétrica 

N.º Designação Tipo de 
Sítio 

CNS Cronologia Valor 
Patrimonial

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha (m) 

Distância a apoio 
(m) 

15 
Alto Douro 
Vinhateiro 

Paisagem 
Cultural --- 

Romano / Idade 
Média/ Moderno / 
Contemporâneo 

16,57 A 0 
68 (apoio 38 Sol.1; 

apoio 40, Sol.2) 

17 Marco granítico 
n.º 91 

Marco ---- Moderno 11,14 C 113 
136 (apoio 37, 

Sol.1; apoio 39, 
Sol.2) 

18 Quinta da Tapada Habitat 31061 Romano --- --- 165 
242 (apoio 
existente) 

22 Segundo Cruzeiro 
de São Domingos 

Cruzeiro --- Contemporâneo 9,42 C 227 

305 (apoio 29 
Sol.1; apoio 31 

Sol.2) e 357 (apoio 
30a/32a Alt. CSD) 

23 Primeiro Cruzeiro 
de São Domingos 

Cruzeiro --- Contemporâneo 8,85 C 181 

280 (apoio 30 
Sol.1/Sol.2) e 301 
(apoio 30a/32a Alt. 

CSD) 

24 Cruz Alta Cruzeiro --- Contemporâneo 11 C 146 

169 (apoio 30 
Sol.1/Sol.2) e 224 

(apoio 30b/32b 
Alt.CSD) 

223 
Quinta da Tapada 

II Fonte --- 
Moderno/ 

Contemporâneo 14,57 B 48 
257 (apoio 37 

Sol.1; apoio 39 
Sol.2) 

224 
Caminho do 

Barreiro Via --- 
Moderno/ 

Contemporâneo 7,85 D 5 
231 (apoio 37 

Sol.1; apoio 39 
Sol.2) 

225 Valdigem 1 
Casa de 

apoio 
agrícola 

--- Contemporâneo 4,28 D 0 

246 (apoio 39 
Sol.1; apoio 41 

Sol.2) e 236 (apoio 
40 Alt. ADV) 

 

Os resultados da avaliação patrimonial neste troço são os seguintes: 

 Classe A (Significado muito Elevado): 1 ocorrência 

 Classe B (Significado Elevado): 1 ocorrência 

 Classe C (Significado Médio): 4 ocorrências 

 Classe D (Significado Reduzido): 2 ocorrências 

 Classe E (Significado Muito Reduzido): 0 ocorrências 
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 Nulos ou Indeterminados: 1 ocorrência 

Os valores obtidos justificam-se pela raridade, pelo elevado valor histórico / científico ou simbólico da 

paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) e da fonte da Quinta da Tapada II (n.º 22). 

Existem 4 ocorrências patrimoniais classificadas com valor de Significado Médio (n.º 17, n.º 22, n.º 23 

e n.º 24) e 2 ocorrências patrimoniais classificadas com valor de Significado Reduzido (n.º 224 e n.º 

225). As diferenças verificadas devem-se ao maior valor simbólico dos 3 cruzeiros e ao maior valor 

histórico e científico do marco do Alto Douro Vinhateiro (n.º 17). 
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4 –  

4.12 – USO ATUAL DO SOLO 

4.12.1 – Introdução 

A caracterização do território onde se desenvolve a Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e a Linha 

Elétrica de Ligação à rede constitui a situação de referência para posterior identificação, avaliação e 

classificação de eventuais impactes ambientais decorrentes da sua construção e funcionamento 

sobre o Uso do Solo. 

No Volume 3 – Peças Desenhadas, no Desenhos 16 – Ocupação Atual do Solo foi cartografado o 

uso atual de solo na envolvente do projeto em estudo (central solar e corredores para implantação da 

linha de ligação à rede). 

De forma a dispor de uma área mais abrangente para caraterização do território, onde se insere o 

projeto, foi considerada uma área de estudo mais alargada, correspondendo a um corredor de 1000 

metros centrado em cada corredor em apreciação e 300m em redor da área de implantação da 

Central Solar Fotovoltaica. 

O território onde o projeto se implanta apresenta características marcadamente rurais, destacando-se 

claramente as áreas ocupadas por pomares e por vinha. 

A identificação dos usos do solo, na área em estudo, foi efetuada com base na cartografia de 

ocupação do solo COS2018 (DGT) bem como na interpretação de fotografia aérea e pela prospeção 

in situ. 

4.12.2 – Análise e Caraterização 

Para a análise das tipologias de ocupação do solo na zona de desenvolvimento dos projetos (linha 

elétrica e central solar fotovoltaica, apresentam-se no Desenho 16 (Volume 3) os usos de solo 

cartografados na área de estudo (segundo a base de referência anteriormente referida) e que são os 

seguintes: 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

4-148 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

Quadro 4.42 – Classes de ocupação do solo cartografadas na área de estudo 

Código 
COS2018 

Designação Descrição 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo 
predominantemente 
horizontal 

Áreas de tecido edificado contínuo em que os edifícios com altura inferior a 3 andares 
ocupam uma superfície superior ou igual a 50% da parcela. 

1.1.2.1 Tecido edificado 
descontínuo 

Áreas de tecido edificado nas quais a superfície impermeabilizada ocupa uma área superior 
ou igual a 50% e inferior a 80% da superfície total. 

1.1.2.2 Tecido edificado 
descontínuo esparso 

Áreas de tecido edificado nas quais a superfície impermeabilizada ocupa uma área superior 
ou igual a 30% e inferior a 50% da superfície total. 

1.2.1.1 Indústria Áreas ocupadas por produção industrial 

1.3.1.1 Infraestruturas de 
produção de energia 
renovável 

Áreas ocupadas por infraestruturas de produção de energia através de fontes renováveis, 
como parques eólicos, parques solares, instalações de aproveitamento da energia das 
marés e barragens para produção de energia. 

1.4.1.1 Rede viária e espaços 
associados 

Rodovias e espaços associados. Inclui estradas nacionais, autoestradas, estações de 
serviço, áreas de lavagem automática, parques de estacionamento associados a rodovias 
fora do tecido edificado, áreas de manobras e serviços de manutenção. 

1.5.1.2 Pedreiras Zonas de exploração de pedra ou areia a céu aberto, incluindo as áreas ocupadas pelas 
instalações necessárias à sua lavra e pelos depósitos das substâncias extraídas. Esta classe 
é representativa das áreas destinadas à indústria das rochas ornamentais (e.g. granitos e 
mármores), cimenteiras, areeiros e outros materiais de construção. 

1.6.5.1 Outros equipamentos e 
instalações turísticas 

Inclui equipamentos como quartéis de bombeiros, esquadras de polícia, prisões, hospitais, 
universidades, escolas e instalações turísticas como hotéis e turismo rural. 

2.1.1.1 Culturas temporárias de 
sequeiro e regadio 

Áreas ocupadas por culturas temporárias que não utilizam qualquer tipo de rega artificial e 
por culturas irrigadas de forma artificial permanentemente ou não, utilizando com frequência 
infraestruturas permanentes de rega (e.g. canais de irrigação, redes de drenagem, pivôs de 
rega). Este tipo de culturas pode também recorrer a estruturas de rega tradicionais (e.g. 
sulcos para rega por gravidade) 

2.2.1.1 Vinhas Áreas plantadas com vinha não associada a outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

2.2.2.1 Pomares Áreas plantadas com árvores ou arbustos de fruto não associados a outro(s) tipo(s) de 
cultura(s). Inclui pomares de frutos frescos, pomares de origem subtropical, pomares de 
frutos de casca rija e pomares de citrinos. 

2.2.3.1 Olivais Áreas ocupadas por formações de tipo pomar com oliveira (Olea europea var. europea), não 
associadas a outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e 
parcelares complexos 

Áreas de uso agrícola nas quais ocorrem mosaicos de parcelas inferiores à unidade mínima 
cartográfica (UMC), correspondentes a combinações diversificadas entre culturas temporárias 
de regadio, culturas temporárias de sequeiro, pastagens melhoradas e culturas permanentes. 
Este tipo de ocupação/uso está muitas vezes situado na proximidade de aglomerados urbanos 
ou rurais em resultado da produção agrícola de frutos ou legumes para consumo próprio (e.g. 
hortas de casas particulares). Inclui frequentemente jardins urbanos inferiores à UMC e edifícios 
dispersos correspondentes a uma impermeabilização inferior a 30%. 

2.3.3.1 Agricultura com espaços 
naturais e seminaturais 

Inclui pequenas áreas de espaços naturais com superfície inferior à UMC e a uma distância 
inferior ou igual a 60 m entre si, inseridas numa matriz de áreas agrícolas ou vice-versa, 
desde que tanto a proporção de espaços naturais como a proporção de áreas agrícolas seja 
superior a 25% e inferior a 75%. 

2.4.1.1 Agricultura protegida e 
viveiros 

Agricultura protegida de espécies agrícolas e viveiros agrícolas, florestais e de plantas 
ornamentais. A agricultura protegida pode ser de plástico ou vidro, entre outros materiais, 
tendo de ser acessíveis ao homem (no seu interior uma pessoa pode trabalhar de pé e na 
vertical). 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas Zonas de vegetação herbácea em que esta ocupa uma área superior ou igual a 25% da 
superfície e que se desenvolvem sem adubação, cultivos, sementeiras ou drenagens. Estas 
áreas podem ser utilizadas de forma extensiva para pastoreio (pastagens espontâneas 
pobres) 

5.1.1.1 Floresta de sobreiro Florestas em que a espécie dominante é o sobreiro (Quercus suber). 

5.1.1.3 Florestas de outros 
carvalhos 

Florestas em que as espécies dominantes são o carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 
carvalho-alvarinho (Quercus robur), carvalho-português (Quercus faginea), ou de outros 
carvalhos 

5.1.1.4 Florestas de castanheiros Florestas em que a espécie dominante é o castanheiro (Castanea sativa). 

5.1.1.7 Florestas de outras 
folhosas 

Florestas em que se verifica a maior dominância numa espécie de outra folhosa não 
discriminada nas restantes classes de folhosas (e.g. Salix spp., Populus spp., Platanus spp., 
Alnus glutinosa, etc.). Inclui florestas de nogueira (Juglans regia), desde que explorada para 
a produção de madeira. 

5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo Florestas em que a espécie dominante é o pinheiro bravo (Pinus pinaster). 

6.1.1.1 Matos Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, em que o coberto arbustivo 
(e.g., urzes, silvas, giestas, tojos, zambujeiro) é superior ou igual a 25% 

7.1.2.1 Rocha nua Áreas com pouca vegetação em que a superfície coberta por rocha ocupa uma área superior 
ou igual a 90%. 

Fonte: DGT 
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A área de implantação da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar carateriza-se 

pela dominância de áreas de matos 

(6.1.1.1) com alguns exemplares de 

pinheiro bravo, isolados e relativamente 

jovens. Estes matos são dominados por 

giestas apresentando por vezes grande 

densidade 

Fotografia 4.27 – Áreas de matos na zona de implantação da central 

 
Fotografia 4.28 – Área de pomares na zona de 

desenvolvimento dos Corredores para a linha elétrica  

Os pomares (2.2.2.1) são muito 

frequentes no contexto da área de 

estudo, particularmente nas zonas de 

cotas mais baixas e com aptidão 

agrícola, ao longo do traçado dos 

corredores estudados. A grande maioria 

das áreas de pomar identificadas 

corresponde a pomar de macieiras, onde 

se produzem várias variedades de maçã 

com Indicação Geográfica Protegida 

(IGP), Maçã da Beira Alta IGP 

 
Fotografia 4.29 – Área de vinha na zona de 

desenvolvimento dos Corredores para a linha elétrica 

As vinhas (2.2.1.1) são mais frequentes 

na metade norte da área de estudo, à 

medida que esta se aproxima do vale do 

rio Douro, com cotas mais baixas 

relativamente à sona mais a sul. A partir 

do eixo Aldeias – Queimada para norte 

aproximadamente, entra-se na Zona 

Especial de Proteção (ZEP) do Alto 

Douro Vinhateiro, em que as vinhas são 

parte fundamental da paisagem 

As zonas urbanas no contexto da área 

de estudo correspondem a núcleos 

habitacionais pequenos, de caraterísticas 

marcadamente rurais, como Vila Chã da 

Beira (vista da Senhora do Calvário), 

rodeadas por zonas agricultadas e 

florestadas (classes 1.1.1.2, 1.1.2.1 e 

1.1.2.2) 

Fotografia 4.30 – Vila Chã da Beira (vista da Senhora do Calvário) 
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Fotografia 4.31 – Florestas de castanheiros 

 

Das ocupações identificadas na área de 

estudo, as florestas de castanheiros 

(classe 5.1.1.4) são bastante raras, 

correspondendo frequentemente a 

manchas de souto para produção de 

madeira e de castanha.  

O quadro e a figura seguintes sintetizam a ocupação do solo presente na área de estudo 

considerada: 

Quadro 4.43 – Ocupação do solo na área de estudo 

Código 
COS2018 Designação 

Área 
(hectares) Percentagem 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo 
predominantemente horizontal 13,97 0,48 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 21,66 0,75 

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 11,03 0,38 

1.2.1.1 Indústria 0,34 0,01 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de energia 
renovável 

5,02 0,17 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 7,91 0,27 

1.5.1.2 Pedreiras 5,01 0,17 

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas 2,0 0,07 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 34,13 1,18 

2.2.1.1 Vinhas 520,79 17,95 

2.2.2.1 Pomares 1135,80 39,14 

2.2.3.1 Olivais 21,60 0,74 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 80,19 2,76 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e 
seminaturais 9,85 0,34 

2.4.1.1 Agricultura protegida e viveiros 2,99 0,10 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas 2,80 0,10 

5.1.1.1 Floresta de sobreiro 2,70 0,09 

5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 26,59 0,92 

5.1.1.4 Florestas de castanheiros 49,42 1,70 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 17,76 0,61 

5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 261,01 8,99 

6.1.1.1 Matos 66,02 23,02 

7.1.2.1 Rocha nua 1,34 0,05 

Total 2901,94 100,00 
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Figura 4.33 – Uso do solo na área de estudo 

Como é possível constatar, as áreas de classes agrícolas são claramente dominantes no contexto da 

área de estudo (61,21%), seguindo-se as zonas de matos (23,02%) e as zonas florestais (12,32%). 

As classes de ocupação direta edificada ou correspondentes a territórios artificializados representam 

cerca de 2,31% da área de estudo. 

 Central Solar Fotovoltaica 

A área de implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar é quase exclusivamente ocupada 

por matos (classe 6.1.1.1). Trata-se de uma área em situada a maior altitude que a generalidade da 

envolvente próxima, onde a prática agrícola apresenta diversas limitações, quer em função do relevo, 

quer no que diz respeito à baixa produtividade dos solos. 

Fotografia 4.32 – Matos (classe 6.1.1.1) na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica, sendo visíveis 
afloramentos de granito 

No limite norte desta área, na proximidade da localização da Subestação Elevatória, surgem algumas 

parcelas de pomares de macieiras e de castanheiros, em zonas mais aplanadas. 
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Fotografia 4.33 – Zona norte da área de implantação da 
Central Solar Fotovoltaica, com parcelas de ocupação 
agrícola (classes 2.2.2.1 Pomares e 2.1.1.1 Culturas 

temporárias de sequeiro e regadio) e castanheiros (classe 
5.1.1.4 Florestas de castanheiros) 

Fotografia 4.34 – Zona de implantação da Subestação 
Elevatória, dominada por matos (classe 6.1.1.1) 

 Linha Elétrica de ligação à rede 

Os corredores para a implantação da Linha Elétrica de ligação em estudo no presente EIA foram 

desenvolvidos tendo em consideração diversos aspetos, sendo a interferência com áreas urbanas e 

edificadas uma das principais condicionantes a evitar. Como anteriormente referido, a maior parte da 

área de estudo considerada diz respeito a classes agrícolas de uso do solo, destacando-se a esse 

respeito os “Pomares” mais a sul e a “Vinha” mais a norte, a menores cotas. 

Fotografia 4.35 – Extensa área de pomar de macieiras 
no corredor 1 (troço 1) 

Fotografia 4.36 – Zona de vinha junto a Valdigem, na 
proximidade da EN313 e da Subestação de Valdigem 

(troço 3) 

Fotografia 4.37 – As áreas ocupadas com “Olivais” são 
muito pouco frequentes no contexto da área de estudo, 

sendo menos raras na zona norte (EN313 junto a 
Valdigem, troço 3) 

Fotografia 4.38 – Ocupação florestal com pinheiro 
bravo na vertente norte do Monte de São Domingos 

(Corredor 1) 
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Fotografia 4.39 – Topo do Monte de São Domingos, 
ocupado por matos (Corredor 1) 

Fotografia 4.40 – Vista do Monte de São Domingos 
para noroeste (povoação de Valdigem e vale do Rio 

Varosa) 

 

Fotografia 4.41 – Vista da zona de chegada à 
subestação para a povoação de Valdigem 

Fotografia 4.42 – Subestação de Valdigem 
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4.13 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

4.13.1 – Metodologia Geral 

A caracterização do território afetado pelo projeto é operacionalizada pela análise de um conjunto de 

dimensões, cuja síntese é apresentada do quadro seguinte.  

A análise desse conjunto de dimensões permite perspetivar de que modo o projeto se insere no 

território e respetivas dinâmicas, e estabelecer as bases para entender que tipo de influência nele irá 

exercer.  

Concomitantemente, são estabelecidas as bases para avaliar de que modo o projeto está em 

conformidade com as orientações e regulamentações dispostas nos instrumentos de planeamento e 

gestão territorial ou as resultantes das restrições e servidões de utilidade pública que impendem 

sobre o território.  

Quadro 4.44 – Caracterização do território afetado – dimensões de análise 

Dimensões de análise Objetivos 

Localização geográfica e administrativa 
Localizar a área de inserção do projeto e enquadrá-lo no território, quer ao nível da 
divisão administrativa quer ao nível das Nomenclaturas Territoriais para fins 
Estatísticos (NUTS). 

Estrutura, diferenciação e dinâmicas do 
território 

Traçar um quadro global dos elementos que estruturam o território em que o projeto 
irá inserir-se e dos elementos marcantes das dinâmicas territoriais que nele se 
exercem.  
Deste modo, é relevante ilustrar os traços mais marcantes dos seguintes aspetos: 
- Ocupação e usos atuais do solo; 
- Estrutura urbana; 
- Estrutura e hierarquia da rede viária; acessibilidades; 
- Principais tendências e dinâmicas de transformação do território. 

Identificação e análise dos instrumentos 
de planeamento e gestão do território 
que incidem sobre a área de estudo 

Identificação dos instrumentos que integram o sistema de gestão territorial (Lei nº 
3/2014, de 30 de maio, e DL nº 80/2015, de 14 de maio) sobre o qual assenta a 
política de ordenamento do território e de urbanismo.  
Análise das orientações, objetivos, propostas e regulamentações dispostas nesses 
instrumentos. 

Identificação e análise das restrições e 
servidões de utilidade pública que 
impendem sobre a área de estudo.  

Análise das figuras que constituem instrumentos de ordenamento e 
sustentabilidade territorial (RAN, REN, áreas sensíveis) e dos condicionamentos 
que colocam à ocupação, usos e transformações do solo. 

Análise dos condicionamentos que se traduzem em servidões destinadas a 
assegurar a preservação de recursos, bens e funcionalidades de interesse público 
(vias de comunicação, infraestruturas de transporte de energia, saneamento, 
abastecimento de água, etc.) 

 

4.13.2 – Localização 

O território em estudo localiza-se a sul do rio Douro, no Distrito de Viseu. Ao nível da Nomenclatura 

Territorial para Fins Estatísticos (NUTS), insere-se na NUTS II – Norte, e na NUTS III - Douro.  

Nos quadros seguintes são indicados os concelhos e freguesias abrangidos pela área de estudo da 

Central Solar Fotovoltaica e dos corredores da linha elétrica de ligação à rede, a 220 kV. 
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Quadro 4.45 – NUTS, concelhos e freguesias abrangidos pela área da central fotovoltaica 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesia 

Norte Douro Viseu 

Armamar São Cosmado, São Martinho das Chãs, Santa Cruz, Cimbres 

Moimenta da Beira Sarzedo 

Tarouca União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 

 

Quadro 4.46 – NUTS III, concelhos e freguesias abrangidos pelos corredores da linha elétrica de ligação à rede, 

a 220 kV 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesia 

Norte Douro Viseu 

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

Santiago, Armamar, Queimada, Aldeias, Fontelo 

Lamego Figueira, União das Freguesias de Parada do Bispo e Valdigem 

Tarouca 
União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, 

Salzedas 

 

4.13.3 – Estrutura, diferenciação e dinâmicas do território 

A área de estudo situa-se no Douro Sul, um território que padece de muitos dos problemas com que 

se defrontam os territórios interiores, nomeadamente ao nível da perda demográfica, incapacidade de 

fixação de jovens e envelhecimento das populações, baixos níveis de escolaridade e formação 

profissional, níveis de produtividade inferiores à média regional e nacional (ver a secção relativa à 

Componente Social – Capítulo 4.14, para análises mais detalhadas). 

Trata-se, por outro lado, de um território de matriz rural, de baixa densidade, com um povoamento de 

tipo concentrado, mas em lugares de pequena ou muito pequena dimensão, com exceção da cidade 

de Lamego, configurando uma estrutura urbana pouco coesa cuja articulação não é facilitada pelas 

próprias características orográficas do território e da rede viária. 

Considerando as sedes de concelho da área de estudo, nos censos de 2011, a cidade de Lamego 

tinha 8.202 residentes, Moimenta da Beira 2.681, Tarouca 1.332 e Armamar apenas 892 residentes. 

Na área de intervenção do projeto e envolvente, o lugar mais populoso é Valdigem (Lamego), com 

792 habitantes (2011). Os restantes variam entre 46 habitantes (lugar de Passos, em Armamar), e 

211 habitantes (lugar de Fontelo, também em Armamar). 

O principal eixo de polarização urbana é constituído pela cidade de Lamego e pelo eixo Lamego-

Régua-Vila Real, estruturado pelo IP3. No entanto, a capacidade polarizadora de Lamego é 

relativamente limitada, e a área de estudo encontra-se um pouco descentrada, para nascente deste 

eixo. 

No entanto, apesar de todas estas dificuldades, a tendência de perda é bastante menos acentuada 

do que noutros territórios interiores, revelando alguma capacidade de resistência, se não mesmo de 

resiliência. 
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Trata-se de um território de povoamento antigo, com alguma densidade histórica e património 

cultural, com identidade e interesse específico, ancorado nas suas características de ruralidade viva, 

e na diversidade paisagística de espaços onde o planalto beirão e o vale do Douro se encontram. 

Neste contexto, o território apresenta algumas dinâmicas positivas e ainda com potencial. A inserção 

na região demarcada do Douro e no Alto Douro Vinhateiro, Património da UNESCO, constitui o 

principal recurso, mas não o único. A expansão de áreas de fruticultura intensiva, nomeadamente 

para produção de maçã, e de outros produtos locais, bem como a presença da região vitivinícola 

demarcada de Távora-Varosa constituem outros fatores de dinâmica local. 

Neste contexto, e concomitantemente com a crescente utilização do rio Douro como eixo de 

navegabilidade e articulação do vale do Douro com o território ribeirinho e envolvente, o 

desenvolvimento de um turismo sustentável constitui um dos principais elementos com potencial 

dinamizador da área de estudo e da região. O crescimento significativo da oferta hoteleira e do 

alojamento em espaço rural, e o crescimento exponencial do alojamento local são indicadores 

efetivos desta dinâmica e do potencial que ainda detém. 

4.13.4 – Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

Nesta subseção procede-se ao enquadramento do território afetado pelo projeto, no âmbito dos 

instrumentos de planeamento e gestão do território consagrados no Sistema de Gestão Territorial 

(SGT), conforme Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que revogou a Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de setembro. Em conformidade com a Lei n.º 3/2014, de 30 de maio, o Decreto-Lei n.º 80/2015 

viria a estruturar o âmbito do SGT em quatro níveis: nacional, regional, intermunicipal e municipal.  

A Lei n.º 3/2014 (Art.º 38º) viria também a clarificar a designação da tipologia dos instrumentos, com 

base na distinção entre programas e planos. Programas são os instrumentos que estabelecem o 

quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a 

incidência espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento, e os Planos 

são os instrumentos que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 

organização do território bem como a definição do uso do solo. Neste contexto, todos os instrumentos 

de nível nacional e regional são considerados programas. A nível intermunicipal pode haver 

programas ou planos e, a nível municipal há apenas planos. Estas alterações têm incidência nos 

processos de revisão, pelo que os instrumentos em vigor aquando da publicação da Lei mantêm a 

designação. 

No quadro seguinte são indicados os instrumentos do SGT com incidência sobre a totalidade, ou 

parte, do território atravessado pelo projeto. 
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Quadro 4.47 –  Instrumentos do Sistema de Gestão Territorial 

Âmbito Instrumento Dinâmica 

Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Plano Nacional da Água (PNA) 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH do Douro) 
Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do 

Douro (PGRI do Douro) 
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo 

(POARC) 

Em vigor 

Programa das Albufeiras da Régua e Carrapatelo Em elaboração 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (PROF TMAD) Em vigor 

Regional 
Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do 

Douro - PROZED 
Em vigor 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROTN) Aguarda aprovação 

Intermunicipal 
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro - PIOTDAV Em vigor 

Municipal 

Plano Diretor Municipal de Armamar 
Plano Diretor Municipal de Lamego 

Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira 
Plano Diretor Municipal de Tarouca 

Em vigor 

 

Nas seções seguintes analisa-se cada um destes instrumentos, considerando apenas os aspetos 

relevantes para o enquadramento e avaliação do projeto em análise.  

4.13.4.1 – PNPOT 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território constitui o topo da pirâmide dos 

instrumentos de planeamento. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente mais importante da 

estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território. 

O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de 

planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos sectoriais, os 

planos regionais de ordenamento do território e os planos diretores municipais. 

A primeira revisão do PNPOT foi aprovada pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro, que revogou a Lei 

nº 58/2007, de 4 de setembro. 

Para além da reafirmação dos objetivos de valorização do território, promoção da coesão territorial 

incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta no desenvolvimento do interior, a 

revisão do PNPOT vem integrar com maior ênfase os objetivos de desenvolvimento sustentável e os 

compromissos internacionais em matéria de alterações climáticas, e definir uma nova agenda para 

2030. 

Em função do diagnóstico efetuado, o PNPOT identifica 5 grandes desafios de base territorial, para 

as próximas décadas: 

 1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável 
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 2. Promover um sistema urbano policêntrico 

 3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

 4. Reforçar a conetividade interna e externa 

 5. Promover a governança territorial 

Estes desafios são traduzidos em 25 objetivos. Refere-se seguidamente apenas alguns dos que têm 

maior relevância para o projeto em estudo. 

No desafio 1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável, é de referir o objetivo 1.3 Aumentar a 

resiliência socioecológica. 

No desafio 2. Promover um sistema urbano policêntrico, é de referir o objetivo 2.2 Reforçar a 

cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna. 

No desafio 3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial, realce para os objetivos 3.1 

Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços e interesse 

geral, e o objetivo 3.2 Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à 

dinâmica de globalização. 

No desafio 4. Reforçar a conetividade interna e externa, realce para o objetivo 4.1 Otimizar as 

infraestruturas ambientais e de energia. 

Respondendo às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais, o Programa de Ação 2030 

(Agenda para o território) enuncia 10 compromissos para o território, entre os quais se destaca o 

Compromisso 4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material. Uma das dimensões 

deste compromisso traduz-se em “Incentivar a produção e consumo de energia a partir de fontes 

renováveis, destacando-se a energia solar, aumentando a eletrificação do País e encerrando a 

produção de energia a partir do carvão” (PNPOT, p. 77). 

O Programa de Ação estabelece 5 domínios de intervenção, correspondentes aos 5 desafios de base 

territorial (natural, social, económico, conetividade e governança territorial), e define 50 medidas de 

política. Entre estas medidas destacam-se as seguintes: 

 Domínio natural: 

- Valorizar o território através da paisagem 

- Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 

 Domínio social: 

- Fomentar uma abordagem territorial de resposta à perda demográfica 

- Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 
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 Domínio económico: 

- Reforçar a competitividade da agricultura 

- Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 

- Valorizar os ativos territoriais patrimoniais 

- Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços 

 Domínio da conetividade: 

- Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 

 Domínio da governança territorial: 

- Potenciar e qualificar a cooperação territorial 

- Fortalecer as articulações rurais-urbanas 

- Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais. 

No Domínio da conetividade, a medida Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia é 

desagregada em 8 objetivos operacionais, entre os quais o nº 7 “Incentivar a produção de energia 

solar de forma descentralizada nas empresas e em territórios de elevado potencial solar.” 

4.13.4.2 – Plano Rodoviário Nacional 

O PRN foi instituído pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, com as alterações introduzidas pela 

Lei nº 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de agosto. 

Este Plano veio definir a rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de 

interesse nacional ou internacional, constituída pelas redes fundamental e complementar. 

A rede nacional fundamental inclui as vias de comunicação de maior interesse nacional (Itinerários 

Principais) que constituem a base de apoio de toda a rede rodoviária e ligam os centros urbanos de 

importância supradistrital e os principais portos, aeroportos e fronteiras. 

A rede nacional complementar é constituída pelos Itinerários Complementares e Estradas Nacionais e 

inclui as vias de ligação entre a rede fundamental e os centros urbanos de importância concelhia e 

supraconcelhia, mas infradistrital. As Estradas Nacionais não integradas na rede complementar 

passam a fazer parte da rede viária municipal. 

Algumas das vias integradas no PRN atravessam o território dos concelhos onde se desenvolve a 

Central Fotovoltaica Douro Solar e a linha elétrica de ligação à subestação de Valdigem, ocorrendo 

também na área de estudo. São as seguintes:  

 IP3/A24 (Viseu – Vila Verde da Raia, Troço Bigorne – Peso da Régua) 

 EN313 (Armamar – IP3/A24) 
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 EN2/ER2 (Peso da Régua – Lamego) 

 EN222 (Vila Nova de Gaia – Almendra, troço Valdigem – Fontelo) 

 ER226-2 (Lamego – Armamar) 

 ER226-1 (Lamego – EN222) 

4.13.4.3 – Plano Nacional da Água 

O PNA foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro. O enquadramento e objetivos do 

Plano encontram-se definidos no artigo 28º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), 

alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho. 

Segundo o Decreto-Lei nº 76/2016, o PNA é um instrumento de política sectorial de âmbito nacional e 

estratégico. A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais: 

a) A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos 

ecossistemas terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas 

necessidades de água; 

b) A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a 

sua afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa 

proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e 

c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 

4.13.4.4 – Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3) 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de Setembro, retificada pela Declaração de 

Retificação nº 22-B/2016, de 18 de Novembro) aprovou diversos PGRH, entre os quais o PGRH do 

Douro. A elaboração dos PGRH, para além dos princípios estabelecidos pela Lei de Bases do 

Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, observa os princípios da gestão da água 

estabelecidos pelo artigo 3.º da Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, republicada pelo 

Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de Junho), os princípios do planeamento das águas definidos pelo 

artigo 25.º do mesmo diploma e integra as diretrizes, medidas e planos definidos no âmbito do Plano 

Nacional da Água (PNA). 

O Anexo III da RCM nº 52/2016 publica o Relatório Técnico Resumido do PGBH do Douro em cuja 

introdução se refere que o PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer 

uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a 

ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. 

Os objetivos estratégicos (OE) definidos para a respetiva Região Hidrográfica são os seguintes: 

 OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 
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 OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

 OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

 OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

 OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

 OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais; 

 OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 

No relatório do plano é definido um conjunto de programas de medidas, nomeadamente ao nível da 

redução ou eliminação de cargas poluentes, promoção da sustentabilidade das captações, 

minimização de alterações hidromorfológicas, minimização de riscos e de prevenção de acidentes de 

poluição. 

4.13.4.5 – Plano de Gestão de Riscos de Inundação da Região Hidrográfica do Douro (PGRI do 

Douro) 

O PGRI do Douro foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 51/2016, de 20 de 

Setembro, retificada e republicada pela RCM nº 22-A/2016, de 18 de Novembro. 

Os PGRI são instrumentos de planeamento sectorial das águas nas áreas de possível inundação e 

visam a redução do risco através da diminuição das potenciais consequências prejudiciais para a 

saúde humana, as atividades económicas, o património cultural e o meio ambiente. 

Na Região Hidrográfica do Douro foram identificadas três zonas críticas: Régua, Porto (Vila Nova de 

Gaia) e Chaves (no rio Tâmega). 

Estas zonas críticas não abrangem a área de desenvolvimento do projeto em estudo no presente EIA. 

4.13.4.6 – Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo (POARC) 

O POARC foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002, de 23 de março. 

A área de intervenção do POARC incide sobre os planos de água e respetivas zonas de proteção 

com uma largura de 500 m, medida na horizontal a partir do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) 

que, para a albufeira do Carrapatelo, corresponde à cota 46,5 m e para a albufeira da Régua 

corresponde à cota 73,5 m. 

Deste modo, a área de incidência do POARC não abrange a área de desenvolvimento do projeto em 

estudo, na medida em os corredores em estudo para implantação da linha se localizam a distâncias 

superiores a 1.000 dos níveis de NPA das albufeiras da Régua e do Carrapatelo.  
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4.13.4.7 – Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(PROF TMAD) 

Os PROF são instrumentos sectoriais de gestão territorial, previstos na Lei de Bases da Política 

Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de 

janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 

de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de 

janeiro. 

Segundo o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 16/2009, os PROF são instrumentos programáticos de 

concretização de política sectorial, à escala de região, que estabelecem normas específicas de 

utilização e exploração florestal dos seus espaços, com a finalidade de garantir a produção 

sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. Os PROF estabelecem normas 

específicas de intervenção, utilização e exploração dos espaços florestais, de modo a promover e 

garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a esses associados. 

Nas áreas em se sobrepõem a programas especiais ou sectoriais, os PROF devem integrar as 

disposições estabelecidas naqueles programas, relativamente à ocupação e utilização florestal. 

Os Planos Diretores Municipais devem adaptar as suas disposições ao conteúdo dos PROF, com os 

quais devem ser compatíveis, envolvendo, obrigatoriamente, a atualização das respetivas plantas. 

O âmbito geográfico dos PROF tem como base territorial de referência as unidades, ou conjunto de 

unidades, de nível III da NUTS. 

Os PROF foram objeto de revisão, aprovada em 2019. No seguindo do Despacho n.º 782/2014, de 17 

de janeiro, no âmbito da revisão o número de PROF passou de 21 para 7, por agregação do âmbito 

geográfico das NUTS III.  

A área de estudo é abrangida pelo PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 57/2019, de 11 de fevereiro. A área abrangida pelo PROF TMAD totaliza 

1.227.962 ha, abrangendo 3 NUTS e o território de 33 municípios, entre os quais Armamar, Lamego, 

Moimenta da Beira e Tarouca.  

O PROF estabelece um vasto conjunto de objetivos gerais, dos quais se destaca os seguintes: 

 Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

 Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

 Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

 Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 

gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

 Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 
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 Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 

 Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio dos espaços florestais. 

A área em estudo abrange duas sub-regiões homogéneas: “Beira Douro” e “Douro”, definidas no 

Artigo 16º do Regulamento. Os artigos 21º e 25º estabelecem, respetivamente, como funções das 

sub-regiões em causa: a função geral de produção, a função geral de recreio e valorização da 

paisagem e a função geral de silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores (artigo 21º), e a 

função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos, a 

função geral de produção e a função geral de silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores 

(artigo 25º). 

Os corredores da Linha a 220 kV, abrangem ambas as SRH. A área de intervenção da Central 

Fotovoltaica abrange apenas a SRH “Beira Douro”. 

A área em estudo abrange dois corredores ecológicos: a sul o corredor associado ao vale da ribeira 

de Leomil e, a norte, o corredor ecológico associado ao vale do Douro. No entanto, estes corredores 

não abrangem a área de intervenção da Central Fotovoltaica nem a área dos corredores da Linha a 

220 kV. 

Na área em estudo estão presentes algumas áreas integradas no Perímetro Florestal da Serra de 

Leomil (ver Desenho 18 – Síntese de Condicionantes – Volume 3). Este perímetro, está sujeito a 

regime florestal parcial e abrange uma área total de 7.844 hectares. Segundo o Documento 

Estratégico do PROF, em 2016, a maior parte desta área encontrava-se afeta a ocupação e usos de 

matos e pastagens (6.025 hectares) e floresta (1.179 hectares), ocorrendo ainda terrenos 

improdutivos (491 hectares), usos agrícolas (121 hectares) e urbanos (29 hectares). 

Na zona dos corredores da Linha a 220 kV ocorrem também algumas manchas consideradas como 

áreas florestais sensíveis, definidas no PROF como “As áreas que, do ponto de vista do risco de 

incêndio, a exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, 

social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção (…)”. 

4.13.4.8 – Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do Douro 

(PROZED) 

O PROZED foi aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 60/91, de 21 de novembro, abrangendo a 

área envolvente do rio Douro dos municípios de Alijó, Armamar, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, 

Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Penafiel, Pedo da Régua, Resende, Sabrosa e Tabuaço 

e ainda, no município de Gondomar, as freguesias de Medas, Melres e Lomba e parte da freguesia 

de Covelo, a montante da Barragem de Crestuma-Lever (Artigo 2º). 
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São objetivos do PROZED (artigo 4º): 

a) Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que permita a exploração dos recursos 

naturais e humanos das margens do Douro, sem pôr em causa o seu equilíbrio ambiental e 

social; 

b) Proteger e valorizar a bacia visual do Douro, que é constituída pelas encostas do vale do 

Douro com perspetiva para o rio e que se estende até às linhas de cumeada; 

c) Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

d) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores patrimoniais, 

urbanístico e paisagísticos; 

e) Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de ordenamento 

do território; 

f) Contribuir para o incremento da qualidade de vida, nomeadamente através da celebração de 

protocolos entre a administração central, as autarquias e os agentes económicos, com vista à 

concretização de programas ou projetos de âmbito regional; 

g) Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de ordenamento. 

O artigo 5º definiu dez anos como prazo de vigência do PROZED, após o que deveria ser objeto de 

revisão (artigo 6º), o que não veio a acontecer.  

Como tal, o PROZED apresenta alguma desatualização, como, aliás, pode constatar-se em alguns 

dos objetivos acima elencados, nomeadamente ao nível da regulamentação do uso do solo. O 

Sistema de Gestão Territorial desenvolveu-se e evoluiu bastante, desde 1991. 

Em síntese, destacam-se do PROZED os objetivos de compatibilização entre a proteção e 

valorização da bacia visual do Douro (alínea b) e o desenvolvimento local e o incremento da 

qualidade de vida (alíneas a e f). 

Presentemente, os PMOT da área de estudo encontram-se compatibilizados com o PROZED e 

estabelecem as disposições regulamentares eficazes para os usos do solo. 

O PROZED deveria ter sido revogado com a aprovação do PROT da Região Norte, mas este Plano 

permanece por aprovar. 

Os corredores da Linha a 220 kV, a partir, aproximadamente, do km 8+000/8+500 do corredor 1 e do 

km 4+000/4+500 do corredor 2, encontram-se dentro da bacia visual do Douro, delimitada na Carta 

Síntese do PROZED. 

4.13.4.9 – Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território são instrumentos que visam o correto 

ordenamento do território, definindo a estratégia regional de desenvolvimento sustentável, com a 

respetiva integração das opções estabelecidas a nível nacional. 
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Segundo o Art.º 53º do Decreto-Lei n.º 80/2015, os PROT (programas regionais) visam os seguintes 

objetivos genéricos: 

a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de 

ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas especiais; 

b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social 

sustentável à escala regional; 

c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

intrarregionais; 

d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de 

referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos 

municipais; 

e) Estabelecer, a nível regional, as grandes opções de investimento público, com impacte 

territorial significativo, as suas prioridades e a respetiva programação, em articulação com as 

estratégias definidas para a aplicação dos fundos comunitários e nacionais. 

A elaboração do PROT da Região Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

29/2006, de 23 de Março. 

A Proposta de Plano foi apresentada em Dezembro de 2009, tendo sido concluídos todos os 

procedimentos legais exigidos, incluindo a elaboração de um Relatório de Avaliação Ambiental 

Estratégica. No entanto, o PROT ainda não foi aprovado pelo Governo. 

Quando o PROT for aprovado será revogado o Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona 

Envolvente do Douro (PROZED). 

4.13.4.10 – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOTADV) 

A aprovação do PIOTADV foi ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 

de setembro.  

A elaboração do PIOTADV, primeiro plano intermunicipal de ordenamento do território a ser 

aprovado, decorre, segundo o preâmbulo daquele diploma, de um compromisso assumido com a 

classificação da região do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO, 

consubstanciando o compromisso assumido pelo Estado Português de proteger eficazmente o 

património a classificar e de preservar as características que lhe conferem um “valor universal 

excecional”, um dos principais critérios definidos em tal matéria pela Convenção para a Proteção do 

Património Mundial Cultural e Natural. Sendo a paisagem cultural evolutiva e viva, apresenta fortes 

potencialidades sob o ponto de vista produtivo — quer em torno da produção dos vinhos do Porto e 

Douro quer no âmbito do turismo cultural e de lazer —, favorecendo a materialização do estatuto de 

qualidade e de excelência. 
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O PIOTADV acautela a concretização das políticas de desenvolvimento económico, social e de 

ambiente preconizadas no PROZED e conforma-se com os regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais preconizados no POARC. 

O PIOTADV é um instrumento de gestão da paisagem cultural evolutiva e viva da região, de 

articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais em termos de 

valorização do património natural e cultural e que assume particular importância para o 

enquadramento dos processos de revisão dos planos diretores municipais dos municípios 

abrangidos. 

O PIOTADV abrange parte dos municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão 

Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre 

de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. 

O PIOTADV é vinculativo para todas as entidades públicas, mas não para as entidades privadas. 

Este IGT não regula o regime de usos do solo, o qual cabe aos PMOT. Define diversas orientações 

normativas (7.2.3 – Orientações normativas) a aplicar à área geográfica abrangida pelo plano que 

deverão ser transpostas para os PMOT, nomeadamente definindo diretrizes para o estabelecimento 

do regime de uso do solo. 

Considerando o projeto em estudo, interessa sobretudo considerar as orientações do PIOTADV no 

respeitante à atenuação de impactes paisagísticos negativos e ter em conta as recomendações para 

o revestimento vegetal com espécies arbóreo-arbustivas da paisagem natural ou cultural da região. 

Os PMOT da área de estudo integram as disposições do PIOTADV, pelo que se privilegia a análise 

dos PMOT, uma vez que é no seu âmbito que os regimes de uso do solo são regulados. 

Importa referir, finalmente, que apenas o trecho final (aproximadamente os últimos 500 m) do 

Corredor 1 da Linha a 220 kV, na ligação à subestação de Valdigem, interfere com os limites do ADV, 

no concelho de Lamego. 

4.13.4.11 – Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Os PMOT em vigor na área de estudo compreendem os planos diretores municipais (PDM) dos 

concelhos de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira e Tarouca (ver quadro seguinte), não ocorrendo 

Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor. 

Quadro 4.48 – Planos Diretores Municipais dos concelhos da área em estudo 

Concelho Diploma 

Armamar Aviso n.º 12387/2016, Diário da República, 2ª Série, n.º 194 10 de outubro de 2016 (revisão) 

Lamego 
Aviso n.º 11674/2015, Diário da República, 2ª Série, n.º 200 13 de outubro de 2015 (revisão) 
Aviso n.º 5056/2018, Diário da República, 2ª Série, n.º 74 16 de abril de 2015 (1ª alteração) 

Aviso n.º 11118/2018, Diário da República, 2ª Série, n.º 155 13 de agosto de 2018 (2ª alteração por adaptação) 

Moimenta 
da Beira 

Aviso n.º 11883/2015, Diário da República, 2ª Série, n.º 203 16 de outubro de 2015 (revisão) 
Aviso n.º 7031/2019, Diário da República, 2ª Série, n.º 77 18 de abril de 2019 (1ª correção material) 

Tarouca Aviso n.º 14783-A/2017, Diário da República, 2ª Série, n.º 235 7 de dezembro de 2017 (revisão); 
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A qualificação dos usos do solo, conforme Plantas de Ordenamento dos PDM encontra-se reproduzida 

no Desenho 17 – Síntese de Ordenamento (Volume 3), e é analisada nos quadros seguintes. 



 

 

  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO 

PRÉVIO 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
 
 

 

4-168 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

Quadro 4.49 – PDM de Armamar: classes e categorias de espaços e áreas de estrutura ecológica atravessadas pelo Projeto 

Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Solo 
Rural 

Espaços 
agrícolas ou 

florestais 

Espaços agrícolas 
Integram áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, 

entre outros, os solos de RAN (artigo 32º) 

Corredor 1, em grande parte da extensão. 
Corredor 2, em grande parte da extensão. 

Alternativa 1, em parte da extensão. 
Alternativa 2, em grande parte da extensão. 

Central Solar Fotovoltaica (pequena mancha perto do limite norte) 

Espaços de uso 
múltiplo agrícola e 

florestal 

Áreas que correspondem a sistemas agro-silvo-pastoris e/ou onde se privilegia a 
função recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definido no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (artigo 32º) 

Corredor 1, km 9+250. 
Corredor 2, km 2+000, 5+500. 

Alternativa 1, na zona de confluência com o Corredor 2 

Espaços florestais 
de produção 

Áreas onde se privilegia a função de produção e /ou a função de proteção, tal 
como definido no Plano Regional de Ordenamento Florestal (artigo 32º) 

Corredor 1, km 1+850 a km 3+100, km 3+500, 4+700, 8+000 
Corredor 2, km 0+000 a km 2+000 (em manchas descontínuas). 

Alternativa 1, km 0+400 e 0+800. 
Central Solar Fotovoltaica. 

Espaços 
naturais - 

Correspondem aos espaços onde se privilegia a proteção dos recursos naturais 
pretendendo-se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de 

impactes na paisagem e nos ecossistemas integrando os planos de águas das 
albufeiras e as áreas naturais descobertas com afloramentos rochosos (artigo 

37º) 

Central Solar Fotovoltaica (pequena mancha perto do limite nordeste) 

Aglomerados 
rurais - 

São pequenos núcleos populacionais com funções residenciais e de apoio a 
atividades processadas em solo rural e que pela sua dimensão, características 
morfológicas e níveis de infraestruturas não reúnem condições para integrarem 

o solo urbano (artigo 41º) 

Corredor 2, Alcouce (junto ao limite, no exterior do corredor, ao km 
2+000) 

Solo 
Urbano 

Solo 
Urbanizado 

Espaços 
residenciais de 

nível II 

Correspondem a áreas de dominância de habitação unifamiliar, admitindo-se 
ainda funções de turismo, comércio, de serviços, equipamentos e lazer, 

restauração e bebidas (artigo 48º) 

Corredor 1: Cimbres (junto ao limite do corredor ao km 2+000); 
Meixedo (ligeiramente dentro do corredor, ao km 5+400); Passos 
(junto ao limite do corredor ao km 6+000); Queimada (dentro do 

corredor, na faixa poente, ao km 9+500). 
Corredor 2: Fontelo (próximo do limite do corredor ao km 7+000), 

Espaços de uso 
especial 

Destinam-se a equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros usos 
específicos, nomeadamente de recreio, lazer e turismo (artigo 49º). 

Corresponde à Ermida de São Domingos e área envolvente, onde se 
localizam um Circuito de Manutenção e um Parque de Campismo, 

junto ao limite do Corredor 1, ao km 11+700. 

Solo 
Urbanizável 

Espaços de 
expansão 

predominantemente 
habitacionais de 

nível II 

Correspondem às novas zonas habitacionais de menor densidade nas quais se 
admitem funções residenciais, de comércio e serviços, de equipamentos e lazer, 

atividades complementares e ainda o uso de turismo (artigo 56º). 

Corredor 1: Queimada (dentro do corredor, na faixa poente, ao km 
9+500). 

Corredor 2: Fontelo (ligeiramente dentro do corredor ao km 7+000). 
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Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura Ecológica Municipal Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura ecológica municipal 

Engloba as áreas que, em virtude das sus características biofísicas ou culturais, 
da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e 
valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços rurais e 

urbanos. (Artigo 20º). 
Sobrepõem-se à categoria Espaços naturais e inclui cursos de água, respetivas 

margens, áreas de RAN, REN, e corredores ecológicos definidos no PROF. 

Corredores 1 e 2, Alternativas 1 (algumas manchas ao longo dos 
corredores) 

 

Quadro 4.50 – PDM de Lamego: classes e categorias de espaços e áreas de estrutura ecológica atravessadas pelo Projeto 

Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Solo 
Rural 

Espaços 
agrícolas ou 

florestais 

Espaços agrícolas 
Integram áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando os solos de RAN 

(artigo 36º) 
Corredor 1, em grande parte da extensão, a partir do 

km 12+300. 

Espaços de uso 
múltiplo agrícola e 

florestal 

Áreas que correspondem a sistemas agro-silvo-pastoris e/ou onde se privilegia a função 
recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definido no Plano Regional de 

Ordenamento Florestal (artigo 36º) 
Corredor 1, km 12+200 a 12+500. 

Espaços 
afetos à 

exploração 
de recursos 
geológicos 

- 
São destinados à atividade de exploração de recursos geológicos do domínio privado, 

coincidentes às áreas de exploração consolidada delimitadas na Planta de Ordenamento 
(artigo 48º). 

O Corredor 1, ao km 12+300 a 12+700, atravessa uma 
Área Potencial de ocorrência de recursos geológicos. 
Tratando-se de uma área potencial, os referidos solos 
não se encontram ainda qualificados como Espaços 

Afetos à Exploração de Recursos Geológicos, 
prevalecendo a qualificação das categorias 

subjacentes, Espaços Agrícolas e Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal. 

Solo 
Urbano 

Solo 
Urbanizado 

Espaços 
residenciais de nível 

II 

Correspondem a áreas de dominância de habitação unifamiliar, admitindo-se ainda 
equipamentos, o uso de turismo, atividades de comércio e serviços, indústrias e 

armazenagem, desde que compatíveis com o uso habitacional (artigo 58º) 

Corredor 1: Valdigem, ligeiramente dentro do corredor, 
ao km 13+900. 

Espaços de uso 
especial 

Destinam-se a equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros usos específicos, 
nomeadamente de recreio, lazer e turismo (artigo 60º). 

Corredor 1: campo de futebol no eixo do corredor, ao 
km 14+500, e Subestação Elétrica de Valdigem, no 

término do corredor. 

Área Classificada do Alto Douro Vinhateiro Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Perímetro do Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro (PIOTADV) 

Nas áreas classificadas como solo rural no interior do perímetro do PIOTADV, “a autorização 
ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo enumerados deverá ser precedido de 

parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 
(…) d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e 

instalação de centros produtores de energia (…)” (artigo 27º nº 2). 
“Na área geográfica e administrativa do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do 
Alto Douro Vinhateiro, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos enumerados 
no número anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável 

pela tutela do património classificado (…)” (artigo 27º nº 3). 

Trecho final do Corredor 1 (últimos 500 m, 
aproximadamente) 
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Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura Ecológica Municipal Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura ecológica municipal 

Engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização 
ambiental e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos 

biofísicos (Artigo 21º). 
Sobrepõem-se às categorias Espaços naturais, Espaços florestais de conservação e Espaços 

verdes urbanos, e inclui cursos de água, respetivas margens, áreas de RAN, REN, Rede 
Natura 2000 e corredor ecológico definido no PROF. 

Corredor 1, a partir km 12+000, em quase toda a 
extensão. 

 

Quadro 4.51 – PDM de Moimenta da Beira: classes e categorias de espaços e áreas de estrutura ecológica atravessadas pelo Projeto 

Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Solo 
Rural 

Espaço 
agrícola 

- 
Integra os solos com capacidade de uso agrícola, classificados ou não como integrantes da RAN, e cujas 

características os tornam adequados às práticas agrícolas, agropecuárias e pecuárias, privilegiando a 
perspetiva da produção /exploração (artigo 34º) 

Faixa no limite sul da Central Solar Fotovoltaica. 

Espaço 
florestal de 
produção 

- 

Integra as áreas onde a função principal é a de produção, com vocação florestal, podendo apesentar 
potencialidade de uso mediante ações de recuperação ou reconversão florestal direcionadas para a 

exploração de recursos florestais, bem como existência de sistemas agro-silvo-pastoris e usos agrícolas e 
silvícolas alternados (artigo 37º) 

Faixa nascente da Central Solar Fotovoltaica. 

Estrutura Ecológica Municipal Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura ecológica municipal 

Integra os recursos e valores naturais indispensáveis à utilização sustentável do território e é constituída 
pelas áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais 
e urbanos, numa perspetiva de preservação, conservação e proteção de áreas ecologicamente sensíveis 
numa ótica de relação equilibrada e sustentada com a vida das comunidades locais (Artigo 11º). Agrega 

espaços afetos à RAN, REN, Rede Natura 2000 e corredor ecológico definido no PROF. 

Algumas manchas na faixa nascente da Central 
Solar Fotovoltaica. 
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Quadro 4.52 – PDM de Tarouca: classes e categorias de espaços e áreas de estrutura ecológica atravessadas pelo Projeto 

Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Solo 
Rústico 

Espaços 
agrícolas - 

Correspondem aos solos com elevada capacidade de uso agrícola, classificados ou não 
como integrantes da RAN, e cujas características os tornam adequados às práticas 

agrícolas, agropecuárias e pecuárias, privilegiando a perspetiva da produção /exploração 
(artigo 38º) 

Corredor 1, pequenas manchas na faixa sudoeste e no eixo 
do corredor. 

Central Solar Fotovoltaica, pequenas manchas, nos limites 
sul e norte 

Espaços 
florestais - 

Correspondem a áreas ocupadas por povoamentos florestais, matos, áreas ardidas de 
povoamento florestais, áreas de corte raso e os terrenos improdutivos ou estéreis do 

ponto de vista da existência de comunidades vegetais (artigo 41º). 

Corredor 1, km 0+000 a 1+750. 
Central Solar Fotovoltaica (quase toda a área). 

Estrutura Ecológica Municipal Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura ecológica municipal 

Integra os recursos e valores naturais indispensáveis à utilização sustentável do território 
e é constituída pelas áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e 

valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, numa perspetiva de preservação, 
conservação e proteção de áreas ecologicamente sensíveis numa ótica de relação 

equilibrada e sustentada com a vida das comunidades locais (Artigo 8º). Agrega espaços 
afetos à RAN, REN, e Regime Florestal (perímetro florestal da Serra de Leomil) 

Corredor 1 (km 0+000 a 1+700). 
Central Solar Fotovoltaica, manchas em grande parte da 

zona poente. 
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É também analisada a ocorrência de áreas da estrutura ecológica municipal. Este tipo de áreas 

sobrepõe-se, geralmente, a várias categorias de uso do solo. Nestas áreas, que se sobrepõem a 

várias categorias de espaço, prevalecem os condicionamentos estabelecidos na disciplina das 

categorias de espaços que as integram. 

Como se descreve seguidamente, a área de intervenção da Central Solar Fotovoltaica interfere, 

fundamentalmente, com Espaços Florestais, e a área dos corredores interfere, sobretudo, com 

Espaços Agrícolas ou Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. A presença de Espaços Urbanos 

ou Urbanizáveis é muito reduzida. 

A estrutura ecológica municipal coincide, fundamentalmente, com áreas de REN, RAN, corredores 

ecológicos definidos no PROF e com o Perímetro Florestal da Serra de Leomil. 

4.13.5 – Restrições e Servidões de Utilidade Pública 

Nesta secção, procede-se à identificação e análise das áreas sujeitas a restrições e servidões de 

utilidade pública que ocorrem na área em estudo, com vista ao reconhecimento de eventuais 

condicionantes que possam constituir fatores limitativos à prossecução do projeto ou determinantes 

para a definição e seleção dos corredores a estudar. 

A análise das áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) foi efetuada com base nos respetivos 

diplomas de aprovação e na cartografia cedida pela CCDR Norte.  

De acordo com informação recolhida relativamente aos condicionamentos impostos à implantação da 

Central Fotovoltaica e respetiva Linha, a 220 kV, foram identificadas as condicionantes indicadas no 

quadro seguinte. 

Quadro 4.53 – Condicionantes ao uso do solo com incidência na área envolvente do projeto 

Restrições de utilidade pública e servidões administrativas 

Reserva Ecológica Nacional 
Reserva Agrícola Nacional 

Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos 
Sobreiro e Azinheira 

Regime florestal 
Defesa da floresta contra incêndios 

Domínio Público Hídrico 
Recursos geológicos 

Infraestruturas rodoviárias 
Infraestruturas de produção de energia eólica 

Vértices geodésicos 
Linhas elétricas 

Infraestruturas sensíveis 
Património cultural 

No Desenho 19 – Carta de RAN e REN e no Desenho 18 – Carta de Condicionantes (Volume 3) 

foram cartografadas as principais condicionantes analisadas.  
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4.13.5.1 – Reserva Ecológica Nacional 

A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos 

imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma estrutura 

biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de espaços com 

características ecológicas específicas. 

A sua criação é consequência da evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao 

crescimento urbano, no sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada 

qualidade e sensibilidade. 

O regime jurídico da REN encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, 

Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho, Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, Portaria nº 360/2015, 

de 15 de outubro, e Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, que procedeu também à republicação 

do Diploma.  

Nos termos do Art.º 20º, nº 1, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e ações de iniciativa 

pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo 

e das operações decorrentes de condução e exploração dos espaços florestais. 

De acordo com o n.º 2 do Art.º 20, excetuam-se do disposto no n.º 1 do referido artigo, os usos e as 

ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, isto é, consideram-se compatíveis os usos e 

ações que, cumulativamente, segundo o nº 3 do mesmo artigo: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I do 

referido decreto-lei; e 

b) Constem do anexo II do mesmo Decreto-Lei, como isentos de qualquer tipo de 

procedimento, ou sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia à CCDR. 

Segundo o Artigo 21º, nº 1, nas áreas de REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 
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As redes elétricas aéreas de muito alta tensão, não estão incluídas nos usos e ações compatíveis com 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN, referidas no artigo 20º do DL 166/2008, alterado e republicado pelo DL 124/2019, e 

discriminadas no respetivo Anexo II. Deste modo, estão sujeitas ao disposto no Artigo 21º. 

Relativamente à Central Solar Fotovoltaica, é enquadrável no referido artigo 20º e no Anexo II, 

secção II – Infraestruturas, alínea f) “Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de 

energia renováveis”.  

Tendo em conta as categorias de REN identificadas no interior da área de implantação da Central 

Fotovoltaica - Cursos de água e respetivos leitos margens e Áreas estratégicas de proteção e recarga 

de Aquíferos -, a intervenção nestas áreas está sujeita a Comunicação Prévia à CCDRN. O mesmo 

acontece caso venha a haver intervenção em Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo. 

Todos os concelhos abrangidos pela área em estudo têm carta de REN aprovada, sendo os diplomas 

de aprovação indicados no quadro seguinte. 

Quadro 4.54 – Cartas de REN publicadas nos municípios abrangidos pela área em estudo 

Concelho Diploma 

Armamar Portaria n.º 222/2015, de 27 de julho 

Lamego 
Portaria n.º 270/2015, de 2 de setembro, Aviso n.º 4328/2018, de 3 de abril (correção 

material); Declaração de Retificação n.º 294/2018, de 18 de abril 

Moimenta da Beira Portaria n.º 27/2016, de 16 de fevereiro 

Tarouca 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 117/95 de 2 de novembro; Aviso n.º 
14426/2014, de 29 de dezembro (alteração simplificada); Aviso n. 8927/2017, de 8 de 

agosto (alteração simplificada); Avio n.º 11321/2017, de 28 de setembro (correção 
material integral); Aviso n.º 15446/2017, de 22 de dezembro (alteração integral) 

 

As áreas de REN, segundo as classes e categorias ocorrentes na área de estudo e na área do 

projeto, são indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 4.55 – Áreas de REN ocorrentes na área em estudo e na área do projeto 

Classes Categorias Ocorrência na área de 
estudo (concelhos) 

Ocorrência na área do 
projeto 

Áreas relevantes 
para a 

sustentabilidade do 
ciclo hidrológico 

terrestre 

Cursos de água e respetivos leitos e 
margens Todos 

Todos os corredores e 
Central Solar 

Albufeiras que contribuam para a 
conetividade e coerência ecológica da REN, 
com respetivos leitos, margens e faixas de 

proteção 

Armamar, Lamego e 
Tarouca 

Não ocorrem na área dos 
corredores e da Central 

Solar 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos 

Armamar, Moimenta da 
Beira e Tarouca Corredor 1 e Central Solar 

Áreas de 
prevenção de 
riscos naturais 

Zonas ameaçadas pelas cheias Lamego 
Não ocorrem na área dos 
corredores e da Central 

Solar 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo Todos Todos os corredores 

Áreas de instabilidade de vertentes Armamar, Lamego 
Não ocorrem na área dos 
corredores e da Central 

Solar 
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Em todos os concelhos onde o projeto se desenvolve existem áreas com propostas de exclusão do 

Regime da REN, para satisfação de carências existentes e/ou propostas de exclusão relativas a 

áreas efetivamente já comprometidas. 

No Desenho 19 – Carta de RAN e REN (Volume 3), a REN é apresentada com a respetiva 

desagregação por categorias.  

Como pode observar-se no Desenho 19 – Carta de RAN e REN (Volume 3), na área da Central 

Fotovoltaica ocorrem apenas Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos e Cursos de 

Água e Respetivos Leitos e Margens. As Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo são de 

reduzida dimensão e ocorrem na envolvente nascente.  

Na área dos corredores, pelo contrário, ocorrem sobretudo Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica 

do Solo, com menor expressão das Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos. As 

Áreas de Instabilidade de Vertentes ocorrem pontualmente e fora da área dos corredores. 

Os Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens ocorrem também na área dos corredores, mas, tal 

como na área da Central, configuram, geralmente, faixas relativamente estreitas, em conformidade 

com a orografia ou a hierarquia dos cursos de água intersectados.  

As Zonas Ameaças pelas Cheias mais relevantes ocorrem nas margens do rio Varosa (Lamego), 

ribeira de Salzedas (Tarouca) e ribeira de Leomil (Moimenta da Beira), todas fora dos corredores 

alternativos para implantação da linha e fora da área de implantação da central fotovoltaica. 

4.13.5.2 – Reserva Agrícola Nacional 

O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, que revoga o Decreto-Lei 

n.º 196/89, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro e pelo Decreto-

Lei n.º 278/95, de 25 de outubro. 

A RAN integra um conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, apresentam maior potencialidade para a produção de bens agrícolas. A RAN 

integra assim, os solos de classes A1 e A2, que são as terras que têm aptidão elevada ou moderada 

para o uso agrícola genérico. 

Podem ainda ser integradas na RAN as áreas que tenham sido submetidas a importantes 

investimentos destinados a aumentar, com carácter duradouro, a capacidade produtiva dos solos ou 

solos cujo aproveitamento seja determinante para a viabilidade económica de explorações agrícolas 

existentes. 

Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações não 

agrícolas de solos integrados na RAN carecem de parecer prévio favorável das Entidades Regionais 

da RAN. 
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As áreas da RAN encontram-se cartografadas e publicadas em Portaria no Diário da República. Com 

a ratificação e publicação dos Planos Diretores Municipais (PDM) aquelas portarias caducam e a 

carta da RAN é a constante dos PDM.  

As áreas da RAN, e de acordo com os Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, devem 

ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão 

eficaz do espaço rural. O artigo 21º do referido decreto, estabelece ainda, que são interditas todas as 

ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras 

e solos da RAN.  

O artigo 22º do regime da RAN prevê algumas exceções para utilização não agrícola de áreas 

integradas na RAN, as quais só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das 

terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, 

devendo localizar -se nas terras e solos classificados como de menor aptidão. Entre essas exceções 

estão as instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia 

renováveis (alínea d) e a construção de infraestruturas de transporte de energia elétrica (alínea l), 

aplicáveis, portanto, aos projetos em análise no presente EIA. 

Suplementarmente, o artigo 25º, nº 1, estabelece, ainda, que “Podem ser autorizadas, a título 

excecional, utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para a realização de ações de 

relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN.” 

Tal como se pode verificar pelo Desenho 19 – RAN e REN (Volume 3), a maior parte da área de 

estudo desenvolve-se em terrenos de relevo movimentado, pelo que as áreas de RAN identificadas 

na área em estudo estão localizadas em zonas mais aplanadas ou em faixas associadas a zonas de 

baixa, na dependência dos cursos de água que a atravessam. As manchas com dimensões mais 

significativas ocorrem em zonas mais aplanadas, geralmente na envolvente de aglomerados 

populacionais. 

A área de intervenção dos corredores da Linha a 220 kV abrange apenas entre 51 e 64 hectares, 

consoante as alternativas. Na área de intervenção da Central Fotovoltaica não existem solos 

integrados na RAN. 

4.13.5.3 – Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos 

O Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos, localiza-se no concelho de Armamar, na linha de água 

com o mesmo nome (ribeira de Temilobos) e envolvendo uma área regada total de 475 hectares, com 

148 beneficiários. A Portaria n.º 1062/2009, de 16 de setembro, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 269/82, 

de 10 julho na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, classifica como 

obra do grupo III o aproveitamento hidroagrícola de Armamar, passando a designar-se como 
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Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos. O seu Regulamento foi aprovado e publicado pelo 

Despacho n.º 3460/2017 (Diário da República n.º 80, Série II, de 24 de abril de 2017). 

A área abrangida pelo aproveitamento hidroagrícola localiza-se fora da área de estudo considerada 

nesta fase, a nascente do desenvolvimento dos corredores, num perímetro delimitado pelas áreas 

urbanas de Lumiares, Santiago, Santa Cruz, Gogim e Armamar. O perímetro beneficiado pelo 

Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos estende-se até próximo do Corredor 2 – Troço 2 (cerca 

dos km 0+500 e 2+500), mas não é interferido. 

 

Figura 4.34 – Localização do Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos relativamente ao projeto 
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4.13.5.4 – Proteção ao sobreiro e azinheira 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira, regido pelo DL n.º 169/2001, de 25 de maio, 

com as alterações introduzidas pelo DL 155/2004, de 30 de junho, estabelece que o corte ou 

arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamentos ou isolados, carece de autorização da 

Autoridade Florestal Nacional, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas ou do Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, consoante os casos. 

A implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública é uma das situações em 

que o corte ou arranque é autorizado. No entanto, mesmo nos casos em que está prevista 

autorização são exigíveis medidas compensatórias, designadamente a plantação de novas áreas com 

as espécies afetadas. 

Como pode verificar-se no Desenho 18 – Volume 3, foram identificadas algumas machas de 

povoamentos de sobreiro, próximo do limite do Corredor 1, mas fora dele, ao km 12+900. Ao longo 

dos diversos corredores poderão ocorrer exemplares de sobreiro, não identificados nesta fase. 

4.13.5.5 – Regime florestal - Perímetro Florestal da Serra de Leomil 

Os perímetros florestais são constituídos por terrenos baldios, autárquicos ou particulares, e estão 

submetidos a regime florestal parcial, por força dos Decretos de 24 de dezembro de 1901 e de 24 de 

dezembro de 1903, e demais legislação complementar. 

O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração 

e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o 

revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou 

necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies 

áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, 

no litoral marítimo. (parte IV, artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901). 

A área em estudo engloba áreas florestais submetidas a regime florestal parcial obrigatório, 

integradas no Perímetro Florestal da Serra de Leomil (PFSL), constituído pelo Decreto n.º 39964, de 

13 de dezembro de 1954. Este Decreto reconhece como próprios para a execução da Lei nº 1971, de 

15 de junho de 1938 (povoamento florestal dos baldios), os terrenos baldios que constituem o PFSL, 

concedendo, porém, alguns direitos aos “povos limítrofes”, designadamente o direito de apascentar 

gados, roça de mato, lenhas secas, aproveitamento de águas, direitos de pesquisa e exploração de 

minérios e manutenção de serventias. 

As áreas submetidas a regime florestal estão sujeitas às ações e intervenções que vierem a ser 

consideradas necessárias, pela entidade gestora, para a concretização dos objetivos que presidiram 

à constituição do perímetro florestal.  
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Conforme Deliberação do ICNF, n.º 7/2017, de 29 de julho, o PFSL encontra-se entre os perímetros 

florestais sob gestão direta do ICNF, Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do 

Norte. 

Estas áreas integradas no PSFL surgem em todos os concelhos abrangidos pela área em estudo, 

estando mais presentes na metade sul, nos concelhos de Armamar e Tarouca. 

Como pode observar-se no Desenho 18 – Volume 3, a área da Central Fotovoltaica e o Corredor 1 

da Linha a 220 kV, em estudo, abrangem diversas manchas integradas no PFSL. 

Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 7º do Regulamento do PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

anexo à Portaria nº 57/2019, de 11 de fevereiro, as unidades de baldio integradas no PFSL estão 

obrigadas à elaboração de Planos de Gestão Florestal. 

Na área de estudo identificou-se apenas a existência do Plano de Utilização de Baldios da União de 

Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, concelho de Tarouca, que inclui áreas do PFSL 

abrangidas pela área de intervenção da Central Fotovoltaica e trecho inicial do corredor 1 da Linha a 

220 kV. 

4.13.5.6 – Proteção da floresta contra incêndios 

4.13.5.6.1 – Regime legal e análise de condicionamentos 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios encontra-se previsto no DL n.º 124/2006, 

de 28 de junho, alterado pelo DL n.º 15/2009, de 14 de Janeiro, pelo DL n.º 17/2009, também de 14 

de Janeiro, pelo DL n.º 114/2011, de 30 de Novembro, pelo Decreto-Lei nº 83/2014, de 23 de Maio, 

pela Lei n.º 76/2017, de 2 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 10/2918, de 14 de fevereiro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro. 

Elaborados em consonância com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e o 

respetivo planeamento distrital, os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI), de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as ações necessárias à defesa da floresta. 

Na área de estudo, todos os municípios dispõem de PMDFCI, como se refere e analisa nas seções 

seguintes. 

Entre as medidas de organização do território, o DL 124/2006, estabelece as redes de defesa da 

floresta contra incêndios (RDFCI). 

As redes de defesa da floresta contra incêndios integram as seguintes componentes (artigo 12º, 

n.º 2): 

a) Redes de faixas de gestão de combustível; 

b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 
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c) Rede viária florestal; 

d) Rede de pontos de água; 

e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate. 

A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento de água, 

de planos de água acessíveis e de pontos de tomada de água, com funções de apoio ao 

reabastecimento dos equipamentos de luta contra incêndios (artigo 3º). 

A Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro define as normas técnicas e funcionais relativas à 

classificação, cadastro e construção de pontos de água integrantes das redes regionais de defesa da 

floresta contra incêndios. O Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, viria a homologar o Regulamento 

das referidas normas técnicas. Os pontos de água para abastecimento de meios aéreos, devem 

obedecer a diversas especificações, entre as quais a garantia de uma zona de proteção imediata, 

constituída por uma faixa sem obstáculos num raio mínimo de 30 m, contabilizado a partir do limite 

externo do ponto de água. Devem também garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os 

cones de voo de aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da 

topografia e regime de ventos locais. 

Quanto à operacionalidade de meios aéreos num cenário de incêndios florestais, o traçado da Linha a 

220 kV deverá ser afastado dos pontos de água potencialmente utilizados por meios aéreos no 

combate a incêndios florestais (tanques com pelo menos 10m x 4m, charcas, açudes, barragens, 

pontos de linhas de água utilizáveis em período de estiagem, etc.). 

O afastamento da linha elétrica deverá ser realizado numa extensão de 500 m. Nos casos em que 

apenas seja possível garantir um afastamento aos pontos de água numa extensão de 250 e 500 

metros, a linha elétrica deve ser balizada na extensão que fique dentro do círculo definido por um raio 

de 500 m e centro do ponto de água.  

Na zona de desenvolvimento do projeto apenas se refere um ponto de água na zona da central solar 

e abrangendo parcialmente o Corredor 1 na zona inicial. Este ponto de água encontra-se 

representado, no Desenho 18 – Síntese de Condicionantes (Volume 4). 

As redes de faixas de gestão de combustíveis são constituídas por faixas e parcelas situadas em 

locais estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se procede à modificação e à 

remoção total ou parcial da biomassa presente. 

As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e terciárias (artigo 13º, 

nº2), considerando as funções que podem desempenhar, designadamente: 

a) Funções de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 

facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 
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b) Função de redução dos efeitos de passagem de incêndios protegendo de forma passiva vias 

de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 

florestais de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição. 

Importa aqui relevar, em relação com os projetos em estudo no presente EIA, as redes secundárias 

que cumprem as funções referidas nas alíneas b) e c), redes secundárias que se desenvolvem sobre 

(artigo 13º n.º 4): 

a) As redes viárias e ferroviárias públicas; 

b) As linhas de transporte e distribuição de energia elétrica; 

c) As envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos parques de 

campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e polígonos 

industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários. 

Relativamente às redes secundárias de faixas de gestão de combustível, o artigo 15º, refere o 

seguinte: 

“1 — Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 

contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável: 

a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno 

confinante numa largura não inferior a 10 m; 

b) Pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno 

confinante contada a partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m; 

c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em 

alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção 

vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior 

a 10 m para cada um dos lados; 

d) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em média tensão providencie 

a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos 

condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada 

um dos lados. 

2 — Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham 

terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de 

combustível, de acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz 

parte integrante, numa faixa com as seguintes dimensões: 

a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que 

esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais; 
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b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida a 

partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja exclusivamente terrenos 

ocupados com outras ocupações.” 

(…) 

“13. Nos parques de campismo, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas de logística e 

nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais previamente definidos no 

PMDFCI é obrigatória a gestão de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com 

uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua 

inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respetivos 

trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao ressarcimento 

da despesa efetuada.” 

Os projetos em estudo enquadram-se no disposto anteriormente, no que respeita a linhas elétricas de 

muito alta tensão e parques industriais inseridos ou confinantes com espaços florestais previamente 

definidos em PMDFCI. 

O artigo 16º estabelece os condicionalismos à edificação.  

O nº 2 deste artigo estabelece que “fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a 

construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade”. 

Porém, segundo o nº 11, “Excetua-se do disposto no nº 2 a construção de novos edifícios destinados 

a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração 

de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por 

deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a 

faixa de gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 

edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à 

passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 

turísticos, ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF [Comissão Municipal de Defesa da Floresta].” 

Estas disposições são aplicáveis ao projeto da Central Fotovoltaica, uma vez que se insere, na maior 

parte da sua área, em áreas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta, e o projeto inclui edifícios, 

definidos no artigo 3º como “construção permanente dotada de acesso independente, coberta, 

limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das fundações à cobertura, destinada à 

utilização humana ou a outros fins, com exceção dos edifícios que correspondam a obras de escassa 

relevância urbanística”. 
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Em contrapartida, considerando o articulado do nº 4 e do nº 9 do artigo 16º, e do nº 13, do artigo 15º, 

é permitida a construção de edifícios, fora de áreas consolidadas, nas áreas classificadas como de 

perigosidade média, baixa ou muito baixa. Na área de intervenção da central ocorrem também 

algumas áreas deste tipo. 

Importa, a propósito da matéria anteriormente referida, 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. A 

respetiva Certidão encontra-se reproduzida no Anexo C2 – Volume 4, bem como a aprovação do 

Pedido de Informação Prévia nesse mesmo contexto (Anexo C3 – Volume 4)  

A vigilância e deteção de incêndios é regulada no artigo 31º. Entre as diversas formas de vigilância 

e deteção inclui-se a Rede Nacional de Postos de Vigia Florestal (RNPVF) que assegura as 

funções de deteção fixa de ocorrências de incêndios. A RNPV é constituída por postos de vigia 

públicos e privados instalados em locais previamente aprovados pelo Comandante-Geral da GNR e 

homologados pelo membro do Governo responsável pela área da proteção civil (artigo 32º, nº 1). O 

n.º 5 do artigo 32º refere que “Sempre que existam árvores que interfiram com a visibilidade, as 

entidades que a qualquer título sejam detentoras de postos de vigia devem notificar os proprietários 

das árvores para que estes procedam à sua remoção”. Por seu lado, o nº 8, estabelece que “A 

instalação de qualquer equipamento que possa interferir com a visibilidade e qualidade de 

comunicação radioelétrica nos postos de vigia ou no espaço de 30 m em seu redor carece de parecer 

prévio da GNR.” 

Relativamente à potencial interferência dos projetos em estudo com a visibilidade e qualidade de 

comunicação da Rede Nacional de Postos de Vigia Florestal, não foi identificado nenhum posto de 

vigia na área de estudo. O posto de vigia mais próximo corresponde ao posto de vigia 14-03 - Fragas, 

na freguesia de Santa Cruz de Lumiares, no limite entre os concelhos de Armamar e Tarouca, 

localizado a pouco mais de 500 m do limite nascente do Corredor 1, ao km 1+200. 

4.13.5.6.2 – Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios - PMDFCI 

Todos os concelhos da área de estudo têm PMDFCI aprovados. No entanto, o PMDFCI de Tarouca 

encontra-se listado no website do ICNF (ICNF, ponto da situação dos PMDFCI, reportado a 30 de 

abril de 2020) como não tendo obtido parecer positivo vinculativo do ICNF ou não se encontrar 

atualizado.  

Segue uma sintética referência a alguns dos conteúdos destes planos, mais relevantes para os 

projetos em estudo. 

 PMDFCI de Armamar 

Plano de 3ª geração, aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de junho de 2019, com parecer 

vinculativo positivo do ICNF. 
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A Informação de Base do PMDFCI (CMA, 2018), inclui alguns dados e informações que importa 

referir, nomeadamente, as relativas ao regime florestal, instrumentos de gestão florestal, 

equipamentos florestais de recreio, zonas de caça, e áreas ardidas. 

No que respeita ao regime florestal, há a assinalar várias áreas integradas no Perímetro Florestal da 

Serra de Leomil que se concentram sobretudo na zona sul do território concelhio (trechos iniciais dos 

corredores da Linha, a 220 kV), com duas manchas dispersas, no centro e a norte, não abrangidas 

pelos corredores da Linha. 

Até ao momento de elaboração do PMDFCI não existiam Planos de Gestão Florestal, nem Zonas de 

Intervenção Florestal, situação que se mantém. 

No que respeita a zonas florestais de recreio, as únicas zonas identificadas pelo Plano na área de 

intervenção do projeto e envolvente, são um parque de merendas, no alto da Senhora da Graça, junto 

à capela, já fora do Corredor 1 (ao km 2+800) da Linha a 220 kV, e uma zona de recreio na 

envolvente da capela de São Domingos, no limite do Corredor 1 (cerca do km 11+800). Esta zona 

inclui um parque de campismo e um circuito de manutenção. 

O território do concelho de Armamar é abrangido por uma zona de caça municipal e uma zona de 

caça turística. A Zona de Caça Turística de Armamar abrange grande parte da zona sul do concelho 

e prolonga-se pelos concelhos de Tarouca e Moimenta da Beira. Esta ZCT abrange grande parte da 

área da Central Fotovoltaica, que se localiza, porém, no concelho de Tarouca, bem como a área do 

trecho inicial do Corredor 1. A Zona de Caça Municipal abrange o restante território do concelho, com 

exceção dos perímetros urbanos, sendo, portanto, interferida por todos os corredores da Linha. 

Relativamente a áreas ardidas, o Plano identifica apenas as ocorridas entre 2008 e 2017. Estas áreas 

ocorrem na zona Leste do concelho, fora da área de estudo, e nas zonas de Queimada/Tões, no 

limite do Corredor 1, e do cabeço de S. Domingos, atravessada pelo Corredor 1. 

Relativamente ao Plano de Ação do PMDFCI (CMA, 2018a), importa referir a identificação do modelo 

de combustíveis florestais, a perigosidade e o risco de incêndio, a rede de defesa e as prioridades de 

defesa contra incêndios, e algumas orientações estratégicas. 

Em função do tipo de ocupação do solo, o PMDFCI define um modelo de combustíveis florestais com 

6 níveis, em que o nível 0 corresponde a “não combustível” e o nível 6 corresponde ao maior 

potencial de gerar fogos de grande intensidade. Os níveis 4 a 6 são os que têm maior potencial e 

correspondem a formações que incluem estrato arbustivo denso, com maior ou menor grau de 

envelhecimento e secura, e de abundância de combustível lenhoso morto. 

Segundo o Plano, os modelos 4-6 abrangem 46,1% da área do concelho. No que respeita à área de 

intervenção do projeto e envolvente, estes modelos predominam na zona do trecho inicial do Corredor 1 

e na zona do cabeço de São Domingos, zonas onde, aliás, predomina o modelo de nível 6. 
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No que respeita à determinação do risco de incêndio, o Plano considera as variáveis “perigosidade” 

(resulta do produto entre as variáveis “probabilidade” e “suscetibilidade”), e “dano potencial” (resulta 

do produto entre as variáveis “vulnerabilidade” e “valor económico”). O “risco” resulta do produto 

perigosidade x dano potencial, ou seja, do produto probabilidade x suscetibilidade x vulnerabilidade x 

valor económico. 

Da aplicação deste método ao concelho de Armamar resulta que as zonas de maior nível de risco de 

incêndio são as zonas de menor nível de perigosidade, mas maior valor social e económico (zonas 

urbanas e agrícolas, sobretudo, zonas de vinha). 

As zonas com maior perigosidade de incêndio correspondem às áreas onde predominam os modelos 

florestais 4-6 e distribuem-se sobretudo pela zona sul e norte/nascente do concelho. Na área de 

intervenção dos projetos, estas zonas ocorrem no trecho inicial da Linha, bem como nas zonas de 

Queimada/Tões e cabeço de São Domingos. 

As zonas com maior risco distribuem-se, de forma descontínua, ao longo dos corredores, 

predominando o nível de risco “alto”, com menor ocorrência de manchas de risco “baixo”, “médio” e 

“muito alto”. 

Os pontos de defesa prioritários estabelecidos no Plano são as áreas de recreio anteriormente 

referidas, que se situam em zonas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta, ou seja, o parque 

de merendas no alto da Senhora da Graça, na freguesia de Cimbres, e o parque de campismo e 

circuito de manutenção localizados na zona de São Domingos, na freguesia de Fontelo. 

O Plano de Ação estabelece as seguintes metas para os quinquénios 2019-2023 e 2024-2028, no 

que respeita à defesa da floresta contra incêndios: 

 Diminuição significativa do número de ocorrências, em 50%; 

 Redução da área ardida, em 1%; 

 1ª intervenção em menos de 15 minutos em 90% das ocorrências; 

 Redução do número de reacendimentos para menos de 1% das ocorrências totais. 

Neste sentido, a adequada prevenção e constituição de meios de intervenção são consideradas como 

fundamentais, nomeadamente através do estabelecimento de normas e definição e planeamento de 

ações e intervenções. 

Neste âmbito, considerando os eixos estratégicos definidos no Plano de Ação, com maior pertinência 

para os projetos em estudo, importa referir o Eixo Estratégico n.º 1 (EE1) – Aumento da Resiliência 

do Território aos Incêndios Florestais. 

O EE1 incide sobre as faixas de gestão de combustíveis, a rede viária florestal, a rede de pontos de 

água e a silvicultura preventiva.  
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As faixas de gestão de combustível, aplicáveis aos projetos em estudo, a interferência dos projetos 

com a rede de pontos de água, e as regras estabelecidas para novas edificações, em espaço rural, 

fora das áreas edificadas consolidadas foram já analisadas, anteriormente, e com mais detalhe, com 

base no articulado do Decreto-Lei n.º 124/206, de 11 de fevereiro. 

No que respeita às regras estabelecidas para novas edificações, em espaço rural, fora das áreas 

edificadas consolidadas importa, porém, referir que o Plano estabelece que “Fora das áreas 

edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 

perigosidade” (CMA, 2018a, p.56). 

 PMDFCI de Lamego 

Plano de 3ª geração, aprovado pela Assembleia Municipal em 27 de junho de 2019, com parecer 

vinculativo positivo do ICNF. 

O PMDFCI de Lamego tem uma estrutura semelhantes ao PMDFCI de Armamar. Ao nível da 

informação de base (CML, 2018), de referir, com pertinência para a área de intervenção do projeto e 

envolvente, o regime florestal, os instrumentos de gestão florestal, as zonas de caça, e as áreas 

ardidas. 

No que respeita ao regime florestal, há apenas a assinalar uma mancha integrada no Perímetro 

Florestal da Serra de Leomil, existente entre Valdigem e o cabeço de São Domingos, mas que fica 

fora do Corredor 1. Até ao momento de elaboração do PMDFCI não existia nenhum instrumento de 

gestão florestal com incidência nesta zona, situação que se mantém. 

O território do concelho de Lamego atravessado pelo Corredor 1 é abrangido pela zona de caça 

municipal. 

Relativamente a áreas ardidas, o Plano identifica as ocorridas entre 2005 e 2017. Estas áreas 

localizam-se, sobretudo, na zona oeste e sul do concelho. Na zona de intervenção do projeto têm 

muito pouca expressão, sendo de referir, no limite do Corredor 1, ao km 11+000, a zona do cabeço 

de S. Domingos (a maior parte da qual se situa, porém, no concelho de Armamar), e uma pequena 

mancha, ao km 15+000, no trecho final do Corredor 1. 

Relativamente ao Plano de Ação (CML, 2018a), o modelo de combustíveis florestais definido 

contempla 10 níveis, em que o nível 0 corresponde a “não combustível” e o nível 10 corresponde ao 

maior potencial de gerar fogos de grande intensidade.  

No que respeita à área de intervenção do projeto e envolvente, o modelo de combustíveis florestais 

predominante é o nível 0, corresponde a “não combustível”. Porém, ocorrem também manchas 

correspondentes aos modelos 4, 6 e 10. As manchas dos modelos 6 e 10 ocorrem com maior 

expressão nas encostas do cabeço de São domingos, ao km 12+500 do Corredor 1. 
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Na zona dos corredores da Linha, predominam as zonas de perigosidade de incêndio “muito baixa”, 

“baixa” e “média”. As zonas de perigosidade “alta”, ocorrem sobretudo na zona do cabeço de São 

Domingos, onde ocorre também, embora com uma expressão muito reduzida, uma zona de 

perigosidade “muito alta”. 

No que respeita à classificação de risco de incêndio, ao longo dos corredores predominam os níveis 

de risco “médio” e “alto”, sem ocorrência de manchas de risco “muito alto”. 

Na área dos corredores não existem pontos de defesa prioritários, mas a mancha florestal integrada 

no perímetro florestal da Serra de Leomil é definida como “área a proteger”. 

Tal como no PMDFCI de Armamar, o Eixo Estratégico nº 1 (EE1) – Aumento da Resiliência do 

Território aos Incêndios Florestais, estabelece que “Fora das áreas edificadas consolidadas não é 

permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de 

incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade” (CML, 2018a, p.61). 

 PMDFCI de Moimenta da Beira 

Plano de 2ª geração, aprovado pelo município, em 6 de fevereiro de 2017, com aprovação do ICNF. 

O concelho de Moimenta da Beira não é interferido pela Linha a 220 kV, nem é diretamente 

interferido pela Central Fotovoltaica. No entanto, o limite nascente da Central fica no limite do 

concelho de Moimenta da Beira, freguesia de Sarzedo. 

Nesta zona de influência indireta não ocorrem áreas integradas em perímetros florestais, nem 

incidem instrumentos de gestão florestal, mas é abrangida pela Zona de Caça Turística de Armamar. 

Nesta faixa, o Plano regista a ocorrência de diversos incêndios florestais, entre 2003 e 2014. 

Predominam as zonas de perigosidade de incêndio “muito alta” e de risco de incêndio “alto” a “muito 

alto”. A principal “área a proteger” é o aglomerado urbano de Sarzedo. 

O Plano de Ação estabelece que “De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 

28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro a construção de novas 

edificações é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco (perigosidade) de Incêndio 

das classes Alta ou Muito Alta” (CMMB, 2018a, p.45). 

Este articulado não está, porém, conforme com a versão atualizada do DL 124/2006, na qual, o nº 2 

do artigo 16º se refere a “edifícios” e não a “edificações”. Esta diferenciação é relevante, na medida 

em que a definição de “edificação” abrange todo o tipo de construções que se incorpore no solo com 

caráter de permanência, com exceção das obras de escassa relevância urbanística (artigo 3º, nº 1, 

alínea f). 
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 PMDFCI de Tarouca 

Plano de 2ª geração, aprovado pelo município, em 12 de março de 2015, sem aprovação do ICNF. 

A área de intervenção da Central Fotovoltaica situa-se totalmente dentro dos limites do concelho de 

Tarouca. 

A Informação de Base (CMT, 2015), inclui alguns dados e informações que importa referir, 

nomeadamente, as relativas ao regime florestal, instrumentos de gestão florestal, equipamentos 

florestais de recreio, zonas de caça, e áreas ardidas. 

No que respeita ao regime florestal, há a assinalar várias áreas integradas no Perímetro Florestal da 

Serra de Leomil que se concentram sobretudo nas zonas nascente e sul do território do concelho. As 

áreas situadas na zona nascente (União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira) 

encontram-se abrangidas pela área de intervenção da Central Fotovoltaica. 

Grande parte destas áreas encontra-se abrangida pelo Plano de Utilização de Baldios da União de 

Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira. 

No que respeita a zonas florestais de recreio, existe uma zona de lazer junto ao santuário do Senhor 

do Calvário, situada a cerca de 50 m da vedação da Central Solar Fotovoltaica. 

O território do concelho de Tarouca é abrangido por uma zona de caça municipal e uma zona de caça 

turística. A Zona de Caça Turística de Armamar abrange parte da área nascente do concelho e 

prolonga-se pelos concelhos de Armamar e Moimenta da Beira. Esta ZCT abrange grande parte da 

área da Central Fotovoltaica, bem como uma pequena área do trecho inicial do Corredor 1 da Linha, 

a 220 kV. A Zona de Caça Municipal abrange o restante território do concelho, com exceção dos 

perímetros urbanos, sendo, portanto, interferida por parte da área de intervenção da Central e pelos 

corredores da Linha, a 220 kV. 

Relativamente a áreas ardidas, o Plano identifica apenas as ocorridas entre 2003 e 2013. Estas áreas 

ocorrem sobretudo na zona sudoeste do concelho, fora da área de estudo, e na zona nascente, em 

área abrangida pela Central Fotovoltaica. 

Relativamente ao Plano de Ação (CMT, 2015a), importa referir a identificação do modelo de 

combustíveis florestais, a perigosidade e o risco de incêndio, a rede de defesa e as prioridades de 

defesa contra incêndios, e algumas orientações estratégicas. 

Em função do tipo de ocupação do solo, o PMDFCI define um modelo de combustíveis florestais com 

9 níveis, em que o nível 0 corresponde a “não combustível” e o nível 9 corresponde ao maior 

potencial de gerar fogos de grande intensidade. Na zona de intervenção da Central Fotovoltaica 

predominam os modelos 5 e 6, caracterizados por velocidades de propagação e intensidades de fogo 

moderadas a altas. 
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As zonas com maior perigosidade de incêndio distribuem-se sobretudo pela zona sul e nascente do 

concelho. Na área de intervenção da Central predominam as categorias de perigosidade “Alta” e 

“Muito Alta”. 

A determinação do nível de risco de incêndio, resulta do produto perigosidade x dano potencial, ou 

seja, do produto probabilidade x suscetibilidade x vulnerabilidade x valor económico. 

Daqui resulta que na área de intervenção da central predomina o nível de risco de incêndio médio, 

uma vez que, embora os níveis de perigosidade sejam altos ou muito altos, os níveis de 

vulnerabilidade e valor económico são baixos. Ainda no extremo norte da área da Central ocorre, 

porém, uma pequena área com risco de incêndio “muito alto”. Na periferia poente da zona da Central 

ocorrem também áreas com risco de incêndio “alto” ou “muito alto”. 

No que respeita aos pontos de defesa prioritários estabelecidos no Plano, importa assinalar a área de 

lazer anteriormente referida, na zona do santuário do Senhor do Calvário, na União de Freguesias de 

Granja Nova e Vila Chã da Beira. Na área de intervenção da central não são identificadas áreas 

florestais a proteger. 

O Plano de Ação estabelece, remetendo para a legislação em vigor, que “a construção de novas 

edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é 

proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, 

sem prejuízo das infraestruturas definidas nas RDFCI, e nas condições do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho” (CMT, 2015a, p.79). 

Esta norma, não se encontra em exata conformidade com o disposto no artigo 16º, nº 2, do Decreto-

Lei n.º 124/2006, uma vez que o critério estabelecido neste diploma reporta os condicionalismos à 

edificação à classificação na cartografia de “perigosidade” e não à classificação na cartografia de 

“risco”. 

Este aspeto tem relevância para o projeto da Central Fotovoltaica, na medida em que inclui a 

construção de edifícios técnicos e a área de implantação se encontra, em grande medida, classificada 

como de perigosidade alta ou muito alta, como foi analisado em seção anterior. 

4.13.5.7 – Áreas Ardidas 

No que respeita a povoamentos florestais percorridos por incêndios, e de acordo com a informação 

disponível, incluindo a informação constante nos PMDFCI, referida anteriormente, identificaram-se 

áreas florestais ardidas, durante a última década - 2012, 2015 e 2017 – ao longo da área em estudo 

(Desenho 18 – Volume 3). 

O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007 de 

12 de março, condiciona os usos do solo nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território 
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como urbanos, urbanizáveis ou industriais. Segundo o artigo 1º, nº 1, nestes terrenos, ficam 

proibidas, pelo prazo de 10 anos, diversas ações, entre as quais as seguintes, aplicáveis aos projetos 

em estudo: 

a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras técnicas e ecologicamente 

desadequadas; 

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes. 

Segundo o nº 5 do mesmo artigo, “Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um 

empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da 

agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das 

proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo”. 

O projeto da Linha a 220 kV abrangem algumas áreas florestais percorridas por incêndios, pelo que 

estão sujeitos a estas determinações. A central solar está abrangida por área ardida em 2010 que, 

aquando da construção da central já terá passado os 10 anos, pelo que não estará condicionada. 

4.13.5.8 – Rede SIRESP 

No que respeita à Rede SIRESP, à qual está associada uma zona de segurança que consiste na área 

do círculo com 100 m de raio e centro na respetiva Estação, e de acordo com a informação recebida 

da consulta realizada, na área em estudo não existem Estações Base da Rede SIRESP. A Estação 

Base mais próxima situa-se junto à vila de Armamar, a mais de 1500 metros a nascente do 

Corredor 2, pelo que não condiciona a viabilidade dos corredores. 

4.13.5.9 – Recursos Hídricos 

A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro – Lei da Água), integrando várias linhas de água intercetadas. 

No quadro 4.7 do Capítulo 4.6 – Recursos Hídricos são identificadas as principais linhas de água 

presentes na zona em estudo e as suas principais características e localização relativamente ao 

projeto e que igualmente se sintetizam no quadro seguinte. 
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Quadro 4.56 – Localização das principais linhas de água relativamente ao projeto 

Linha de Água Localização relativamente ao projeto 

Rio Douro 
A 1250 metros a norte do projeto, na aproximação à subestação de Valdigem 

Rio Varosa 
A poente dos corredores para implantação da linha. A zona de maior proximidade ocorre 
 no troço final – na aproximação à subestação de Valdigem – o limite do corredor está a 

200 metros da linha de água aproximadamente ao km 14+500 do corredor 1. 

Ribeira de Salzedas ou 
Rio Galhosa 

A cerca de 1500 metros a poente do corredor 1, aproximadamente entre os km 0+000 e 
6+000 

Ribeira de Cimbres 
3+100 do Corredor 1 

Atravessada pelo vão entre os apoios 10 e 11 

Ribeira de Nescarães 
10+400 – Corredor 1 e atravessada pelo vão entre os apoios 26 e 27 
6+260 – Corredor 2 e atravessada pelo vão entre os apoios 28 e 29 

Ribeira de Temilobos 

A este dos corredores para implantação da linha. A zona de maior proximidade ocorre 
relativamente ao Corredor 2, aproximadamente ao km 2+000 (450 m do limite do corredor) 

A zona de cabeceira da bacia ocorre no limite norte da área de implantação da central 
solar. 

Ribeira de Marinho 
3+700 – Corredor 2 

Atravessada pelo vão entre os apoios 22 e 23 

As linhas de água intercetadas pelo projeto são linhas de água de cabeceira, com pouca expressão e 

pouco marcadas no território, afluentes das bacias da margem esquerda do Rio Douro, 

nomeadamente: rio Varosa (zona mais a poente do projeto) e Ribeira de Temilobos (zona mais a 

nascente do projeto). Para uma caracterização mais detalhada, consultar a secção do EIA relativa 

aos Recursos Hídricos - Capítulo 4.6.  

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos recursos 

hídricos segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, no capítulo III do Decreto-

Lei n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho. O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 regula a atribuição dos títulos de utilização 

de recursos hídricos.  

Na área em estudo refere-se a presença de algumas linhas de água pertencentes ao domínio público 

fluvial, ou seja “cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, 

desde que localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos como 

aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica, irrigação, ou 

canalização de água para consumo público", (artigo 5.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro). 

Segundo o artigo 11.º da referida Lei, a margem tem nestes casos a largura de 10 metros.  

De acordo com o artigo 62.º da Lei n.º 58/2005, estão sujeitas a autorização prévia de utilização de 

recursos hídricos as seguintes atividades quando incidam sobre leitos, margens e águas particulares: 

a realização de construções, implantação de infraestruturas hidráulicas, captação de águas, outras 

atividades que alterem o estado das massas de águas ou coloquem esse estado em perigo.  

Assim, sempre que possível, devem ser evitadas intervenções associadas à obra, dentro dos limites 

do domínio hídrico, não só no leito da linha de água, como também nas suas margens, caso sejam 

efetuadas ações abrangendo estas áreas terá de ser desenvolvido o pedido de autorização referido 
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4.13.5.10 – Recursos Geológicos 

Segundo informação do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a área em estudo abrange 

na sua zona sudoeste (concelhos de Tarouca e Moimenta da Beira) uma área de salvaguarda de 

recursos minerais de tungsténio (W) estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) demarcada em função das 

potencialidades que são reconhecidas para esta região do país. 

Grande parte da área da Central Fotovoltaica encontra-se abrangida por esta área de salvaguarda, 

embora no seu limite norte. 

Não se identificou a existência de nenhuma área de reserva, nem quaisquer direitos de avaliação ou 

prospeção sobre esta área, nos termos Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. O PDM de Tarouca não 

identifica qualquer área potencial de exploração de recursos minerais, nesta área. 

Segundo a mesma informação do LNEG, na área em estudo do projeto são conhecidas as seguintes 

ocorrências minerais (identificadas no Desenho 18 – Síntese de Condicionantes – Volume 3): 

 A ocorrência de quartzo de Parada do Bispo (525Qz), localizada na União das freguesias de 

Parada do Bispo e Valdigem (Lamego) e que esteve concessionada à empresa Minas de Santa 

Leocádia, Lda., entre 1981 e 1991, para exploração de filão de quartzo, orientado N30ºE em 

desmontes a céu aberto e que se encontra atualmente abandonada, desconhecendo-se os 

recursos ainda aí existentes. Esta ocorrência é atravessada pelo Corredor 1 aproximadamente 

ao km 12+500. 

 A reserva mineral provada de quartzo e feldspato de S. Domingos Mina SD1 (2217QzFd), 

situada a sul da ocorrência referida e que esteve concessionada, entre 2004 e 2007, à EME - 

Empresa Mineira Europeia, Lda. que explorou a céu aberto quartzo e feldspato em filão 

pegmatítico e desde essa data encontra-se abandonada. Esta área encontra-se fora dos 

corredores, a poente do corredor 1, ao km 11+400. 

 A ocorrência de tungsténio de Lumiares, Santiago, Tões e Queimada (1205W), localizada na 

União das freguesias de São Romão e Santiago (Armamar) e que contém scheelite em 

escarnitos scheelíticos, dispostos em bancadas com espessuras variáveis de 0,05 a 0,40 m, 

mas que nunca foi concessionada. Os limites da área de ocorrência não foram fornecidos pelo 

LNEG. O ponto de referência indicado localiza-se fora dos corredores, entre os corredores 1 e 

2, cerca do km 7+000 do Corredor 1 e 2+000 do Corredor 2. 

Existe, ainda, uma pedreira ativa, a norte de Fontelo, Armamar, mas a sua área de exploração não é 

interferida pelo Corredor 2. 

Não são conhecidos geossítios na área em estudo, de acordo com a base de dados e SIG online do 

LNEG. 
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4.13.5.11 – Abastecimento de água e saneamento 

Todos os concelhos da área em estudo são abastecidos, em alta, pela Águas do Norte, S.A. que 

também é a entidade responsável pela exploração do sistema de águas residuais. 

Em baixa a distribuição de água é da responsabilidade dos municípios. 

4.13.5.12 – Servidões rodoviárias 

Na área em estudo existem várias vias, pertencentes a diversos níveis hierárquicos, sendo de 

destacar o IP3/A24 na zona noroeste (Lamego – Peso da Régua), a EN222, a EN313, a EN226 e a 

ER226-2. Destas vias, apenas a EN313 e a ER226-2 são intersetadas pelos corredores da Linha a 

220 kV, em estudo. 

São ainda intersetadas várias vias da rede municipal (Estradas e Caminhos Municipais). 

No que diz respeito à EN313 e à ER226-2, as áreas de servidão associadas são as definidas pela Lei 

n.º 34/2015, de 27 de abril, isto é, uma zona de servidão non aedificandi de 20 m para cada lado do 

eixo da via.  

Sempre que ocorra a sobrepassagem de infraestruturas rodoviárias existentes aplicam-se as 

disposições constantes do Art.º 42º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril: 

1 – A realização de obras ou atividades na área prevista na alínea a) do artigo anterior (área 

abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado) que interfiram com o solo, subsolo ou 

espaço aéreo da zona da estrada fica sujeita a licenciamento pela administração rodoviária, sem 

prejuízo dos direitos e obrigações resultantes dos contratos em vigor. 

No caso das Estradas e dos Caminhos Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, alterada 

pelos Decretos-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro, n.º 605/72 de 30 de dezembro e n.º 316/72 de 18 de 

agosto) a servidão non aedificandi tem uma largura de, respetivamente, 6,0 m e 4,5 m 

4.13.5.13 – Cartografia e Planeamento – Vértices Geodésicos 

Os vértices geodésicos destinam-se a assinalar pontos cotados fundamentais para a elaboração de 

cartografia e de levantamentos topográficos, sendo importante garantir condições que protejam a sua 

visibilidade. Estes vértices têm zonas de proteção que abrangem uma área em redor do sinal, com 

um raio mínimo de 15 m, sendo a extensão da zona de proteção determinada, caso a caso, em 

função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal. Na área de servidão de um vértice 

geodésico, qualquer plantação ou construção só será autorizada desde que não prejudique a sua 

visibilidade, devendo obedecer ao disposto no Decreto-lei n.º 143/82 de 26 de abril, com intervenção, 

quando necessário, do Instituto Geográfico e Cadastral. 
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No respeitante a este ponto, todos os corredores em análise apresentam viabilidade para instalação 

da LMAT. No entanto, os Vértices Geodésicos deverão ser considerados como uma condicionante à 

definição do Projeto de Execução da LMAT, na fase final de desenvolvimento do Projeto, 

assegurando-se a distância mínima estabelecida na legislação, de modo a não prejudicar a sua 

visibilidade.  

No Desenho 18 – Volume 3 encontram-se assinalados todos os vértices geodésicos existentes na 

área de estudo: 

 Senhora da Graça, situado a cerca de 200 m do limite nascente do Corredor 1 (km 2+900); 

 Cabeço de São Domingos, situado dentro do Corredores 1 (km 12+000); 

Referem-se ainda na envolvente mais alargada os seguintes: 

 Picoto da Vinha, situado a cerca de 1 km do limite sul da Central Fotovoltaica; 

 Brite, situado a cerca de 800 m do limite nordeste da Central Fotovoltaica; 

 São Lourenço, situado a cerca de 1,8 km do limite poente do Corredor 1 (km 7+800); 

 Seixo 1º, situado a cerca de 2,2 km do limite nascente do Corredor 1 (km 12+000); 

 Mua, situado a 400 m, a norte do Corredor 1 (km 15+000). 

4.13.5.14 – Linhas Elétricas 

No que se refere a linhas aéreas de transporte de energia sob a tutela da REN, existem várias linhas 

de muita alta tensão a cruzarem a área de estudo tal como se representa no Desenho 18 – 

Volume 3. 

Da Subestação de Valdigem saem as seguintes linhas: 

 2142 – Linha Valdigem – Urrô (220kV) 

 2108 – Linha Valdigem – Recarei (220kV) 

 2162 – Linha Valdigem – Vermoim (220kV) 

 2018 – Linha Valdigem – Carrapatelo (220kV) 

 2174 – Linha Vila Pouca de Aguiar – Valdigem (220kV) 

 2019 – Linha Régua – Valdigem (220kV) 

 1135 – Linha Tabuaço – Valdigem (150kV) 

 2190 – Linha Armamar – Valdigem (220kV) 

 4047 – Linha Bodiosa – Valdigem (220kV) 

Adicionalmente, a área em estudo é ainda atravessada pelas linhas Armamar – Carrapatelo 1, 

Armamar – Carrapatelo 2 (200kV) e Armamar – Recarei (400kV). 
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De acordo com informação da EDP Distribuição a área em estudo é atravessada por várias Linhas de 

Alta Tensão, a 60 kV, (ver Desenho 18 – Volume 3), designadamente: 

 Leomil – Valdigem 

 Ribabelide – Valdigem 

 Varosa – Pinhão 

 Telheira – Valdigem 

 Bagaúste – Valdigem 

Nas travessias das linhas elétricas deverão ser respeitados naturalmente, os condicionalismos 

impostos pela legislação em vigor, nomeadamente do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro, no que se refere às distâncias de segurança a obedecer. 

4.13.5.15 – Infraestruturas sensíveis 

O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece os critérios de minimização da 

exposição das populações a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, considera, como 

“infraestruturas sensíveis”, as seguintes (artigo 3º, alínea c)): 

i) Unidades de saúde e equiparados; 

ii) Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins-de-infância; 

iii) Lares de terceira idade, asilos e afins; 

iv) Parques e zonas de recreio infantil; 

v) Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

vi) Edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

O artigo 7º, nº 1, estabelece que não é permitida a passagem de novas linhas de transporte de 

eletricidade de alta tensão e muito alta tensão sobre as infraestruturas sensíveis, aplicando-se os 

afastamentos estabelecidos no n.º 3 do artigo 28º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro, contados a partir do eixo da linha. 

O referido artigo 28º, n.º 3, alínea c), estabelece, para linhas com tensão nominal superior 60 kV, uma 

zona de proteção com uma largura máxima de 45 m, ou seja, 22,5 m para cada lado do eixo da linha. 

O artigo 8º, n.º 1, estabelece que quando não exista alternativa técnica e economicamente viável ao 

traçado da linha, esta poderá passar sobre infraestruturas sensíveis desde que se verifiquem 

determinados requisitos, como o acordo escrito do proprietário das infraestruturas e audiência de 

demais interessados e haja adoção de soluções técnicas e minimização dos impactes decorrentes da 

instalação da linha sobre as infraestruturas sensíveis. 
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O n.º 2 do mesmo artigo 8º, ressalva, porém, que “A identificação da situação descrita no número 

anterior deve ocorrer na fase prévia à instrução do processo de AIA, sempre que legalmente exigível, 

devendo, neste caso, o operador de rede incluir no Estudo de Impacto Ambiental: 

a) A descrição das soluções técnicas alternativas à sobrepassagem afastadas por não 

serem economicamente viáveis; 

b) A identificação das soluções técnicas de minimização dos impactes decorrentes da 

instalação da linha de transporte ou de distribuição de eletricidade sobre as 

infraestruturas sensíveis.” 

Este articulado aplicar-se-á à fase de Projeto de Execução, na medida em que, será nessa fase que 

estará escolhido o corredor final e estabelecido o traçado definitivo. Assim, na fase de projeto de 

execução, a definição do traçado da Linha a 220 kV terá que considerar todas infraestruturas 

sensíveis que existam nos corredores da Linha e envolvente próxima, de modo a assegurar as 

distâncias definidas na legislação em vigor. 

Entre as infraestruturas a considerar encontram-se as seguintes, identificadas nesta fase: 

 Periferia de Meixedo e Passos, aos km 5+500/6+000 do Corredor 1: alguns edifícios de 

habitação dentro do corredor; 

 Periferia de Tões e Armamar, aos km 4+000 do Corredor 2: alguns edifícios de habitação 

dentro do corredor; 

 Periferia de Aldeia de Cima, aos km 4+500/5+000 do Corredor 2 e C1+Alt1+C2: diversos 

edifícios de habitação dentro do corredor; 

 Periferia de Queimada, aos km 9+500/10+500 do Corredor 1: alguns edifícios habitacionais 

(habitações e alojamento turístico) dentro do corredor; 

 Periferia de Fontelo, aos km 5+900/7+000 dos Corredores 2 C1+Alt1+C2, e km 12+000 do 

Corredor 1: diversos edifícios de habitação dentro do corredor;  

 São Domingos, ao km 12+000 do Corredor 1: parque de campismo e circuito de manutenção, 

junto ao limite poente do corredor.  

 Eirados, aos km 12+850/13+550 do Corredores 1: alguns edifícios de habitação dentro do 

corredor; 

 Periferia de Valdigem, aos km 14+000/15+500 do Corredor 1: diversos edifícios habitacionais 

(habitação e unidades turísticas) dentro do corredor; 

 Periferia de Valdigem, ao km 15+000 de todos os corredores: campo de futebol dentro do 

corredor. 
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4.13.5.16 – Património Cultural Classificado 

No quadro seguinte são indicadas as ocorrências de património cultural classificado, identificadas na 

área de intervenção pelo projeto. 

Não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, 

Imóvel de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação) na área de implantação da Central Solar 

Fotovoltaica. 

O Património Cultural é identificado e analisado, nas suas características e nos condicionamentos 

que coloca ao projeto, em capítulo próprio do presente EIA (Capítulo 4.11), para o qual se remete. 

Quadro 4.57 – Ocorrências patrimoniais classificadas inventariadas na área de estudo 

Designação Tipo de Sítio Classificação Concelho Corredor  

Alto Douro 
Vinhateiro 

Paisagem 
cultural 

Património Mundial; 
Monumento Nacional 

Armamar e 
Lamego 

 Corredor 1 (14+770 – final) 
ZEP a partir do km 9+730 do 

Corredor 1 e 4+680 do Corredor 2 

Marco granítico 
n.º 91 

Marco Imóvel de Interesse 
Público 

Lamego Corredor 1 (14+185) 
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4 – CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 

4.14 – COMPONENTE SOCIAL 

4.14.1 – Nota Metodológica 

A caracterização do ambiente afetado tem como objetivo fundamental a compreensão das 

características e dinâmicas do ambiente social suscetíveis de ser afetadas pelos projetos em 

avaliação. 

É, portanto, direcionada para os aspetos considerados relevantes, quer para efeitos de 

enquadramento, quer para a análise de impactes. 

Tendo em conta as características e funcionalidade dos projetos em estudo, serão consideradas 

quatro escalas de análise: 

 Escala localizada, correspondendo à área de intervenção direta dos projetos e sua 

envolvente próxima, na qual se farão sentir os impactes diretos e alguns dos impactes 

indiretos mais relevantes; 

 Escala de freguesia e concelho; 

 Escala regional; 

 Escala nacional. 

A escala nacional foi principalmente considerada para uma sucinta análise das políticas objetivos e 

metas de produção de energia com base em fontes renováveis. 

Nas escalas regional ou de concelho, a caracterização da situação existente considerou, sobretudo, 

as seguintes dimensões de enquadramento: 

 Localização e inserção territorial; 

 Aspetos demográficos; 

 Povoamento; 

 Rede viária; 

 Principais infraestruturas e equipamentos; 

 Estrutura e dinâmicas socioeconómicas. 

Considerando a natureza e a inserção territorial dos projetos foi dada particular atenção à escala 

localizada. Em função das características da área de estudo foram analisados os seguintes aspetos: 

 Áreas urbanas e outros espaços sociais, existentes e programados; 

 Áreas agrícolas e agroflorestais;  

 Infraestruturas e equipamentos; 

 Rede viária. 
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4.14.2 – Caracterização do Ambiente Afetado 

4.14.2.1 – Localização geográfica e inserção na NUTS e na divisão administrativa do território 

O território em estudo localiza-se a sul do rio Douro, no Distrito de Viseu. Ao nível da Nomenclatura 

Territorial para Fins Estatísticos (NUTS), insere-se na NUTS II – Norte, e na NUTS III - Douro.  

Nos quadros seguintes são indicados os concelhos e freguesias abrangidos pela área de estudo da 

Central Solar Fotovoltaica e dos corredores da Linha a 220 kV. 

Quadro 4.58 – NUTS, concelhos e freguesias abrangidos pela central solar fotovoltaica 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesia 

Norte Douro Viseu 

Armamar Santa Cruz 

Moimenta da Beira Sarzedo 

Tarouca União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 

 

Quadro 4.59 – NUTS III, concelhos e freguesias abrangidos pelos corredores da linha a 220 kV 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesia 

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 

Tarouca 
União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, 

Salzedas 

4.14.2.2 – Enquadramento Regional e Concelhio 

4.14.2.2.1 – Perspetiva geral sobre o território 

A área de estudo situa-se no Douro Sul, um território que padece de muitos dos problemas com que 

se defrontam os territórios interiores, nomeadamente ao nível da perda demográfica, incapacidade de 

fixação de jovens e envelhecimento das populações, baixos níveis de escolaridade e formação 

profissional, e níveis de produtividade inferiores à média regional e nacional. 

Trata-se, por outro lado, de um território de matriz rural, de baixa densidade, com um povoamento de 

tipo concentrado, mas em lugares de pequena ou muito pequena dimensão, com exceção da cidade 

de Lamego, configurando uma estrutura urbana pouco coesa cuja articulação não é facilitada pelas 

próprias características orográficas do território e da rede viária. 

O principal eixo de polarização urbana é constituído pela cidade de Lamego e pelo eixo Lamego-Régua-

Vila Real, estruturado pelo IP3. No entanto, a capacidade polarizadora de Lamego é relativamente 

limitada, e a área de estudo encontra-se um pouco descentrada, para nascente deste eixo. 

No entanto, apesar de todas estas dificuldades, a tendência de perda é bastante menos acentuada 

do que noutros territórios interiores, revelando alguma capacidade de resistência, se não mesmo de 

resiliência. 
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Trata-se de um território de povoamento antigo, com alguma densidade histórica e património 

cultural, com identidade e interesse específicos, ancorados nas suas características de ruralidade 

viva, e na diversidade paisagística de espaços onde o planalto beirão e o vale do Douro se 

encontram. 

Neste contexto, o território apresenta algumas dinâmicas positivas e ainda com potencial de 

desenvolvimento. A inserção na região demarcada do Douro e no Alto Douro Vinhateiro, Património 

da UNESCO, pelo valor paisagístico, turístico e vitivinícola constitui o principal recurso, mas não o 

único. A expansão de áreas de fruticultura intensiva, nomeadamente para produção de maçã, e de 

outros produtos locais, bem como a presença da região vitivinícola demarcada de Távora-Varosa 

constituem outros fatores de dinâmica local. 

Neste contexto, e concomitantemente com a crescente utilização do rio Douro como eixo de 

navegabilidade e articulação do vale do Douro com o território ribeirinho e envolvente, o 

desenvolvimento de um turismo sustentável constitui um dos principais elementos com potencial 

dinamizador da área de estudo e da região. O crescimento significativo da oferta hoteleira e do 

alojamento em espaço rural, e o crescimento exponencial do alojamento local são indicadores 

efetivos desta dinâmica e do potencial que ainda detém. 

4.14.2.2.2 – Povoamento e demografia 

Como já referido, o povoamento na área de estudo é do tipo concentrado, mas em lugares de 

pequena dimensão. Mesmo ao nível das sedes de concelho, apenas a cidade de Lamego registava, 

em 2011, uma população residente superior a 3.000 habitantes, com um total de 8.202 residentes. 

Armamar tinha uma população residente de 892 pessoas, Tarouca 1.332 e Moimenta da Beira 2.681 

residentes. 

As densidades populacionais são em geral baixas, com a relativa exceção do concelho de Lamego, 

como pode observar-se no quadro seguinte. 

Quadro 4.60 – Densidades populacionais 

Unidades Habitantes / km2 (2011) 

Continente 112,9 

Norte 173,4 

Douro 51,1 

Armamar 53,7 

Lamego 161,4 

Moimenta da Beira 46,4 

Tarouca 80,4 
Fonte: Censos de 2011 

A evolução da população residente (quadro seguinte) apresenta uma tendência persistentemente 

negativa e generalizada (sub-região do Douro e concelhos), embora com diferenciações relativas; 

mas, ainda assim, menos acentuadas do que noutras zonas do interior do país e da própria região 

Norte, mostrando que este território tem alguma capacidade de resistência. 
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Armamar é concelho que mais perde população no período indicado. Recuando a 1960, o concelho 

perdeu quase metade da população (-48,2%), até 2011. Os restantes concelhos registam perdas 

inferiores, sendo Lamego o que menos perde, com -11,5% no período 1991-2001 e -26,5% no 

período 1960-2011. Moimenta da Beira perde -17,1% entre 1991 e 2011, e -33,1% entre 160 e 2011, 

e Tarouca perde -16,0% no período 1991-2011, e -25,8% no período 1960-2011. 

Quadro 4.61 – Evolução do volume de população residente (1991-2011) 

Unidades 1991 2001 2011 
Variação (%) 

1991-2001 
Variação (%) 

2001-2011 
Variação (%) 

1991-2011 

Continente 9 371 319 9 869 343 10 047 621 5,3 1,8 7,2 

Norte 3 472 715 3 687 293 3 689 682 6,2 0,1 6,2 

Douro 238 695 221 853 205 902 -7,1 -7,2 -13,7 

Armamar 8 677 7 492 6 297 -13,7 -15,9 -27,4 

Lamego 30 160 28 081 26 691 -6,9 -4,9 -11,5 

Moimenta da Beira 12 317 11 074 10 212 -10,1 -7,8 -17,1 

Tarouca 9 579 8 308 8 048 -13,3 -3,1 -16,0 
Fonte: Censos de 1991, 2001 e 2011 

Considerando as projeções do INE para o ano de 2018, é de crer que a tendência de perda de 

população residente se mantém. Mesmo tendo em conta que o período 2011-2018 (7 anos) não é 

comparável diretamente com os períodos intercensitários (10 anos), a evolução prevista nas 

projeções do INE indica que a perda proporcional de população se acentua em Lamego e Tarouca.  

Quadro 4.62 – Projeção do volume de população residente para 2018 

Unidades 
Projeções do INE 

para 2018 

Comparação (%) com 
os dados dos Censos 

de 2011 

Continente 9 779 826 -2,7 

Norte 3 572 583 -3,2 

Douro 191 101 -7,2 

Armamar 5 792 -8,0 

Lamego 24 959 -6,5 

Moimenta da Beira 9 729 -4,7 

Tarouca 7 761 -3,6 
Fonte: INE (www.ine.pt). 

O aumento dos índices de envelhecimento (rácio entre o total de população com 65 anos ou mais e o 

total de população com 14 anos ou menos) é um fenómeno persistente e generalizado, a nível 

nacional, que resulta de diversas causas estruturais, entre as quais uma taxa de fecundidade 

(número de filhos por 1.000 mulheres em idade fértil) das mais baixas da Europa. 

Na área de estudo (quadro seguinte), verifica-se uma subida do IE generalizada e acima da média 

nacional, embora, nos casos de Lamego e Tarouca, inferior à média da sub-região Douro. Ainda 

assim, com a exceção de Armamar, os IE não atingem valores muito elevados, quando comparados 

com outras zonas do centro e interior do país. 
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Quadro 4.63 – Índices de Envelhecimento (IE) (2001-2011) 

Unidades IE 2001 IE 2011 Variação (%) 

Continente 104,5 130,6 26,1 

Norte 79,8 113,3 33,5 

Douro 128,0 175,5 47,5 

Armamar 133,6 192,5 58,9 

Lamego 105,1 145,3 40,2 

Moimenta da Beira 117,7 165,8 48,1 

Tarouca 93,5 121,8 28,3 
Fonte: Censos de 2001 e 2011 

4.14.2.2.3 – Estrutura socio-produtiva e dinâmicas socioeconómicas 

4.14.2.2.3.1 – Empresas, volume de negócios e pessoal ao serviço 

No quadro seguinte apresenta-se, sinteticamente, um conjunto de dados que permitem obter uma 

ideia geral da estrutura económica dos concelhos da área de estudo e da sua evolução entre 2007 e 

2017. Os dados referem-se apenas às empresas sediadas nos respetivos concelhos. A comparação 

entre 2007 e 2017 não pode ser feita diretamente, uma vez que o Anuário Estatístico do INE, de 

2007, não inclui as atividades da CAE A (agricultura, produção animal, silvicultura, caça e pesca). 

Lamego é o concelho que apresenta uma estrutura com maior dimensão e diversificação, o que lhe 

confere uma maior capacidade de polarização sub-regional. Moimenta da Beira, Tarouca e Armamar 

têm uma dimensão mais reduzida. A importância relativa dos sectores de atividade é diferente, 

especialmente no que respeita à agricultura que tem uma importância superior em Lamego e, 

sobretudo, em Armamar (emprego e volume de negócios), embora em Moimenta da Beira e Tarouca 

também seja relevante no que respeita ao volume de emprego, mas não no volume de negócios. 

Em todos os concelhos, o comércio é a principal atividade no que respeita ao volume de negócios, 

seguindo-se as indústrias transformadoras, exceto em Armamar, em que a agricultura ultrapassa as 

indústrias transformadoras. De destacar ainda a construção, os serviços de apoio às atividades 

económicas (Lamego e Tarouca) e o alojamento e restauração (Armamar, Lamego e Moimenta da 

Beira). 

No que respeita ao volume de emprego, a agricultura sobressai em Armamar e em Lamego. O 

comércio, as indústrias transformadoras e a construção são relevantes em todos os concelhos, tal 

como o alojamento e restauração, com exceção de Tarouca. 

Considerando a evolução entre 2007 e 2017, período que abrange a crise económica, verifica-se um 

crescimento do volume de negócios, em todos os concelhos, exceto em Lamego, acompanhado, 

porém, de uma quebra do volume de emprego, com exceção de Moimenta da Beira. 
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Quadro 4.64 – Principais atividades económicas 

Concelhos 
Principais atividades 

económicas em volume 
de negócios (2017) 

Principais atividades 
económicas em volume 

de emprego (2017) 

Evolução do volume 
total de negócios das 

empresas (1) 

Evolução do volume 
total de emprego nas 

empresas 

2007 (2) 2017 2007 (2) 2017 

Armamar 

Comércio, agricultura, 
Indústrias 

transformadoras, 
alojamento e restauração, 

construção 

Agricultura, comércio, 
Indústrias 

transformadoras, 
alojamento e restauração 

56 746 
82 131 

(66 855) (2) 
1 151 

1 747 
(909) (2) 

Lamego 

Comércio, Indústrias 
transformadoras, 

construção, alojamento e 
restauração, agricultura, 

serviços de apoio às 
atividades económicas, 
serviços de educação, 
saúde e apoio social 

Agricultura, comércio, 
Indústrias 

transformadoras, 
construção, serviços de 

apoio às atividades 
económicas, alojamento e 
restauração, serviços de 
educação, saúde e apoio 

social 

286 111 
287 609 

(272 150) (2) 
5 661 

6 052 
(4 640) (2) 

Moimenta 
da Beira 

Comércio, Indústrias 
transformadoras, 

agricultura, construção, 
alojamento e restauração  

Comércio, agricultura, 
indústrias 

transformadoras, 
construção 

98 016 
136 695 

(125 087) (2) 
1 741 

2 595 
(1 902) (2) 

Tarouca 

Comércio, indústrias 
transformadoras, 

construção, agricultura, 
serviços de apoio às 

atividades económicas  

Comércio, agricultura, 
construção, indústrias 

transformadoras, serviços 
de apoio às atividades 

económicas 

84 720 
102 859 

(100 140) (2) 
1 891 

1 936 
(1 619) (2) 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos de 2008 e 2019. (1) Unidade: milhares de euros. (2) Não inclui agricultura, silvicultura, caça, pesca. 

4.14.2.2.3.2 – Atividade agrícola 

Ao nível da atividade agrícola, os dados do Recenseamento Agrícola de 2009, embora já 

desatualizados, mostram que as culturas temporárias têm, em geral, pouca expressão, em área de 

superfície agrícola utilizada. Moimenta da Beira é o concelho com maior área de culturas temporárias 

e, Armamar, o concelho com menor expressão. A tradicional produção de cereais (trigo, milho e 

centeio) decaiu fortemente e atualmente, predominam as culturas forrageiras. 

Em todos os concelhos, a atividade agrícola centra-se nas culturas permanentes, principalmente 

vinha e frutos frescos, mas também olival e frutos de casca rija. A vinha tinha maior expressão em 

Lamego e Armamar, os frutos frescos e o olival, em Armamar, e os frutos de casca rija em Moimenta 

da Beira. Tarouca era o concelho com menor área total de culturas permanentes, com os frutos 

frescos, a vinha e o olival como principais culturas. 

A produção de baga de sabugueiro tem vindo a assumir importância na área de estudo, sobretudo em 

Tarouca que é o concelho com maior produção de baga de sabugueiro a nível nacional. A baga de 

sabugueiro tem diversas aplicações, desde a indústria farmacêutica à tinturaria, passando pela 

medicina tradicional e doçaria. 

Relativamente à vinha e à produção vitivinícola, a área de estudo encontra-se abrangida pela Região 

Demarcada do Douro, na faixa mais próxima do vale do Douro, e pela Região Demarcada de Távora-

Varosa.  
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Cerca de 50% do volume de vinho produzido na Região Demarcada do Douro, é destinada à 

produção de "Vinho do Porto", enquanto que o restante volume é destinado à produção de vinhos de 

qualidade que utilizam a denominação "Douro" ou "Vinho do Douro". Ambos os tipos de vinhos têm 

Denominação de Origem Protegida (DOP) – DOP “Porto” ou DOP “Douro”.  

De referir, ainda, o Vinho Regional Duriense, com Indicação Geográfica Protegida (IGP), cuja região 

de produção é coincidente com a Região Demarcada do Douro.  

Na área de estudo, a área demarcada para a produção de DOP “Porto”, DOP “Douro” e IGP 

“Duriense” é idêntica, abrangendo as freguesias de Armamar, Aldeias e Fontelo, no concelho de 

Armamar, e as freguesias de Cambres, Figueira, Sande, Parada do Bispo e Valdigem, no concelho 

de Lamego. 

Na Região de Távora-Varosa são produzidos vinhos DOP “Távora-Varosa” e IGP “Terras de Cister”. 

Ambos os tipos de vinho podem ser maduros (tintos, brancos ou rosé) ou espumantes (tintos, 

brancos ou rosé). A produção de espumantes é particularmente reconhecida, nomeadamente em 

torno da marca Murganheira, cujas caves se localizam em Ucanha, concelho de Tarouca. 

Na área de estudo, a produção de vinhos DOP “Távora-Varosa” abrange as freguesias Cimbres, 

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

(apenas a zona de Tões), no concelho de Armamar, e a freguesia de Salzedas e União de Freguesias 

de Granja Nova e Vila Chã da Beira (apenas na área de Granja Nova), no concelho de Tarouca. 

A produção de vinhos IGP “Terras de Cister” abrange as freguesias Cimbres, Queimada, parte da 

freguesia de Aldeias, freguesias de Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago e São Romão, e 

freguesia de Armamar (apenas a zona de Tões), no concelho de Armamar, e a área dos municípios 

de Tarouca e Moimenta da Beira. 

A produção de maçã é uma das mais relevantes da atividade agrícola da região, incluindo produtos 

qualificados, com a denominação Bravo de Esmolfe e Maçã da Beira Alta. As áreas delimitadas para 

a produção destes frutos são extensas, abrangendo, na área de estudo os concelhos de Armamar, 

Lamego, Tarouca e Moimenta da Beira. 

O concelho de Armamar é um dos maiores produtores de maçã a nível nacional, assumindo a 

designação de Capital da Maçã de Montanha. Esta produção, com cerca de 1.400 hectares e uma 

produção anual média de 50 mil toneladas, constitui uma das mais importantes fontes de rendimento 

da população. 

A exploração de castanheiros constitui também uma atividade com efetiva importância e tradição na 

área de estudo. Embora a exploração de castanheiro para aproveitamento de madeira tenha decaído, 

a exploração de soutos para produção de castanha constitui uma das atividades agrícolas mais 

relevantes da área de estudo, depois da vinha e dos pomares de macieiras. A área delimitada da 

Denominação de Origem Protegida – Castanha Soutos da Lapa – abrange os concelhos de Armamar, 
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Lamego, Tarouca e Moimenta da Beira, incluindo também São João da Pesqueira, Penedono, 

Tabuaço, Sernancelhe e Trancoso. 

No quadro seguinte, são apresentados dados do INE, referentes ao Continente, sobre a produtividade 

média e os preços médios, no produtor, das culturas agrícolas com maior relevância na área de 

estudo. 

Tratando-se de dados médios e a nível do Continente, não traduzindo, portanto, diretamente, o que 

se passa na área de estudo, são úteis para ter uma ideia do valor das culturas e produções em 

presença. 

Tomando os dados de 2017 como exemplo, verifica-se que a produção de maçã atingiu um valor de 

médio de 15.610 euros por hectare. É, porém, conhecido, que a produtividade dos pomares 

intensivos é superior às 22,3 toneladas por hectare, podendo situar-se acima das 30 toneladas por 

hectare. Na área de estudo, a presença de pomares intensivos é significativa. Este aspeto, 

juntamente com o facto de se tratar de maçãs com certificação de origem, permite concluir que, 

nestes casos, o valor das produções será muito superior aos 15.610 euros por hectare, acima 

referidos. 

Quadro 4.65 – Culturas agrícolas: Produtividade e preços no produtor (NUTS I – Continente, 2016-2018) 

Culturas 
Produtividade (toneladas/ha) Preços no produtor (€/kg) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Maçã 16,8 22,3 18,1 0,64 0,70 0,69 

Castanha 0,7 0,8 0,9 1,85 2,09 2,78 

Azeitona para azeite 1,4 2,5 2,1 - - - 

Culturas/Produções 
Produtividade (hectolitros/ha) Preços no produtor (€/l) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Vinho 33,0 37,1 33,3 (1) - - - 

Vinho DOP Licoroso - - - 3,93 4,05 5,08 

Vinho DOP (outros) - - - 3,06 3,13 3,18 

Vinho IGP - - - 2,30 2,31 2,34 

Azeite virgem extra - - - 3,69 4,20 3,72 

Azeite virgem - - - 3,46 3,90 3,22 

Azeite lampante - - - 2,38 3,03 3,42 
Fonte dos dados de base: INE (2019), Estatísticas Agrícolas 2018. (1) Valor provisório (INE). 

Na envolvente da área de estudo localiza-se o Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos, no 

concelho de Armamar, na linha de água com o mesmo nome (ribeira de Temilobos) e envolvendo 

uma área regada total de 475 hectares, com 148 beneficiários.  

No contexto da área em estudo, a área abrangida pelo aproveitamento hidroagrícola em causa 

localiza-se imediatamente a norte (jusante) da Barragem de Temilobos (Armamar), num perímetro 

delimitado pelas áreas urbanas de Lumiares, Santiago, Santa Cruz, Gogim e Armamar. 

Nenhum dos corredores da Linha a 220 kV, em apreciação, interfere com o perímetro beneficiado 

pelo Aproveitamento Hidroagrícola de Temilobos. 
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4.14.2.2.3.3 – Política energética e produção de energia elétrica 

Portugal assumiu, em 2016, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 

para as Alterações Climáticas, o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. É 

nesse sentido que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, vem aprovar o 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). Para tal, foi estabelecida a redução de 

emissões de gases com efeito estufa (GEE) para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 2005, 

e a compensação das restantes emissões, através do sequestro de carbono pelo uso do solo e 

florestas. A trajetória de redução de emissões foi fixada entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 

75 % até 2040, em relação aos valores registados em 2005. 

No horizonte 2030, foi estabelecida para a União Europeia uma meta de redução de emissões de, 

pelo menos, 40 %, em relação a 1990, com reduções nos setores abrangidos pelo Comércio Europeu 

de Licenças de Emissão de 43 %, face a 2005, e de 30 % nos restantes setores, uma meta de 32 % 

de energias renováveis, uma meta de 32,5 % para a eficiência energética e de 15 % para as 

interligações elétricas. 

O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) foi aprovado pela Resolução do Conselhos de 

Ministros nº 53/2020, de 10 de julho. Este Plano vem revogar, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2021, o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC), o Plano Nacional de 

Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 

(PNAER). A vigência da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2015, de 30 de julho, foi prorrogada até 31 

de dezembro de 2025. 

Embora na sequência de Planos anteriores, como os acima referidos, o PNEC 2030 constitui o 

primeiro de um novo ciclo de políticas integradas de energia e clima. O PNEC 2030 define os 

objetivos da política climática e energética nacional, estabelecendo novas metas de redução de 

emissões de gases com efeito de estufa, metas de incorporação de energia de fonte renovável e de 

eficiência energética, e estabelece 58 linhas de ação e 206 medidas, a adotar para a 

descarbonização da sociedade e para a transição energética, em articulação com o RNC 2050. 

Entre outras medidas, fica inscrito no PNEC 2030 o fim da produção de eletricidade a partir do 

carvão, em 2021, no Pego, e até 2023, em Sines. Fica ainda inscrita a aposta na energia de fonte 

renovável, com a duplicação de capacidade solar, e a aposta na produção e incorporação, na 

próxima década, de gases renováveis, como o hidrogénio. 

Entre outros aspetos, o PNEC 2030 defende a promoção de uma agricultura e florestas sustentáveis, 

reduzindo a intensidade carbónica das práticas agrícolas e promovendo uma gestão agroflorestal que 

aumente a capacidade de sumidouro natural. 

Na visão estratégica (ponto 2.1) o PNEC 2030 refere que “A aposta para o horizonte 2030 para o 

setor electroprodutor passa, sobretudo, pela energia solar e, embora com menor expressão, para a 
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energia eólica. Refere ainda que “No caso do solar, e em particular do solar fotovoltaico, preços da 

tecnologia altamente competitivos quando comparados com outras soluções convencionais 

conjugados com a abundância do recurso fazem do aproveitamento desta fonte de energia uma 

opção com fortes benefícios para os consumidores.” 

O PNEC 2030 prevê que a evolução da capacidade instalada para a produção de eletricidade, no 

solar fotovoltaico, aumente de 2 GW, em 2020, para 9 GW, em 2030, superior à hídrica, com 8,2 GW, 

em 2030, e ligeiramente inferior à eólica, com 9,3 GW, em 2030. 

O Plano perspetiva, ainda, que, no horizonte 2030, as renováveis contribuam com, pelo menos 80% 

da produção nacional de eletricidade, cabendo 31% à eólica, 27% à solar (a tecnologia com maior 

crescimento na próxima década) e 22% à hídrica. 

As renováveis darão, deste modo, um contributo muito relevante para a redução da dependência 

energética total, de cerca de 80%, em 2017, para 65%, meta fixada para 2030. 

Efetuando, agora, uma análise retrospetiva e de caracterização da situação atual do setor, são 

apresentados no quadro seguinte dados ilustrativos da evolução da potência instalada e produção de 

eletricidade a partir de fontes renováveis, a nível nacional. 

Como pode observar-se, nos últimos 20 anos a potência instalada e a produção de eletricidade, a 

nível nacional, quase duplicaram, cabendo a maior fatia à hídrica, e com a eólica apresentando um 

grande crescimento. Quanto à solar fotovoltaica, ainda que com um crescimento relativo importante, 

na última década, em 2018 tinha um contributo ainda residual, com apenas 673 MW instalados (4,8% 

das renováveis e 3,1% da potência total) e uma produção de 1.005 GWh (3,3% das renováveis e 

1,7% da produção total). 

Os dados apresentados são também ilustrativos da transformação do mix energético, com as fontes 

renováveis a superarem, em 2018, em potência instalada e em produção de eletricidade, as fontes 

não renováveis. 

Quadro 4.66 – Potência instalada e produção de eletricidade (Portugal)  

Tipo de fonte 
1998 2008 2018 

Potência 
(MW) 

Produção 
(GWh) 

Potência 
(MW) 

Produção 
(GWh) 

Potência 
(MW) 

Produção 
(GWh) 

Hídrica 4 298 13 054 4 857 7 298 7 098 13 628 

Biomassa 333 1 022 453 1 852 810 3 156 

Eólica 53 89 3 058 5 757 5 368 12 617 

Geotérmica 18 58 29 192 34 230 

Fotovoltaica 1 (1) 1 62 41 673 1 005 

Ondas 0 0 0 0  0,4 0 (2) 

Total renováveis 4 703 
(43%) 

14 224 
(36%) 

8 459 
(51%) 

15 140 
(33%) 

13 983 
(64%) 

30 636 
(51%) 

Total não renováveis 
6 286 
(67%) 

24 760 
(67%) 

8 019 
(49%) 

30 828 
(67%) 

7 831 
(36%) 

29 000 
(49%) 

Total 
10 989 
(100%) 

38 984 
(100%) 

16 478 
(100%) 

45 968 
(100%) 

21 814 
(100%) 

59 636 
(100%) 

Fonte: Direção-Geral de Engenharia e Geologia. (1) Valor não arredondado = 0,6 MW. (2) Valor não arredondado = 0,01 GWh 
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Nos quadros seguintes são apresentados dados, com maior desagregação geográfica, sobre a 

produção bruta de eletricidade, por tipo de fonte, e respetiva evolução entre 2007 e 2016. Tal como 

os anteriores, estes dados ilustram também a transformação do mix energético, com redução da 

energia térmica e aumento da energia produzida com origem em fontes renováveis. A energia 

fotovoltaica constitui uma das fontes com menor contributo, mas apresenta um crescimento muito 

significativo. 

O contributo da sub-região do Douro para a produção total de eletricidade quase duplicou, no período 

analisado, passando de 4,8% para 7,0% do total de energia elétrica produzida no Continente, e de 

13,4% para 17,9% da energia produzida na região Norte, o que é demonstrativo do seu potencial. 

Na área de estudo e envolvente é bem visível a presença de vários parques eólicos. A área de estudo 

abrange o Parque Alto Douro – Armamar I e Expansão -, com um total de 15 máquinas e uma 

potência nominal de 6.600 kW, com entrada em funcionamento em fevereiro de 2010. Oito destas 

máquinas situam-se na proximidade dos corredores da Linha a 220 kV, em estudo, como adiante se 

refere com maior detalhe. 

Quadro 4.67 – Produção bruta de eletricidade (2007) 

Tipo de fonte Continente Norte Douro 

Eólica 4 006 888 562 1 452 624 767 241 685 068 

Hídrica 10 351 263 938 8 326 830 301 1 953 524 636 

Fotovoltaica 24 132 164 218 411 0 

Térmica 31 083 223 750 6 606 566 508 87 402 

Total 45 465 508 414 16 386 239 987 2 195 297 106 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2008. Unidade KWh. 

Quadro 4.68 – Produção bruta de eletricidade (2016) 

Tipo de fonte Continente Norte Douro 

Eólica 12 316 247 604 4 566 382 725 1 038 017 808 

Hídrica 16 772 535 196 12 919 418 826 3 044 982 400 

Fotovoltaica 514 521 477 4 734 656 139 344 

Térmica 28 688 432 426 5 402 930 918 5 012 868 

Total 58 291 736 703 22 893 467 125 4 088 152 420 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2018. Unidade KWh. 

4.14.2.2.3.4 – Atividade turística 

O vale do Douro e a navegabilidade do rio Douro, o Alto Douro Vinhateiro, património da UNESCO, o 

património histórico e a identidade local, a ruralidade viva e dinâmica das áreas de vinha e pomar, 

conferem à área de estudo um interesse próprio, com um efetivo potencial de desenvolvimento. 

Relativamente à atividade turística, apresenta-se no quadro seguinte um conjunto de dados sobre 

alojamento oficial e respetivo número de hóspedes, nos anos de 2008 e 2018.  

Embora muito sintéticos, com limitações devido a segredo estatístico (2008) e não correspondendo a 

toda a capacidade de alojamento, mas apenas aos estabelecimentos oficialmente registados até 31 
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de julho de 2018, os dados evidenciam o significativo crescimento registado no período de dez anos 

referenciado, sobretudo no segmento do alojamento local e turismo rural. De realçar também a 

proporção elevada de hóspedes estrangeiros, em geral, e a respetiva tendência de significativo 

crescimento proporcional, ilustrada pelos dados referentes a Lamego. 

Quadro 4.69 – Alojamento oficial e número de hóspedes 

Concelhos 

2008 2018 

Nº 
Estabelecimentos  

Capacidade 
alojamento 

total 

Nº total 
de 

hóspedes 

% hóspedes 
estrangeiros 

Nº 
Estabelecimentos 

Capacidade 
alojamento 

total 

Nº total 
de 

hóspedes 

% hóspedes 
estrangeiros 

T H O T H O 

Armamar - - - - - - 12 1 11 180 7 789 58,0 

Lamego 9 8 1 757 30 751 22,7 26 10 16 1 012 81 557 50,2 

Moimenta 
da Beira 

2 2 - 88 (1) (1) 6 1 5 137 3 112 3,9 

Tarouca - - - - - - 4 0 4 70 5 290 20,3 

Total 11 10 1 845 (…)  48 12 36 1 399 97 748 47,7 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos de 2008 e 2018. T: Total; H: Hotelaria (hotéis e pensões); O: Outros (alojamento local, 

turismo em espaço rural, turismo de habitação). (1) Dados não disponíveis por reserva de segredo estatístico. 

A capacidade de alojamento, cresceu significativamente, de 2018 até ao presente, particularmente no 

segmento do alojamento local, como pode observar-se no quadro seguinte. 

Quadro 4.70 – Capacidade de alojamento atual (maio de 2020) 

Concelhos 
Estabelecimentos 

Hoteleiros 
Turismo de 
Habitação 

Turismo em 
espaço rural Alojamento Local Outros Total 

N Capacidade N Capacidade N Capacidade N Capacidade N Capacidade N Capacidade 

Armamar 1 30 1 18 12 136 39 264 - - 53 448 

Lamego 9 699 5 60 14 238 61 449 5 61 94 1 507 

Moimenta 
da Beira 

1 68 1 22 6 48 5 55 - - 13 193 

Tarouca - - - - 5 116 8 55 1 20 14 191 

Total 11 797 7 100 37 538 113 823 6 81 173 2 339 

Fonte: Turismo de Portugal – Registo Nacional de Turismo (mt.turismodeportugal.pt) (consultado em maio de 2020). 

Na área de estudo encontram-se algumas unidades turísticas, conforme descrito mais adiante, na 

secção dedicada à análise localizada. 

4.14.2.2.3.5 – Desemprego 

O volume de desemprego registado nos Censos de 2011 era bastante elevado, em todos os 

concelhos. Curiosamente, o número de desemprego inscritos nos Censos de 2011 eram inferiores ao 

número de desempregados registados nos Centros de Emprego. Geralmente acontece o contrário, 

uma vez que os Centros de Emprego não contabilizam todos os desempregados, mas apenas os que 

se inscrevem nos respetivos serviços. 
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Os dados dos Centros de Empego não são, portanto, diretamente comparáveis com os dados dos 

Censos. No entanto, permitem ter uma ideia aproximada da situação existente e da evolução 

verificada na última década. De um modo geral, verifica-se uma subida do número de 

desempregados inscritos entre 2011 e 2015, e uma tendência de descida, a partir de 2015 (com 

exceção de Moimenta da Beira), concomitante com a recuperação da crise económica e financeira, e 

de redução de outros fenómenos como as migrações.  

A situação atual, referente a maio de 2020, reflete já alguns dos efeitos da crise aberta pela pandemia 

de Covid-19, sendo previsível que venham a agravar-se, significativamente, nos próximos meses.  

Quadro 4.71 – Desemprego 

Unidades Territoriais 
Número de 

desempregados 
Taxa de 

Desemprego (%) 
Desempregados inscritos nos Centros de 

Emprego 

Censos 2011 Censos 2011 Maio 2011 Maio 2015 Maio 2020 

Armamar 279 15,7 313 313 279 

Lamego 1 723 16,7 2 017 2 484 1 795 

Moimenta da Beira 389 12,9 517 606 678 

Tarouca 383 16,1 483 587 453 

Fonte: INE, Censos de 2011; IEFP (2011, 2015, 2020). 

 

4.14.2.3 – Caraterização à Escala Localizada 

Efetua-se, agora, uma caracterização mais detalhada da área de intervenção dos projetos e 

envolvente próxima. 

No Desenho 22 (Volume 3 – Peças Desenhadas) são cartografados os espaços de uso social com 

maior sensibilidade aos impactes dos projetos. 

4.14.2.3.1 – População 

Como já foi referido anteriormente, a área de intervenção dos projetos e envolvente apresenta um 

povoamento de tipo concentrado, de baixa densidade e em lugares de pequena dimensão, mas 

relativamente próximos, configurando um mosaico irregular, rural/urbano, de base rural. 

A evolução da população residente apresenta, nestes espaços, quebras generalizadas e mais 

acentuadas do que as médias concelhias. 

Nos Censos de 2011, a freguesia de Armamar era a única que ultrapassava os mil habitantes (1.268). 

Considerando a agregação de freguesias ocorrida em 2013, a União de Freguesias de Valdigem e 

Parada do Bispo, em Lamego, ultrapassava também o milhar de habitantes (1.039). Das restantes 

freguesias, a menos populosa era Santiago (Armamar), com 139 habitantes, e a mais populosa era 

Salzedas (Tarouca), com 767 habitantes. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-211 

4.14.2.3.2 – Área da Central Fotovoltaica e envolvente 

4.14.2.3.2.1 – Central Solar Fotovoltaica 

 Área de estudo 

A área de estudo inicialmente estudada na fase de Estudo de Grandes Condicionantes (Volume 5 do 

EIA) para a Central Solar era de cerca de 520 ha, abrangendo terrenos localizados nos concelhos de 

Tarouca, Armamar e Moimenta da Beira, embora na maior parte situados no concelho de Tarouca. 

Já na presente fase de Estudo de Impacte Ambiental a Área de Estudo foi reduzida a 374 hectares, 

maioritariamente integrada no concelho de Tarouca e uma pequena área a nascente, no concelho de 

Moimenta da Beira. Desta área global, o promotor arrendou cerca de 339,5 hectares, correspondendo 

os restantes 34,5 hectares a parcelas cujos proprietários não pretenderam ceder ou alugar.  

Por fim, a área efetivamente ocupada pelos elementos que integram o Parque Solar (área vedada) 

corresponderá a uma área de 173ha relativamente à qual foi delineada uma faixa de gestão de 

combustível, abrangendo uma área total de 282 ha. 

A figura seguinte permitirá esclarecer melhor as áreas supramencionadas.  
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Figura 4.35 – Áreas de Estudo da Central Fotovoltaica Douro Solar 
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Para uma perspetiva geral da área de estudo, apresenta-se no quadro seguinte uma quantificação da 

ocupação do solo, da área global, por categoria de uso. 

Quadro 4.72 – Usos do solo na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica 

Tipo de ocupação/cultura Área (ha) % 

Vegetação rasteira, matos 326,22 87,15 

Florestas de pinheiro bravo 14,18 3,79 

Florestas de castanheiros 6,95 1,86 

Florestas de outras folhosas 0,95 0,25 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 3,85 1,03 

Pomares 17,41 4,65 

Pastagens espontâneas 1,29 0,34 

Agricultura protegida e viveiros (inclui parques de 
reprodução e crescimento de perdiz vermelha) 

2,99 0,80 

Áreas sociais – Santuário da Senhora do Calvário e 
parque de merendas 

0,47 0,13 

Total 374,30 100,00 

 

Como pode observar-se, a ocupação largamente predominante é a vegetação rasteira e matos. Dos 

restantes tipos de ocupação, os pomares, as áreas de pinheiro bravo e os castanheiros, são os que 

têm maior expressão.  

De assinalar a presença do Santuário da Senhora do Calvário e o parque de merendas anexo, como 

um tipo de ocupação social com maior sensibilidade. 

 Área de intervenção da Central Fotovoltaica 

A área de intervenção da Central Fotovoltaica, definida em projeto de execução, é inferior à área 

prevista inicialmente e à área global arrendada pelo promotor. Totaliza cerca de 282 hectares, 

incluindo a área de implantação abrangendo uma área de 174 ha e a faixa de gestão de combustível. 

A área de implantação do projeto localiza-se integralmente no concelho de Tarouca sendo que 

apenas a faixa de gestão de combustível entra no concelho de Moimenta da Beira (ver figura anterior 

e Desenho 2 – Planta de Implantação da Central Solar – Volume 3). 

A tipologia de usos do solo é estruturalmente semelhante à da área global analisada anteriormente. 

No entanto, verifica-se que os usos que correspondem a culturas de maior valor económico ou a 

áreas sociais com alguma sensibilidade apenas ocorrem na faixa de gestão de combustível e não na 

área de intervenção da Central. A ocupação do solo na área onde os painéis solares irão ser 

instalados é constituída quase totalmente por matos, com pequenas manchas de pinheiro bravo. 

A faixa nascente da área da Central Solar é atravessada por duas linhas elétricas. 
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Quadro 4.73 – Usos do solo na área de intervenção ou condicionada pela Central Solar Fotovoltaica 

Tipo de ocupação/cultura 

Central Solar 
Faixa de gestão 
de combustíveis 

(ha) 

Módulos e 
transformadores 

(ha) 

Subestação e 
edifício técnico 

(ha) 

Acessos 
(ha) 

Áreas libertas 
(ha) 

Vegetação rasteira, matos 101,48 0,67 8,72 78,02 74,05 

Florestas de pinheiro bravo 2,29 - 0,82 - 3,40 

Florestas de castanheiros - - - - 6,10 

Florestas de outras folhosas - - 0,04 - 0,30 

Culturas temporárias de sequeiro e 
regadio 

- - - - 2,00 

Pomares - - - - 1,96 

Pastagens espontâneas - - - - 0,50 

Áreas sociais – área de lazer do 
Santuário da Senhora do Calvário 

- - - - 0,30 

Parques de reprodução e 
crescimento de perdiz vermelha 

- - - - 1,35 

Total 103,77 0,67 9,58 78,02 89,96 

Área total 282,00 

 

 
Fotografia 4.43 – Área da Central Solar, zona limite 

poente 

 
Fotografia 4.44 – Área da Central, zona limite norte 

 
Fotografia 4.45 – Área de pomar na faixa de gestão de 

combustível, zona sul/sudeste 

 
Fotografia 4.46 – Linha de MAT que atravessa a faixa 

nascente da área da Central Solar 

4.14.2.3.2.2 – Povoações situadas na envolvente 

Em extensão linear, Sarzedo localiza-se a cerca de 600 m da Central Solar. Sarzedo tinha, à altura dos 

Censos de 2011, 149 residentes e 63 famílias, para 142 alojamentos familiares, indicando que mais de 

metade dos alojamentos não constituía residência permanente. Tal como na generalidade da área de 

estudo, verifica-se uma forte tendência para o envelhecimento da população, mais de 30% dos 
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residentes com 65 anos ou mais e cerca de 10% com 14 anos ou menos. Os modos de vida locais da 

população residente baseiam-se na agricultura, existindo também uma unidade de turismo rural. 

Vila Chã da Beira situa-se a cerca de 350 m / 400 m da Central Solar. Tinha, à altura dos Censos de 

2011, 168 residentes e 65 famílias, para 217 alojamentos familiares, indicando uma taxa de ocupação 

permanente de apenas 30%, resultante de dinâmicas de migração interna e emigração (França, 

Suíça).  

Ainda assim, a tendência para o envelhecimento da população era aqui ligeiramente menos 

acentuada, com cerca de 26% dos residentes com 65 anos ou mais e cerca de 11% com 14 anos ou 

menos. Os modos de vida locais da população residente baseiam-se na agricultura (hortícolas, vinha, 

maçã e castanha). 

 

Fotografia 4.47 – Vila Chã da Beira, vista a partir da 
periferia da Central Solar 

 

Fotografia 4.48 – Vila Chã da Beira e EM520-1 

4.14.2.3.2.3 – Santuário da Senhora do Calvário e área de lazer 

Na área do Centra, no Monte do Calvário, fica localizado o pequeno santuário de Nossa Senhora do 

Calvário, construído há cerca de três décadas. É constituído por terreiro, com parque de merendas 

(churrasqueira, mesa e bancos em pedra, fontenário), capela e miradouro. O parque demerendas fica 

a cerca de 50 m da zona de implantação dos painéis solares e a capela fica a cerca de 150 m, mas a 

cota mais baixa, e voltada para o vale de Vila Chã da Beira, sobre o qual se debruça também o 

miradouro. Da zona do miradouro, fronteira à capela, não há visibilidade para a zona dos painéis 

solares. 

A festa convívio no Monte do Calvário realiza-se no último fim-de-semana de maio, sendo da 

iniciativa da Junta de Freguesia. As celebrações iniciam-se em Vila Chã da Beira, com a saída do 

andor de Nossa Senhora do Calvário, seguindo-se peregrinação até ao Monte, pelo caminho do 

Calvário, com acompanhamento da Banda Filarmónica de Tarouca. Após as cerimónias religiosas 

segue-se um lanche convívio para todos os participantes. 
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Fotografia 4.49 – Interior da capela 

 

Fotografia 4.50 – Parque de merendas 

4.14.2.3.2.4 – Baldio da União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 

Grande parte da área do baldio da União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira é 

afetada pela Central Solar. Este baldio é constituído por várias parcelas, algumas delas descontínuas.  

Segundo informação do promotor a área de baldio afetada pelo projeto é de cerca de 150 hectares. 

Estima-se que cerca de 125 hectares se situam na área da Central Solar e cerca de 25 hectares se 

situam na área do Corredor 1 da Linha a 220 kV, no primeiro trecho, após saída da subestação. 

Estima-se, ainda, que cerca de 15 hectares permaneçam fora da área de intervenção do projeto. 

4.14.2.3.2.5 – Zona de Caça Turística de Armamar 

Uma parte significativa da Zona de Caça Turística de Armamar, é abrangida pela Central Solar (ver 

figura seguinte). Esta ZCT abrange terrenos dos concelhos de Armamar, Tarouca e Moimenta da 

Beira, e foi concessionada à GESTICAÇA, Lda, por um período de 25 anos, pela Portaria n.º 211/99, 

de 26 de março, alterada pela Portaria n.º 211/2000, de 7 de abril, e pela Portaria n.º 1439/2002, de 6 

de novembro, que lhe conferiu a área total atual de 1.754,4 hectares. Nesta ZCT, o concessionário 

desenvolve exploração cinegética, com repovoamento, detendo alvarás para produção de perdizes e 

coelhos. 
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Figura 4.36 – Zona de Caça Turística de Armamar 

4.14.2.3.3 – Corredores da Linha a 220 kV 

Os lugares mais próximos dos corredores da Linha a 220 kV são, como referido, de pequena 

dimensão. O mais populoso é Valdigem (Lamego), com 792 habitantes (2011). Os restantes variam 

entre 46 habitantes (lugar de Passos, em Armamar), e 211 habitantes (lugar de Fontelo, também em 

Armamar). 
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4.14.2.3.3.1 – Corredor 1 

Como se referiu anteriormente, estima-se que cerca de 25 hectares do baldio da União de Freguesias 

de Granja Nova e Vila Chã da Beira se situam na área do Corredor 1 da Linha a 220 kV, no primeiro 

trecho, após saída da subestação. 

Nos quadros seguintes são descritas as principais características da área atravessada pelos 

Corredores 1 e 2 e pela Alternativas 1, da Linha a 220 kV. 

Quadro 4.74 – Características principais dos espaços atravessados pelo Corredor 1 

km Caracterização do Corredor 1 

0+000 
a 

3+200 

Características do território: 

Trecho com início ainda dentro dos limites da área da Central Solar. Ocupação predominante de matos, no eixo 
do corredor, até cerca do km 1+300, com ocorrências de pomares de macieiras e algumas áreas de souto, na 
faixa esquerda do corredor, na envolvente de Vila Chã da Beira. 

Pomares intensivos no centro do corredor, entre o km 1+330 e 1+830, aproximadamente. Ocupação 
predominante de matos até ao km 3+200. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Os edifícios do limite norte de Vila Chã da Beira (Tarouca) situam-se a distâncias superiores a 450 m do eixo do 
corredor. 

Cimbres (Armamar) localiza-se a poente do km 2+500. As habitações mais próximas situam-se a distâncias 
superiores a 220 m do eixo do corredor. Em 2011, Cimbres tinha uma população residente de 226 habitantes e 
89 famílias, para 227 alojamentos familiares (cerca de 39% de alojamentos com ocupação permanente). A 
população apresentava uma estrutura etária com 33% de residentes com 65 anos ou mais, e 10% de residentes 
com 14 anos ou menos. 

Os modos de vida locais baseiam-se na agricultura (castanha, baga de sabugueiro e maçã). 

No Monte da Senhora da Graça, situa-se a respetiva capela, localizada a cerca de 50 m do limite do corredor 
(250 m do eixo). O corredor 1 desenvolve-se entre a capela e a povoação de Cimbres, na zona de visibilidade do 
miradouro (orientado para o vale). A festa em honra da Senhora da Graça realiza-se a 15 de agosto. 

A cerca de 115 m a sul da capela da Senhora da Graça localiza-se um dos aerogeradores do Parque Eólico do 
Alto Douro, situado, por sua vez, a cerca de 100 m do limite do Corredor 1. 

 

Fotografia 4.51 – Pomar, ao km 1+330 

 

Fotografia 4.52 – Capela da Senhora da Graça 
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km Caracterização do Corredor 1 

 

Fotografia 4.53 – Cimbres, vista da Senhora da 
Graça 

 

Fotografia 4.54 – Corredor 1, ao km 2+500 

3+200 
a 

8+300 

Características do território: 

Mudança significativa na ocupação do solo, com extensas manchas de pomar intensivo de macieiras, ao longo 
do corredor, com parcelas de boa dimensão entre o km 4+000 e 4+750, na zona do antigo campo de aviação de 
Santiago. Algumas manchas de castanheiro e vinha. Mosaicos de policultura na envolvente de Meixedo. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Ao km 4+500, o Corredor 1 passa entre Meixedo (Tarouca) e Passos (Armamar), ao km 5+500. 

Os edifícios de Meixedo mais próximos situam-se junto ao limite do corredor e os de Passos situam-se a cerca de 
30 m do limite. 

Dentro do corredor situam-se alguns edifícios de habitação e apoio agrícola. 

Em 2011, Meixedo tinha uma população residente de 228 habitantes e 94 famílias, para 151 alojamentos 
familiares (cerca de 62% de alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura 
menos envelhecida do que noutros lugares vizinhos, com apenas 14% de residentes com 65 anos ou mais, e 
com 16% de residentes com 14 anos ou menos. 

Meixedo localiza-se a cerca de 2 km da sede de freguesia, Salzedas, onde pontifica o Mosteiro de Santa Maria 
de Salzedas, classificado como Monumento Nacional, fundado no final do séc. XII pela Ordem de Cister, e 
significativamente ampliado nos séc. XVII e XVIII.  

Passos pertence à União de Freguesias de Santiago e São Romão. Em 2011, tinha apenas 46 residentes e 19 
famílias, para 73 alojamentos familiares (apenas cerca de 26% de alojamentos com ocupação permanente). A 
população apresentava uma estrutura etária com 30% de residentes com 65 anos ou mais, e 7% de residentes 
com 14 anos ou menos. 

Os modos de vida locais baseiam-se na agricultura (maçã, castanha, vinha). 

Tões, sede de freguesia até 2013, pertence atualmente à freguesia de Armamar. Localiza-se a mais de 425 m do 
eixo do corredor, a nascente do km 8+200. Em 2011, tinha 147 residentes e 54 famílias, para 94 alojamentos 
familiares (cerca de 57% de alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura 
etária com 24% de residentes com 65 anos ou mais, e 10% de residentes com 14 anos ou menos. 

 

Fotografia 4.55 – Pomar intensivo, cerca do km 
4+000 

 

Fotografia 4.56 – Pomar, cerca do km 8+000 
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km Caracterização do Corredor 1 

8+300 
a 

11+000 

Características do território: 

Nova mudança na ocupação do solo, com extensas manchas de vinha, no vale de Nascerães. Até cerca do km 
9+800 está-se ainda dentro da região demarcada de Távora-Varosa, entrando-se, a partir daí, na região 
demarcada do Douro.  

Entremeadas nas manchas de vinha, ocorrem algumas áreas de pomar de macieira, de castanheiro, culturas 
temporárias e manchas remanescentes de pinheiro bravo.  

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Armazém de apoio agrícola, a 70 m do eixo do corredor, ao km 8+350. 

Ao km 9+500, o Corredor 1 passa entre Queimada e a Quinta da Barroca. Em ambos os casos, alguns edifícios 
ficam dentro do corredor. 

Os edifícios de Queimada mais próximos são de apoio agrícola e situam-se dentro do corredor, a cerca de 180 m 
do eixo. As habitações mais próximas, na Rua do casal e Rua da Portela, situam-se a cerca de 15 m / 25 m do 
limite do corredor (215 m / 225 m do eixo). 

Em 2011, Queimada tinha uma população residente de 136 habitantes e 56 famílias, para 157 alojamentos 
familiares (cerca de 36% de alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura 
envelhecida, com 35% de residentes com 65 anos ou mais, e apenas 7% de residentes com 14 anos ou menos. 

A Quinta da Barroca é uma exploração agrícola com uma unidade de agroturismo. Esta unidade dispõe de uma 
capacidade de alojamento para 32 pessoas, e de vários equipamentos, incluindo duas piscinas (interior e 
exterior) e campo de ténis. 

A área agrícola inclui mais de 24 hectares, incluindo 10 hectares de vinha, maçã de montanha, pereiras, 
cerejeiras, nespereiras e kiwis. 

As unidades de alojamento situam-se fora do corredor, mas a piscina exterior, o campo de ténis e outros espaços 
exteriores, localizam-se já dentro do corredor, a cerca de 125 m a 180 m do eixo. 

 

Fotografia 4.57 – Vinha, ao km 9+800 

 

Fotografia 4.58 – Quinta da Barroca 
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km Caracterização do Corredor 1 

11+000 
até 
final 

Características do território: 

Mudança acentuada na ocupação do solo, acompanhando a orografia mais movimentada. O corredor contorna o 
cabeço de São Domingos, por nascente. 

Ocupação do solo diferenciada. Matos e pinheiro bravo até cerca do km 13+000. Vinha até final do corredor, com 
manchas de olival e matos. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

A poente do km 12+000, no alto do cabeço, situa-se a Ermida de São Domingos, de origem medieval e que foi 
lugar de romaria e peregrinação de importância regional. Atualmente, constitui ainda ponto de celebração e missa 
campal, no início do mês de agosto, no âmbito das Festas em Honra de S. Domingos, de Fontelo. 

O miradouro constitui um ponto de visualização excecional, abrangendo território dos distritos de Viseu, Vila Real 
e Porto, e pontos notáveis, como a Serra do Marão e o vale do rio Douro.  

A ermida, escadaria e miradouro localizam-se fora do corredor, embora perto do limite. O espaço de 
estacionamento, no sopé da Ermida, situa-se dentro do corredor, a cerca de 150 m do eixo. 

Na envolvente, localiza-se uma área de equipamentos, com parque de campismo e circuito de manutenção. 

Ainda ao km 12+000, um edifício rural situa-se no eixo do corredor e uma habitação situa-se dentro do corredor, 
a cerca de 180 m do eixo. 

A partir do km 14+000, é feita a aproximação à subestação de Valdigem. 

Valdigem, constituído por vários núcleos, é o lugar mais populoso de toda a área de estudo. Em 2011, tinha uma 
população residente de 792 habitantes e 306 famílias, para 524 alojamentos familiares (cerca de 58% de 
alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura etária com 21% de residentes 
com 65 anos ou mais e 13% de residentes com 14 anos ou menos. 

O conjunto de edifícios rurais da Quinta da Raposeira situa-se dentro do corredor, a cerca de 100 m do eixo, ao 
km 14+100. 

A Casa das Vinhas Valdigem Douro é uma unidade de alojamento local, registada em 2017. Esta unidade dispõe 
de uma capacidade de alojamento para 6 pessoas, e dispõe de piscina exterior. A unidade de alojamento situa-se 
junto à EN313, e fica dentro do corredor, a cerca de 75 m do eixo, ao km 14+400. 

Na mesma zona, dois edifícios de habitação situam-se a cerca de 55 m e 10 m do eixo do corredor e um terceiro 
fica sob o eixo. 

Ainda na proximidade, na zona da Quinta da Tapada, dois edifícios e habitação situam-se a 10 m e 35 m do eixo 
do corredor.  

Ao km 15+000, o eixo do corredor passa sobre um antigo campo de futebol de 11. 

Ao km 15+500, edifícios de habitação na zona da Quinta do Valdalágea, situam-se a 20 m e 80 m do eixo do 
corredor. Esta quinta inclui exploração agrícola e unidade de agroturismo.  

A exploração agrícola é dedicada à produção vitivinícola, com vinhos de marca própria, Valdalágea e Banzo 
(Douro) e General Silveira (Porto). 

A unidade de agroturismo tem uma capacidade de alojamento de 13 pessoas. 

 

Fotografia 4.59 – Capela de São Domingos 

 

Fotografia 4.60 – Zona do circuito de manutenção 
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km Caracterização do Corredor 1 

 

Fotografia 4.61 – Alojamento Local, ao km 13+950 

 

Figura 4.37 – Simulação, na zona de aproximação à 

subestação de Valdigem (fonte base: Google Earth) 

 

 

4.14.2.3.3.2 – Corredor 2 

Quadro 4.75 – Características principais dos espaços atravessados pelo Corredor 2 

km Caracterização do Corredor 2 

0+000 a 
4+500 

O Corredor 2 funciona como alternativa ao Corredor 1, aproximadamente entre o km 4+600 e o km 
11+200, deste último 

Características do território: 

Predominância de pomar, embora num contexto cultural diversificado, com áreas de vinha e 
parcelas com culturas temporárias ocorrendo com alguma frequência, e algumas manchas 
remanescentes de pinheiro bravo e carvalhal. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Embora passado perto de algumas povoações, a ocorrência de edificado dentro do corredor é muito 
pontual. 

Ao km 5+300, o Corredor 2 passa a poente de Santiago, com os edifícios mais próximos a cerca de 
280 m do limite do corredor.  

Um conjunto edificado, em quinta, incluindo edifícios e habitação, situa-se junto ao limite do 
corredor.  

Ao km 8+870 um conjunto edificado, com habitação, em zona de quintas, localiza-se dentro do 
corredor, a apenas 15 m do eixo. 

Ao km 9+000 os edifícios de uma oficina automóvel, localizam-se dentro do corredor, a 150 m do 
eixo. 
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km Caracterização do Corredor 2 

4+500 a 
7+000 

Características do território: 

Entrada na região demarcada do douro. A vinha passa a predominar, embora alternando com 
manchas de pomar, culturas temporárias, pinheiro bravo e carvalhal. 

Nos últimos 200 m a ocupação muda acentuadamente, predominando as áreas de matos. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Cerca do km 5+000 o corredor passa a poente de Aldeia de Cima. Vários edifícios, com localização 
mais periférica, ficam dentro do corredor, incluindo edifícios de habitação. Os mais próximos situam-
se a cerca de 75 m / 80 m do eixo do corredor. 

Aldeia de Cima, com o lugar de Aldeia de Baixo, formam a freguesia de Aldeias. Em 2011, Aldeia de 
Cima tinha uma população residente de 133 habitantes e 53 famílias, para 96 alojamentos familiares 
(cerca de 55% de alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura 
etária com 26% de residentes com 65 anos ou mais, e 10% de residentes com 14 anos ou menos. 

Os modos de vida locais baseiam-se na agricultura (vinha, pomares). Em Aldeia de Cima localizam-
se algumas unidades de alojamento local. Existem várias casas brasonadas seiscentistas, vestígios 
da importância que a povoação teve no passado. 

Cerca do km 5+850, no limite entre as freguesias de Aldeias e Fontelo, dois edifícios de habitação 
localizam-se a cerca de 80 m a nascente do eixo do corredor, e um outro edifício de habitação situa-
se a 180 m do eixo, do lado poente. 

Cerca do km 6+500, o corredor passa na periferia de Fontelo. Vários edifícios ficam dentro do 
corredor. Os edifícios de habitação mais próximos situam-se a 50 m e a 80 m do eixo. 

Em 2011, Fontelo tinha uma população residente de 211 habitantes e 84 famílias, para 209 
alojamentos familiares (cerca de 40% de alojamentos com ocupação permanente). A população 
apresentava uma estrutura etária com 26% de residentes com 65 anos ou mais, e 12% de 
residentes com 14 anos ou menos. 

Os modos de vida locais baseiam-se na agricultura (vinha, pomares, olival, culturas temporárias).  

 

Fotografia 4.62 – Perspetiva sobre o 
corredor, ao km 4+500 

 

Fotografia 4.63 – Habitação perto do limite do 
corredor, ao km 5+000 

 

4.14.2.3.3.3 – Alternativa 1 

Quadro 4.76 – Características principais dos espaços atravessados pela Alternativa 1 

Caracterização da Alternativa 1 

A Alternativa 1, com apenas cerca de 1.250 m, permite articular o Corredor 1, cerca do km 8+500, com o 
Corredor 2, cerca do km 4+500. 

Características do território: 

A ocupação do solo é caracterizada por um mosaico, alternando vinha, matos, pinheiro bravo, carvalhos e 
outras folhosas. 

Núcleos urbanos, quintas, edificado disperso e outras áreas socais: 

Apenas a assinalar a localização de um armazém, perto do eixo do corredor e no início deste, e um edifício de 
apoio rural no eixo do corredor, cerca do km 0+500. 
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4.15 – SAÚDE HUMANA 

4.15.3 – Metodologia 

No presente capítulo adota-se, como referência geral, a definição constante na constituição da 

Organização Mundial de Saúde, de 1946, segundo a qual saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Considera-se, assim, que os determinantes de saúde se distribuem pelas dimensões individual, social 

e ambiental. 

Na fase de caracterização, seguiram-se os seguintes procedimentos: 

 Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e 

influência do projeto; 

 Caracterização do perfil de saúde das populações da área de intervenção e influência do 

projeto, com base no Perfil Local de Saúde (PLS) e no Perfil Regional de Saúde publicados 

pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte); 

 Identificação de áreas urbanas e outros espaços sociais, e segmentos de população com maior 

vulnerabilidade; 

 Identificação e caracterização dos aspetos ambientais e fatores de risco, suscetíveis de afetar 

a saúde e o bem-estar. 

Através destes procedimentos foi construída a informação de base para suporte da análise e 

avaliação de impactes, conforme explicitado na respetiva secção. 

A caracterização considerou os resultados das análises e avaliações realizadas nas componentes, 

nomeadamente: Clima e Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Ambiente 

Sonoro, Componente Social e Riscos. 

4.15.4 – Caraterização 

4.15.4.1 – Serviços de Saúde 

A área de intervenção do projeto situa-se nos concelhos de Moimenta da Beira, Tarouca, Armamar e 

Lamego, no distrito de Viseu, integrados na área geográfica de intervenção do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Douro Sul (ACeS Douro Sul). 

Este ACeS abrange 8 concelhos – Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da 

Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca – e tem como objetivo fundamental a prestação de 

cuidados de saúde primários, secundários, de reabilitação, continuados integrados e paliativos à 

população, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 
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subsistemas de saúde, ou com entidades externas que com ele contratualizem a prestação de 

cuidados de saúde e a todos os cidadãos em geral, bem como articular com as atividades de saúde 

pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde na área 

geográfica por ela abrangida. 

A figura seguinte indica a área de influência da ARS Norte e respetivos ACeS: 

 

Figura 4.38 – Área de influência da ARS Norte (fonte: www.arsnorte.min-saude.pt) 

O ACeS Douro Sul abrange os Centros de Saúde de cada um dos concelhos integrantes e o Serviço 

de Urgência Básica de Moimenta da Beira. 

Os equipamentos médicos pesados mais próximos são o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em Vila Real, e o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em Amarante, na área geográfica da 

ARS Norte, e o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em Viseu, na área da ARS Centro.  

4.15.4.2 – Perfis Locais de Saúde (PLS) 

Os dados disponibilizados pela ARS não estão desagregados para os diferentes concelhos 

abrangidos pela área em estudo, pelo que se toma como unidade base de análise o ACEeS Douro 

Sul.  

Apresenta-se, de seguida, alguns indicadores caraterizadores do perfil de saúde dos utilizadores do 

ACeS Douro Sul, com base nos dados disponibilizados pela ARS Norte no Perfil Local de Saúde 

2018. 
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Para efeitos de enquadramento são também referenciados alguns dados relativos ao nível da ARS 

Norte e do Continente. 

4.15.4.2.1 – Indicadores gerais de saúde  

Os indicadores gerais de saúde apresentados no quadro seguinte mostram algumas diferenciações 

entre o ACeS Douro Sul, relativamente à ARS Norte e ao Continente, nomeadamente uma maior taxa 

bruta de mortalidade e uma maior taxa de mortalidade infantil. A proporção de crianças com baixo 

peso à nascença é mais baixa, o mesmo acontecendo com a esperança de vida à nascença e a taxa 

bruta de natalidade. Nos 5 indicadores utilizados, o ACeS Douro Sul apresenta, portanto, valores 

mais desfavoráveis. 

Quadro 4.77 – Indicadores gerais de saúde 

Indicadores Período Unidade Continente ARS Norte ACeS Douro Sul 

Esperança de vida à nascença 2015-2017 Anos 81,5 81,8 81,2 

Taxa Bruta de Mortalidade 2017 
(/1000 

habitantes) 
10,7 9,5 12,2 

Taxa Bruta de Natalidade 2017 
(/1000 

habitantes) 
8,4 7,7 5,7 

Crianças com baixo peso à nascença 2015-2017 % 8,8 8,9 7,2 

Taxa de Mortalidade Infantil 2014-2016 (/1000 nv) 3,0 2,9 6,3 

Fonte: ARS Norte, 2018 

4.15.4.2.2 – Morbilidade 

No quadro e figura seguintes reproduzem-se dados relativos à morbilidade registada nos Cuidados de 

Saúde Primários do ACeS Douro Sul, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo, em 

dezembro de 2018. No quadro seguinte, os mesmos dados são apresentados comparativamente com 

os registados a nível do Continente e da ARS Norte. 

Comparativamente com o Continente, tanto a ARS Norte como o ACeS Douro Sul apresentam 

valores de morbilidade mais elevados no que respeita à alteração do metabolismo dos lípidos, 

hipertensão, perturbações depressivas, doenças dos dentes e gengivas (7 anos), diabetes e 

obesidade entre outras. No que respeita à alteração do metabolismo dos lípidos, hipertensão e 

perturbações depressivas verifica-se maior incidência nas mulheres.  

A distribuição apresentada, embora com algumas variações, é estruturalmente semelhante à 

registada no Continente. 
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Quadro 4.78 – Proporção de utentes inscritos ativos (%) no Continente, na ARS Norte e no ACeS Douro Sul por 

diagnóstico ativo e sexo até 31 dezembro 2018 

Diagnóstico ativo (ICPC-2) 
Continente 
(homens) 

Continente 
(mulheres) 

ARS Norte 
(homens) 

ARS Norte 
(mulheres) 

ACeS 
Douro Sul 
(homens) 

ACeS Douro 
Sul 

(mulheres) 

Alteração do metabolismo dos lípidos (T93) 20,6 22,0 24,2 24,7 36,6 41,4 

Hipertensão (K86 e K87) 20,5 23,8 20,3 23,5 24,2 29,9 

Perturbações depressivas (P76) 4,4 15,8 4,9 17,6 6,7 23,5 

Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82) 6,3 6,4 9,3 9,0 13,6 16,0 

Obesidade (T82) 6,7 9,2 10,3 14,7 11,2 15,7 

Diabetes (T89 e T90) 8,2 7,3 8,6 7,9 10,0 10,0 

Osteoartrose do joelho (L90) 2,9 6,2 3,5 7,6 4,3 8,9 

Osteoporose (L95) 0,4 4,3 0,4 4,2 0,9 10,0 

Osteoartrose da anca (L89) 1,6 2,8 2,0 3,4 2,6 3,1 

Bronquite crónica (R79) 1,2 1,1 1,1 1,0 1,9 2,1 

Asma (R96) 2,4 2,9 2,8 3,5 1,6 2,3 

Doença cardíaca isquémica (K74 e K76) 2,1 1,4 2,0 0,9 2,1 1,6 

Demência (P70) 0,5 1,0 0,6 1,2 1,0 2,2 

Trombose/acidente vascular cerebral (K90) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,6 1,5 

DPOC (R95) 1,7 1,0 2,0 1,0 1,9 1,2 

Neoplasia maligna da mama feminina (X76) --- 1,5 0,0 1,6 0,0 1,6 

Neoplasia maligna da próstata (Y77) 1,1 --- 1,0 0,0 1,5 0,0 

Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,6 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 

Enfarte agudo do miocárdio (K75) 1,1 0,3 1,1 0,3 0,8 0,3 

Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Neoplasia maligna do colo do útero (X75) --- 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 

Neoplasia maligna do brônquio/pulmão (R84) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: ARS Norte, 2018 

 

Figura 4.39 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACeS Douro Sul em dezembro 2010 (fonte: 

ARS Norte, 2018) 

Os quadros seguintes apresentam dados relativos às taxas de incidência de doenças infeciosas (VIH 

e tuberculose). Em ambos os casos, particularmente no que respeita ao VIH, a taxa de incidência no 

ACeS Douro Sul é muito mais baixa do que a registada no Continente, e mais baixa do que a 

verificada na ARS Norte, ocorrendo uma redução acentuada ao longo do tempo, em todas as 
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circunscrições. De assinalar, por outro lado, uma incidência superior de tuberculose na ARS Norte 

comparativamente com o Continente e com o ACeS Douro Sul. 

Quadro 4.79 – Evolução da taxa de incidência de VIH 

Unidades 
Taxa de incidência de infeção VIH 

(IAG+CRS+PDA+SIDA) (/100.000 habitantes) 

2006 2017 

Continente 21,7 10,3 

ARS Norte 7,9 1,4 

ACeS Douro Sul 2,6 0,0 

Fonte: ARS Norte, 2018 

IAG – Infeção aguda; CRS – Complexo Relacionado com SIDA; PA: Portadores Assintomáticos; SIDA: Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida 

Quadro 4.80 – Evolução da taxa de incidência de tuberculose 

Unidades 
Taxa de incidência de tuberculose (/100.000 

habitantes) 

2006 2017 

Continente 30,8 17,1 

ARS Norte 35,5 19,7 

ACeS Douro Sul 16,8 14,3 

Fonte: ARS Norte, 2018 

4.15.4.2.3 – Determinantes de Saúde 

Passando à análise dos dados dos determinantes de saúde relativos à proporção de inscritos por 

diagnóstico ativo, em dezembro de 2018 (quadro seguinte), verifica-se que o abuso crónico do álcool 

tem maior incidência, nos homens, no ACeS Douro Sul do que na ARS Norte e no Continente. Por 

outro lado, o abuso do tabaco tem maior incidência nos homens na ARS Norte comparativamente 

com o ACeS Souro Sul e o Continente. 

Nas mulheres verifica-se que o excesso de peso tem maior incidência no ACeS Douro Sul 

comparativamente com o Continente e com a ARS Norte. 

Quadro 4.81 – Proporção de utentes inscritos ativos (%) no Continente, na ARS Norte e no ACeS Douro Sul por 

determinantes com sinais/sintomas/diagnósticos ativos e sexo até 31 dezembro 2018 

Diagnóstico ativo (ICPC-2) 
Continente 
(homens) 

Continente 
(mulheres) 

ARS Norte 
(homens) 

ARS Norte 
(mulheres) 

ACeS 
Douro Sul 
(homens) 

ACeS Douro 
Sul 

(mulheres) 

Excesso de peso (T83) 12,9 12,9 16,8 16,7 17,9 19,0 

Abuso do tabaco (P17) 14,8 8,6 19,4 8,9 15,4 5,6 

Abuso crónico do álcool (P15) 3,0 0,3 3,8 0,5 9,5 0,7 

Abuso de drogas (P19) 0,8 0,3 1,0 0,3 0,7 0,2 

Fonte: ARS Norte, 2018 

4.15.4.2.4 – Mortalidade 

No quadro seguinte são apresentados dados referentes às taxas de mortalidade prematura 

padronizada pela idade (idade inferior a 75 anos). 
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De uma forma geral, a distribuição apresenta uma estrutura semelhante para as diversas unidades 

geográficas, embora com diferenças, algumas das quais com significância estatística. 

Começando pelos grandes grupos de doenças ou outros fatores de causalidade, os tumores 

malignos, as doenças do aparelho circulatório, do aparelho digestivo, do aparelho respiratório e as 

causas externas, apresentam as taxas de mortalidade mais elevadas, em qualquer das unidades 

geográficas. Em todos estes grupos, as taxas de mortalidade masculina são superiores às taxas de 

mortalidade feminina. 

Analisando os dados por tipo de doença, as taxas de mortalidade mais elevadas, distribuem-se do 

seguinte modo: 

 Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões, sobretudo nos homens; 

 Doenças cerebrovasculares; 

 Doenças isquémicas do coração, sobretudo nos homens; 

 Tumor maligno da mama, nas mulheres; 

 Doenças crónicas do fígado (incluindo cirrose); 

 Diabetes mellitus, sobretudo nos homens; 

 Tumor maligno do tecido linfático e órgãos hematopoéticos;  

 Outras doenças cardíacas; 

 Tumor maligno da próstata, nos homens; 

 Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente, sobretudo nos homens; 

 Acidentes de transporte, sobretudo nos homens; 

 Pneumonia, sobretudo nos homens. 

Considerando, agora, as diferenças entre unidades geográficas, cujos valores de distribuição 

apresentam significância estatística (ARS Norte, 2018), há a salientar que o ACeS Douro Sul 

apresenta taxas de mortalidade inferiores às da ARS Norte, no que respeita às seguintes doenças: 

 Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões, nos homens; 

 Doenças do aparelho circulatório, em geral, e doenças isquémicas do coração, em particular, 

também nos homens. 

Em sentido contrário, o ACeS Douro Sul apresenta taxas de mortalidade superiores às da ARS Norte, 

no que respeita às seguintes doenças ou fatores: 

 Doenças do aparelho digestivo, em geral, e doenças crónicas do fígado (incluindo cirrose), em 

particular, em ambos os sexos; 

 Causas externas, em geral, e acidentes de transporte, em particular, em ambos os sexos; 
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 Tumor maligno da bexiga, nas mulheres; 

 Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intencionalmente infligidas), nas mulheres. 

Embora os dados analisados não permitam tirar conclusões sobre outro tipo de correlações, importa 

reter alguns aspetos que podem indiciar situações de maior vulnerabilidade na área geográfica da 

ACeS Douro Sul.  

É o caso das doenças crónicas do fígado, incluindo cirrose, concomitante com maior ocorrência de 

abuso crónico do álcool, como acima analisado nos determinantes de saúde. 

É também o caso da maior taxa de mortalidade resultante de acidentes de transporte que pode estar 

relacionada com a estrutura da rede viária, numa zona de orografia mais pronunciada. 

Finalmente, a maior taxa de mortalidade, por lesão, nas mulheres, abre um conjunto de 

possibilidades que vão desde o acidente às lesões infligidas. 

Quadro 4.82 – Taxa de mortalidade padronizada (/100 000 habitantes) na população com idade inferior a 75 

anos por grandes grupos/causas específicas de morte, para ambos os sexos, no Continente e na ARS Norte 

(triénio 2012/2014) 

Grandes Grupos / Causas específicas (CID10-MC) 
Continente ARS Norte ACeS Douro Sul 

HM H M HM H M HM H M 

Todas as causas 344,7 492,2 217,5 336,1 482,0 210,4 345,8 461,4 245,2 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 10,4 15,8 5,6 8,4 13,0 4,3 6,0 7,6 4,8 

Tuberculose 0,9 1,7 0,3 0,9 1,7 0,2 1,0 2,1 0,0 

VIH/SIDA 4,5 7,3 2,0 3,1 5,3 1,1 1,0 2,4 0,0 

Tumores malignos 137,0 189,5 92,4 135,9 191,9 88,2 133,9 179,3 95,3 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 5,4 10,3 1,1 5,6 10,8 1,0 3,4 7,2 0,0 

Tumor maligno do esófago 4,1 8,2 0,6 4,6 9,1 0,7 6,3 12,3 1,0 

Tumor maligno do estômago 12,1 17,6 7,5 15,7 22,3 10,0 19,4 28,4 11,3 

Tumor maligno do cólon 12,2 16,3 8,7 10,4 13,6 7,8 8,2 13,4 3,7 

Tumor maligno da junção rectossigmoideia, recto, ânus e 
canal anal 

5,5 8,0 3,5 5,3 7,5 3,4 8,0 9,8 6,6 

Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas 6,3 10,6 2,5 5,9 9,9 2,5 5,9 9,8 2,8 

Tumor maligno do pâncreas 7,0 9,6 4,8 6,5 8,9 4,4 7,5 12,8 2,8 

Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões 28,4 50,6 9,4 30,0 54,3 9,2 20,6 34,9 8,2 

Melanoma maligno da pele 1,6 1,9 1,2 1,5 1,7 1,3 2,1 2,4 1,9 

Tumor maligno da próstata - 9,6 - - 8,0 - - 11,6 - 

Tumor maligno do rim, exceto pelve renal 2,0 3,0 1,0 1,7 2,6 0,9 0,0 0,0 0,0 

Tumor maligno da bexiga 3,3 5,9 1,1 2,8 4,9 1,1 4,6 3,4 5,6 

Tumor maligno do tecido linfático e órgãos hematopoéticos 10,4 13,0 8,3 9,9 12,4 7,8 8,5 11,0 6,5 

Tumor maligno da mama - - 17,7 - - 15,2 - - 15,1 

Tumor maligno do colo do útero - - 2,8 - - 2,2 - - 2,7 

Tumor maligno de outras partes do útero - - 3,6 - - 3,3 - - 1,8 

Tumor maligno do ovário - - 4,5 - - 3,6 - - 6,8 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,4 0,9 1,0 1,4 0,7 1,7 2,2 1,4 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 14,4 17,8 11,5 13,5 16,4 11,0 10,6 18,7 3,9 

Diabetes mellitus 10,9 13,9 8,4 10,2 12,7 8,1 8,6 15,3 2,9 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,6 11,7 7,8 9,6 12,0 7,6 9,1 11,1 7,7 

Doenças do aparelho circulatório 66,6 96,0 41,6 61,6 87,2 39,9 47,9 56,1 40,8 

Doenças isquémicas do coração 21,9 35,8 10,0 18,1 30,3 7,7 10,2 15,7 5,8 

Outras doenças cardíacas 9,0 12,2 6,3 9,6 12,6 7,0 10,2 11,1 9,3 

Doenças cerebrovasculares 24,1 32,9 16,8 24,2 32,5 17,3 19,5 21,6 17,6 

Doenças do aparelho respiratório 19,4 30,0 10,5 20,3 32,1 10,5 22,0 29,8 15,7 
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Grandes Grupos / Causas específicas (CID10-MC) Continente ARS Norte ACeS Douro Sul 

Pneumonia 7,6 11,4 4,3 6,4 9,0 4,1 7,1 10,1 4,6 

Doenças crónicas das vias inferiores 5,5 9,4 2,2 6,7 11,8 2,5 7,7 11,5 4,6 

Doenças do aparelho digestivo 19,8 31,3 9,7 20,7 32,2 10,7 34,1 48,7 20,8 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 10,0 17,1 3,7 11,4 18,9 4,9 22,4 36,0 10,5 

Doenças do sistema osteomuscular/tecido conjuntivo 1,6 1,5 1,6 1,3 1,2 1,4 1,0 0,0 2,0 

Doenças do aparelho geniturinário 4,1 5,0 3,3 3,7 4,4 3,0 3,6 3,5 3,8 

Doenças do rim e ureter 2,5 3,2 1,9 2,0 2,5 1,6 3,6 3,5 3,8 

Algumas afeções originadas no período perinatal 2,0 2,2 1,7 1,9 2,2 1,5 2,6 3,4 1,8 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 27,1 41,5 14,5 29,8 45,5 16,0 31,3 42,3 20,6 

Causas externas 25,6 41,0 11,6 22,2 34,7 10,9 35,4 49,0 22,8 

Acidentes de transporte 6,3 10,8 2,3 5,2 8,6 2,2 9,6 12,3 7,0 

Quedas acidentais 1,7 2,8 0,8 1,8 2,9 0,8 1,5 3,2 0,0 

Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 8,5 13,7 3,8 6,3 9,8 3,1 8,1 14,9 1,9 

Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intencionalmente 
inflingidas) 

3,8 5,9 2,0 4,1 6,1 2,3 6,6 6,1 6,7 

Fonte: ARS Norte, 2018 

 

4.15.4.3 – COVID-19 

No momento em que o presente EIA está a ser finalizado (julho-agosto de 2020), não é possível 

prever a evolução da pandemia, nem determinar que consequências dela poderão advir para a saúde 

pública, na área de estudo (tal como no país e no mundo). 

No Relatório de Situação da Direção Geral de Saúde, atualizado a 31 de julho, os dados relativos à 

área de estudo, no que respeita a casos confirmados, eram os seguintes: 

 Concelho de Armamar: 3 casos; 

 Concelho de Lamego: 42 casos; 

 Concelho de Moimenta da Beira: 15 casos; 

 Concelho de Tarouca: 0 casos. 

No conjunto (60 casos), representavam 0,12% do número de casos confirmados a nível nacional 

(51.072), e a 0,32% dos casos confirmados na região Norte (18.675). 

4.15.4.4 – Segmentos da População mais vulneráveis 

Da caracterização socioeconómica efetuada no capítulo respetivo do presente Relatório Síntese é 

possível retirar os seguintes aspetos: 

 Os concelhos da área de estudo apresentam densidade populacional baixa, com exceção de 

Viseu, situação que se agrava à escala das freguesias.  

 A tendência de perda de população, embora não tão elevada como em outras regiões do 

interior, é persistente, ao longo de décadas, sobretudo nas freguesias rurais e aglomerados de 

pequena dimensão. Concomitantemente, verifica-se uma proporção elevada de alojamentos 

vagos em função das perdas de população permanente. 
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 A área de implantação do projeto é fundamentalmente uma área rural, em que há um 

predomínio de explorações agrícolas e agroflorestais.  

 As taxas de desemprego são elevadas, certamente agravadas com a crise pandémica da 

COVID-19. 

 A ocupação urbana na envolvente do projeto é constituída por povoações de pequena 

dimensão. O lugar mais populoso é Valdigem (Lamego), com 792 habitantes (2011). Os 

restantes variam entre 46 habitantes (lugar de Passos, em Armamar), e 211 habitantes (lugar 

de Fontelo, também em Armamar). 

 Os Índices de envelhecimento são elevados com a relativa exceção do concelho de Tarouca, 

situação que se agrava ao nível das freguesias. 

 Nos meios rurais predominam os estratos sociais mais desfavorecidos (taxas de analfabetismo 

entre os 10% e os 17%, níveis de escolaridade baixos, pensões de reforma baixas). 

Considerando estes fatores e outros aspetos analisados anteriormente, as principais situações de 

vulnerabilidade, para além das situações de morbilidade acima identificadas, dizem respeito aos 

idosos, mas também às mulheres, bem como às crianças, particularmente nos estratos sociais 

economicamente menos favorecidos.  

4.15.4.5 – Qualidade do Ambiente 

Como se referiu, a área de intervenção do projeto e envolvente tem características rurais, 

predominando os espaços agrícolas (sobretudo vinha e pomar), e os espaços florestais. Os núcleos 

urbanos são de pequena dimensão. As principais infraestruturas são rodoviárias e elétricas (várias 

linhas de alta e média tensão e subestação) ou de produção de eletricidade (parque eólico). 

Da caracterização do clima e alterações climáticas, qualidade do ar, qualidade da água e do ambiente 

sonoro, efetuada nos capítulos respetivos do presente Relatório Síntese, é possível extrair um 

conjunto de aspetos e fatores caracterizadores da qualidade ambiental da área atravessada pelo 

projeto, que são resumidos nas secções seguintes. 

 Clima e alterações climáticas 

Extremos climáticos 

No âmbito desta componente (ver capítulo respetivo), para além da análise dos parâmetros típicos 

(médios mensais), foram também analisados os extremos climáticos, nomeadamente: 

 Temperatura: ≥ dos 30°C e ≤ a 0 °C; 

 Precipitação Acumulada: ≥ 10 mm; 

 Velocidade Máxima Instantânea Vento (Rajada): ≥ 60 km∙h-1 e ≥ 80 km∙h-1.  
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Nos Quadro 4.83 – seguintes apresenta-se o número de dias com ocorrência de extremos climáticos, 

tendo em consideração a informação disponível na Normal Climatológica de Vila Real (1971-2000) e 

Régua (1971-2000), respetivamente. 

Quadro 4.83 – Número de dias com ocorrência de fenómenos climáticos extremos, para a NC de Vila Real 

Fenómeno JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T ≥ 30 °C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,2 13,1 12,3 7,1 0,1 0,0 0,0 38,5 

T ≤ 0 °C 9,6 4,2 2,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,3 25,5 

RR ≥ 10 mm 5,1 5,8 3,1 2,5 2,2 1,7 0,5 0,5 1,8 4,1 4,0 5,7 37,0 

vv ≥ 60 km∙h-1 2,6 2,3 1,5 0,9 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,9 1,1 1,7 12,8 

vv ≥ 80 km∙h-1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 1,8 

Legenda: RR – Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC); vv – Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada). 

Quadro 4.84 – Número de dias com ocorrência de fenómenos climáticos extremos, para a NC da Régua 

Fenómeno JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T ≥ 30 °C 0,0 0,0 0,0 0,6 2,8 11,8 20,1 21,8 12,9 1,9 0,0 0,0 71,9 

T ≤ 0 °C 6,1 2,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,4 14,3 

RR ≥ 10 mm 4,0 3,6 2,0 2,6 1,8 0,9 0,4 0,4 1,3 3,5 3,6 5,6 29,7 

vv ≥ 60 km∙h-1 - - - - - - - - - - - - - 

vv ≥ 80 km∙h-1 - - - - - - - - - - - - - 

Legenda: RR – Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC); vv – Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada). 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que os meses de junho, julho, agosto e setembro, 

no período analisado, para as duas NC, foram os mais relevantes em termos de ocorrência de 

temperaturas iguais ou superiores a 30 °C, destacando-se o mês de julho para a NC de Vila Real 

(cerca de 13 dias) e o mês de agosto para a NC da Régua (cerca de 22 dias). 

Por outro lado, para os locais em estudo, entre 1971-2000, verifica-se que os meses mais críticos, em 

termos de ocorrência de temperaturas iguais ou inferiores a 0 °C, foram janeiro, fevereiro e 

dezembro, para os dois locais em estudo. 

Em termos de precipitação intensa, verifica-se que os meses de janeiro, fevereiro, outubro, 

novembro e dezembro, no período analisado, foram os mais críticos com um máximo de 5,8 dias e 

5,6 dias registados em dezembro, para Luzim e Régua, respetivamente. 

Por fim, entre 1971-2000, a ocorrência de rajadas não teve relevo na NC da Régua, no entanto, para 

a NC de Vila Real, já foram registados alguns dias com ocorrência deste fenómeno, destacando-se 

os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro.  

Perspetivas de evolução, no contexto das alterações climáticas 

De acordo com a informação presente no Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas 

do Douro (PAIAC Douro)1, onde se enquadram os concelhos afetados pelo projeto (Armamar, 

Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego), é expectável que venham a confirmar-se as seguintes 

tendências: 

 

1 Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas do Douro (PAIAC Douro), de julho de 2018. 
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 Diminuição da precipitação média anual; 

 Secas mais frequentes e intensas; 

 Aumento da temperatura média anual; 

 Aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥35ºC) e de noites tropicais, com 

temperaturas mínimas ≥20ºC; 

 Ondas de calor mais frequentes e intensas; 

 Diminuição do número de dias de geada; 

 Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

 Qualidade do ar 

Para a caracterização da qualidade do ar local (ver respetivo capítulo) foi efetuada uma análise dos 

dados de qualidade do ar registados nas estações de monitorização existentes na envolvente 

próxima, designadamente, as estações rurais de fundo de Douro Norte e Fornelo do Monte e urbana 

de fundo de Paços de Ferreira.  

Foram considerados os valores de concentração medidos nos últimos 5 anos com dados disponíveis 

e validados (2014-2018) para os poluentes NO2, SO2, PM10, PM2,5 e O3. Não foi possível contemplar 

o CO na análise, uma vez que este poluente não é monitorizado em nenhuma das estações 

consideradas. Ao nível do SO2, apenas foi possível avaliar os valores registados na estação de Douro 

Norte, porque este poluente deixou de ser monitorizado nas estações de Fornelo do Monte e de 

Paços de Ferreira, em 2013 e 2011, respetivamente. Por sua vez, as PM2,5 foram avaliadas 

considerando apenas os registos nas estações de Douro Norte e Paços de Ferreira, uma vez que não 

são monitorizadas na estação de Fornelo do Monte. 

As concentrações medidas foram comparadas com os valores limite definidos na legislação nacional 

sobre qualidade do ar, no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (republicado no Decreto-Lei nº 

47/2017, de 10 de maio de 2017). 

De uma forma geral, verificou-se que os valores medidos, para os diversos poluentes, estão em 

cumprimento com o estipulado na legislação em vigor. 

Procedeu-se também à identificação das principais fontes emissoras existentes na área em 

estudo, de forma a estabelecer uma relação entre os valores de qualidade do ar medidos e as 

atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos. Foram também avaliadas as 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), com relevo na vertente das alterações climáticas. 

Para o efeito, foi efetuada uma análise focada nos concelhos afetados pelo projeto, nomeadamente 

de Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego, tendo em consideração a informação disponível 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 4-235 

no Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao ano de 

20172. 

De acordo com os dados disponíveis no inventário nacional mais recente, sintetizados na Figura E.2 

no Anexo da Qualidade do Ar (Anexo E), verifica-se que nos concelhos de Armamar, Moimenta da 

Beira, Tarouca e Lamego, em 2017, as fontes emissoras de maior relevo, foram: 

 NO2: tráfego rodoviário, apesar de nos concelhos de Armamar e Moimenta da Beira se verificar 

também grande influência das fontes naturais; 

 CO: para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e Lamego verificou-se a 

predominância de fontes naturais enquanto no concelho de Tarouca se observou 

predominância das fontes estacionárias; 

 PM10: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 PM2,5: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 SO2: estacionárias e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 COVNM: solventes e fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e 

Lamego; 

 Gases com Efeito de Estufa (GEE): ao nível dos GEE, de acordo com os dados de CO2 

equivalente determinados (contemplam as emissões de CO2, CH4, N2O e gases fluorados, 

tendo em conta o potencial de aquecimento associado3), verificou-se predominância do tráfego 

rodoviário e das fontes naturais para os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira e Lamego. 

 Qualidade da água 

Abastecimento público 

A taxa de cobertura de abastecimento público é elevada, atingindo mesmo os 100% no caso do 

concelho de Armamar (ver quadro seguinte). Verifica-se, portanto, que a quase totalidade da 

população dispõe de abastecimento de água com qualidade controlada. 

 
2 Emissões totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408. 

3 APA (2019). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2017. Submitted Under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Amadora. Março 2019. 
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Quadro 4.85 – Entidades Gestoras de Abastecimento Publico de Água, acessibilidade ao serviço 

Concelho 
Entidade Gestora Alojamentos servidos 

por abastecimento de 
água (%) - 2018

Água distribuída 
por habitante (2011) 

(m³/ hab.)Alta Baixa 

Armamar  

Águas do 
Norte 

Águas do 
Douro Sul 

Município de Armamar 100 46,6 
Lamego Município de Lamego 95 37,9 

Moimenta da 
Beira 

Município de 
Moimenta da Beira

95 44,8 

Tarouca Município de Tarouca 95 48,4 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

Na zona de desenvolvimento do projeto a principal origem de água é a Albufeira de Lumiares 

(concelho de Armamar) (vide cap. 4.6.2.1.3). O abastecimento dos concelhos de Lamego e Tarouca 

recorrem à Albufeira de Pretarouca (concelho de Lamego). 

Qualidade das águas superficiais  

Considerando os dados obtidos para as massas de água da área de estudo e envolvente (ver 

respetivo capítulo), verificou-se que a qualidade da água é, geralmente, razoável ou boa, com 

exceção de algumas estações do rio Varosa e respetiva albufeira, em que foi registada má qualidade 

da água, e da ribeira de Salzedas onde, no ano de 2017, foi registada muito má qualidade. 

De acordo com informação do Instituto da Água e com o Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica RH3 

– Douro, nos concelhos da área de estudo não existem zonas balneares ou outras águas de recreio 

classificadas como tal, e, portanto, com qualidade da água controlada. 

 Ambiente sonoro 

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. 
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5 – EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ÁREA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

No presente capítulo apresenta-se uma previsão da evolução da área de intervenção caso não se 

efetue o projeto em estudo, tendo em conta cada um dos descritores ambientais analisados, 

chamando-se a atenção para o facto desta poder ser alterada ao longo do tempo, caso não se 

verifiquem alguns dos pressupostos considerados. 

 Qualidade do Ar, Clima e Alterações Climáticas 

Na ausência do Projeto da Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, 

refira-se que um eventual crescimento demográfico e socioeconómico na zona, que potenciará um 

aumento de fontes emissoras locais, como unidades industriais e tráfego rodoviário. 

Apesar deste aumento expectável ao nível do tráfego rodoviário, com a atualização da frota 

automóvel, a tendência é para haver uma diminuição dos fatores de emissão dos veículos novos, 

devido à introdução de novas tecnologias na indústria automóvel que promovem a produção de 

motores mais eficientes e, consequentemente, menos poluentes e com menores emissões de GEE. 

Neste setor é ainda expectável o aumento da utilização de veículos elétricos, sem emissões diretas 

de poluentes atmosféricos e GEE. Não esquecer também a crescente aposta em padrões de 

mobilidade cada vez mais sustentáveis, como o transporte coletivo e opções de mobilidade 

partilhada, que poderão atenuar o crescimento expectável em termos de utilização do veículo 

automóvel e, consequentemente, das emissões associadas. 

Este comportamento é também expectável para as fontes emissoras inerentes à atividade industrial, 

tendo em consideração a implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores. 

O facto de existirem compromissos nacionais na redução das emissões atmosféricas e de GEE 

reforça esta tendência de otimização dos processos e de procura de soluções mais eficientes e, 

consequentemente, menos poluentes. 

 Geologia e Geomorfologia 

Para as componentes geomorfológicas e geológicas do ambiente analisado, afigura-se que os 

respetivos processos de alteração, formação ou dinâmica de formações, não ocorrem a uma escala 

de comportamento percetível em termos de vida útil do projeto, sendo efetivamente, indicadores com 

uma escala de acontecimentos a muito larga escala temporal. Deste modo, não se tendo identificado 

ocorrências impactantes para estes descritores que eventualmente, poderiam potenciar algum tipo de 

alteração nestes ambientes, não são expectáveis influências na sua evolução, na ausência do 

presente projeto.  
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 Solos e RAN 

A não construção do Projeto implicará a continuação do aproveitamento agrícola dos solos mais 

férteis da área de implantação, muitas vezes associados às várzeas das linhas de água presentes. 

Da mesma forma, o uso atual dos solos classificados da Reserva Agrícola Nacional será mantido. 

 Recursos Hídricos 

No que respeita às características hidrológicas e hidrogeológicas, pressupondo que sem a 

implantação do projeto a rede de drenagem natural irá manter-se, não ocorrerão alterações ao nível 

quer da impermeabilização do solo, quer da recarga de aquíferos ou da interferência com o 

escoamento superficial. Da mesma forma, antevê-se que não haja alterações significativas na 

qualidade da água, quer superficial, quer subterrânea dignas de registo.  

 Ambiente Sonoro 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada 

com as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. Atualmente a envolvente da 

área de intervenção e dos recetores sensíveis identificados, apresenta um uso do solo 

predominantemente agrícola, sendo previsível que no futuro, na ausência de projeto, venha a 

apresentar o mesmo tipo de ocupação. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos, em virtude de 

existir um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído existentes e de um 

infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente 

sonoro existente, afigura-se adequado admitir – na vigência de uma política nacional e europeia 

direcionada para a proteção das populações (patente no Decreto-lei 9/2007, de 17 de janeiro, e no 

Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho, relativo à transposição da Diretiva Europeia de avaliação e 

gestão de ruído ambiente), que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este 

cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à Alternativa Zero, 

deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais e compatíveis com os limites legais 

vigentes. 

 Gestão de Resíduos 

Em termos da Gestão de Resíduos, o na ausência do Projeto em estudo, a produção de RSU deverá 

manter a tendência atual, isto é, a do crescimento da produção anual de RSU. Esta evolução na produção 

de RSU é prevista em instrumentos de planeamento de resíduos elaborados no passado, perspetivando-

se igualmente uma evolução no que concerne à sua gestão, nomeadamente no que diz respeito à 

deposição em aterro, com esta a ser progressivamente abandonada em detrimento de outras formas de 

gestão, em conformidade com as disposições constantes do PERSU 2020. 
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 Sistemas Ecológicos 

Considera-se que, caso as diferentes componentes do projeto em estudo não sejam implementadas, 

em termos de fauna e flora a situação se manterá muito semelhante à situação de referência 

caracterizada no presente estudo. 

 Património Cultural 

A não execução do projeto em estudo significará, em relação aos elementos inventariados, a 

manutenção das suas condições de existência atuais. 

 Paisagem 

No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto em estudo faz prever no geral a 

manutenção da paisagem descrita na situação de referência, dominada pelas vinhas e pomares na 

zona norte e central, pelos matos nas zonas mais altas e/ou acidentadas e por um mosaico agro-

florestal variável na sua diversidade na restante área de estudo, constituído pelas culturas referidas, 

olivais, bosques autóctones e povoamentos florestais. 

As principais alterações previstas estão associadas à expansão das áreas de vinha e pomar para sul, 

dada a vocação e tradição deste território para estas culturas, e à expansão, ainda que pouco intensa 

dos principais núcleos urbanos, das áreas industriais/comerciais/logísticas. Não se prevê uma 

tendência para a propagação de habitações dispersas, função das alterações no emparcelamento 

rural definidas na Portaria 219/2016, que aumentou significativamente a unidade de cultura. 

No que se refere à ocupação florestal, não se prevê a expansão destas áreas, uma vez que a 

exploração para produção não é muito comum neste território. Do abandono da atividade agrícola de 

culturas temporárias, afigura-se mais provável a sua substituição pelas culturas permanentes 

frequentes, vinha, olival e pomar, ou nas zonas de menor vocação para estas, o avanço dos matos.  

Prevê-se que possam surgir novas linhas elétricas, a ligar às subestações de Armamar e Valdigem, e 

que a sua possibilidade de mais ligações possa promover o aparecimento de outras estruturas 

semelhantes na proximidade. É também provável um sobreequipamento dos parques eólicos 

existentes, supostamente por introdução de máquinas de maior dimensão ou substituição das antigas 

pelos novos equipamentos.  

 Uso Atual do Solo 

Em termos de uso do solo, a não construção do Projeto implicará uma manutenção nos padrões de 

uso atualmente existentes, em que domina a componente rural/agrícola em oposição à componente 

edificada/urbanizada. Assim, é previsível que a área de implantação continue a pautar-se pela 

exploração de extensas áreas de pomares principalmente no setor sul de cotas mais elevadas, 

gradualmente substituídos por vinha na proximidade ao vale do Douro e ao Alto Douro Vinhateiro. 
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O conjunto de servidões e restrições de uso presentes neste território deverá manter-se pelo menos 

no médio prazo, já que as razões que levaram à sua instituição não deverão ser modificadas. 

 Ordenamento do Território e Condicionantes 

Na ausência de projeto é previsível que o sistema de planeamento e gestão do território, com 

incidência na área de estudo, na sua diversidade de instrumentos de nível, nacional, sectorial, 

regional e municipal, continue a melhorar, numa perspetiva de desenvolvimento local sustentável e de 

salvaguarda e valorização dos recursos naturais, culturais e paisagísticos. 

Território de matriz rural, de baixa densidade, com um povoamento de tipo concentrado, mas em 

lugares de pequena ou muito pequena dimensão, apresenta uma estrutura urbana pouco coesa cuja 

articulação não é facilitada pelas próprias características orográficas do território e da rede viária.  

As principais forças de polarização urbana são constituídas pela cidade de Lamego e pelo eixo 

Lamego-Régua-Vila Real, estruturado pelo IP3. No entanto, a capacidade polarizadora de Lamego é 

relativamente limitada, e a área de estudo encontra-se um pouco descentrada, para nascente deste 

eixo. 

Não é previsível que esta situação venha a alterar-se significativamente, ainda que possa vir a 

verificar-se uma maior articulação e coesão territorial, em função dos esforços de planeamento e 

desenvolvimento local. 

No que respeita à regulação dos usos do solo, em sede de planos municipais de ordenamento do 

território, é previsível que a expansão dos espaços de uso agrícola continue a verificar-se, em 

detrimento de espaços de uso florestal. 

As características, as condicionantes e as dinâmicas do território não favorecem o crescimento 

significativo das áreas urbanas, embora seja de prever que, mesmo com perda demográfica, 

continuem a registar alguma expansão. 

O conjunto de servidões e restrições de uso presentes neste território deverá manter-se pelo menos 

no médio prazo, já que as razões que levaram à sua instituição não deverão ser modificadas. 

 

 Componente Social 

A área de estudo situa-se no Douro Sul, um território que padece de muitos dos problemas com que 

se defrontam os territórios interiores, nomeadamente ao nível da perda demográfica, incapacidade de 

fixação de jovens e envelhecimento das populações, baixos níveis de escolaridade e formação 

profissional, níveis de produtividade inferiores à média regional e nacional. 

Trata-se, por outro lado, de um território de matriz rural, de baixa densidade, com um povoamento de 

tipo concentrado, mas em lugares de pequena ou muito pequena dimensão. 
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No entanto, apesar de todas estas dificuldades, a tendência de perda é bastante menos acentuada 

do que noutros territórios interiores, revelando alguma capacidade de resistência, se não mesmo de 

resiliência. 

Trata-se de um território de povoamento antigo, com alguma densidade histórica e património 

cultural, com identidade e interesse específico, ancorado nas suas características de ruralidade viva, 

e na diversidade paisagística de espaços onde o planalto beirão e o vale do Douro se encontram. 

Neste contexto, o território apresenta algumas dinâmicas positivas e ainda com potencial. A inserção 

na região demarcada do Douro e no Alto Douro Vinhateiro, Património da UNESCO, constitui o 

principal recurso, mas não o único. A expansão de áreas de fruticultura intensiva, nomeadamente 

para produção de maçã, e de outros produtos locais, bem como a presença da região vitivinícola 

demarcada de Távora-Varosa constituem outros fatores de dinâmica local. 

Neste contexto, e concomitantemente com a crescente utilização do rio Douro como eixo de 

navegabilidade e articulação do vale do Douro com o território ribeirinho e envolvente, o 

desenvolvimento de um turismo sustentável constitui um dos principais elementos com potencial 

dinamizador da área de estudo e da região. O crescimento significativo da oferta hoteleira e do 

alojamento em espaço rural, e o crescimento exponencial do alojamento local são indicadores 

efetivos desta dinâmica e do potencial que ainda detém. 

O desenvolvimento de alguns projetos de produção de energia com base em fontes renováveis 

constitui um outro fator presente na região e área de estudo. 

É, portanto, previsível que, na ausência de projeto, este conjunto de tendências, de sentido contrário, 

por um lado de perda demográfica e de envelhecimento populacional, por outro, de dinâmicas 

positivas ao nível da produção agrícola de rendimento, do turismo, e da produção de energia, 

prossigam, no curto e médio prazo, juntamente com outras iniciativas de desenvolvimento local e de 

formação de capital humano.  

Se estas tendências positivas não parecem, à partida, suficientes para fixar e atrair população jovem 

em volume suficiente para inverter as perdas demográficas e redinamizar o território, permitem, pelo 

menos, perspetivar que este território e o seu tecido social conseguirão manter e, eventualmente, 

consolidar a sua capacidade de resistência e as bases de resiliência. 

Neste contexto, embora permitindo a manutenção da situação existente na área de implantação, a 

não construção do projeto constituirá um aspeto negativo, na medida em que é menos um input 

económico e financeiro para alimentar as tendências positivas acima descritas e, consequentemente, 

a capacidade de resistência e resiliência. 

À escala nacional, a não implementação do projeto não permitirá o respetivo contributo para a 

concretização das políticas de produção de energia com base em fontes renováveis, em 

conformidade com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e Plano Nacional Energia e Clima 
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2030, embora seja previsível que a sua não implementação venha a ser compensada pela 

implementação de outro projeto semelhante, noutro local. 

 

 Saúde Humana 

Considerando os dados demográficos e os dados disponibilizados no Perfil Local de Saúde e Perfil 

Regional de Saúde, é previsível que determinados indicadores gerais de saúde continuem a 

melhorar, como é o caso da esperança de vida à nascença, a taxa de mortalidade infantil e a 

proporção de crianças com baixo peso à nascença. O mesmo não acontece com a taxa bruta de 

natalidade. 

No que respeita à morbilidade, por doença, e à mortalidade, por causas específicas de morte, não se 

dispõe de informação suficiente que permita perspetivar a sua possível evolução. 
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6 – ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O objetivo principal desta etapa consiste em identificar, descrever e avaliar, quantitativa e/ou 

qualitativamente, os impactes ambientais, a diferentes níveis geográficos, resultantes dos projetos em 

estudo, nas fases de Construção, de Exploração e Desativação. 

A identificação e avaliação dos impactes ambientais do projeto deriva do cruzamento de informação 

relativa aos projetos em estudo (em particular das ações potencialmente geradoras de impactes, nas 

várias fases e para cada um dos projetos), com as características e dinâmicas do ambiente, 

identificadas na caracterização da situação de referência (incluindo a sua representação cartográfica), 

sobretudo as zonas mais críticas ou mais sensíveis. Sempre que considerado necessário, a análise 

dos dois projetos é feita separadamente.  

 Central Solar Fotovoltaica 

A área de afetação da Central Solar Fotovoltaica considerada é estabelecida por cada descritor 

consoante a especificidade de cada um. Contudo, de uma forma geral, a área de referência para a 

identificação dos impactes da Central Solar Fotovoltaica é considerada a área de implantação da 

mesma (com uma área de 174,3 ha), ou seja, aquela que é vedada para implantação de todas as 

suas componentes (acessos, módulos fotovoltaicos, cabinas técnicas) a que acresce a Subestação 

de Elevação e respetivo acesso. 

Note-se ainda que, dentro da área de implantação, existem zonas que, pelo seu valor ambiental 

foram consideradas como condicionantes à instalação dos equipamentos pelo que não serão 

intervencionadas, como é o caso dos habitats naturais. 

 Linha elétrica de ligação à rede 

Uma vez que o desenvolvimento desta componente do projeto (linha elétrica a 220kV) é estudado em 

fase de Estudo Prévio são avaliados os corredores de 400 metros estabelecidos para implantação da 

linha. Atendendo a que são estudados corredores alternativos para estabelecimento da linha é 

apresentado no Capítulo 9 a análise comparativa. 

Acresce ainda que, dado que a equipa projetista desenvolveu, desde já, traçados alternativos 

preliminares é também feita a análise destes traçados. De qualquer forma, e uma vez o estudo estar 

a ser desenvolvido em fase de Estudo Prévio, poderão vir a ocorrer ajustes pontuais no traçado 

selecionado em fase de Projeto de Execução. Desta forma, são igualmente identificadas e avaliadas 

as restantes condicionantes inseridas nos corredores alternativos de 400 metros, ainda que não 

sejam diretamente afetadas pelos traçados agora estudados. 
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 Critérios de classificação de impactes 

A metodologia utilizada visou a identificação, previsão e avaliação dos impactes suscetíveis de serem 

causados pelo projeto em estudo, tendo em conta as características do mesmo e a situação de 

referência. Consideram-se, para a caracterização e predição dos impactes, os critérios enunciados no 

Capítulo 1.3.3, nomeadamente: 

 Natureza do impacte – Permite identificar se estamos perante um impacte com 

características positivas ou negativas para o meio. Classifica-se como positivo ou negativo. 

 Incidência/Relacionamento – Refere-se à forma de afetação de um determinado elemento 

consoante seja direta ou indiretamente resultante de atividades ligadas à construção e/ou 

funcionamento do projeto. Consideram-se impactes diretos e indiretos. 

 Probabilidade de ocorrência do impacte – Refere-se à probabilidade de ocorrência de um 

determinado tipo de impacte. Os impactes previsíveis são considerados como: improváveis, 

prováveis e certos. 

 Duração do impacte – Refere-se à duração previsível de um determinado tipo de impacte. 

São considerados impactes temporários ou permanentes. 

 Dimensão espacial do impacte – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser 

classificados como locais, supralocais, regionais e nacionais. 

 Reversibilidade - Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, 

se o meio afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu 

estado inicial, após a cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha 

capacidade de reverter ou recuperar o seu estado inicial. 

 Magnitude – Refere-se ao grau de afetação do ambiente. Consideram-se impactes: 

reduzidos, moderados e elevados. 

 Significância – Importância atribuída à alteração biofísica no ambiente e em termos de bem-

estar humano. São considerados impactes pouco significativos, moderadamente 

significativos ou muito significativos. O valor assim atribuído constitui um grau de relevância 

que permite comparar a importância dos diversos impactes considerados. 

Quando possível e aplicável, finaliza-se cada descritor, com a avaliação dos impactes cumulativos, 

os quais correspondem aos impactes no ambiente que resultam do projeto em associação com a 

presença de outros projetos, existentes ou previstos na área de influência do projeto, incluindo os 

projetos complementares ou subsidiários (que não se preveem no presente projeto). 

Na avaliação dos impactes cumulativos, foram considerados, entre outros, os projetos que 

diretamente se relacionam com o projeto em estudo, não se conhecendo ou perspetivando a 

concretização de outras centrais solares na envolvente. 

Refere-se ainda a presença de outros projetos ou infraestruturas que, consoante cada descritor, 

poderão contribuir para a ocorrência de impactes cumulativos no território, nomeadamente:  
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 Linhas elétricas; 

 Parques eólicos; 

 Outros. 

A análise realizada ao nível dos impactes cumulativos será uma análise qualitativa na medida em que 

os elementos referentes aos projetos acima mencionados estão em fases distintas de projeto ou 

constituem projetos cuja evolução nesta fase é difícil de prever. 

Refira-se, por último, que a presente metodologia geral de identificação e avaliação de impactes foi 

implementada nos vários descritores analisados, especificando-se para cada um deles determinados 

detalhes metodológicos decorrentes da sua singularidade, nomeadamente no que diz respeito à 

classificação dos impactes em termos de magnitude e de significância. 

A classificação dos impactes identificados neste capítulo não toma em consideração a 

implementação de medidas de minimização, uma vez que, com estas, se pretende eliminá-los ou 

reduzir a sua magnitude e significância, conduzindo a impactes residuais. A análise dos impactes 

residuais é efetuada no Capítulo 7 - Medidas de Minimização e Valorização de Impactes e 

Impactes Residuais. 
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6.2 – CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Em face das características do projeto em análise, não são expetáveis impactes de relevo sobre o 

clima. 

Os impactes nas emissões de GEE, com relevo na problemática das alterações climáticas, 

decorrentes do Projeto da Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, 

independentemente da alternativa de corredor a adotar para esta ligação, e estão associados às 

atividades a desenvolver durante a fase de construção e de exploração do projeto.  

Ao nível da fase de construção foi efetuada uma avaliação qualitativa dos impactes, tendo em conta 

as emissões de GEE geradas pelas atividades previstas para esta fase. 

Em relação à fase de exploração, não é expectável a emissão de GEE, uma vez que a Central 

Fotovoltaica permitirá a produção de energia elétrica com origem exclusivamente renovável. Assim, o 

projeto terá um papel relevante na mitigação das emissões de GEE, correspondendo assim a um 

importante input no cumprimento das metas nacionais para a redução das emissões de GEE, como 

também em termos de incorporação de renováveis na produção de energia.  

6.2.1 – Fase de Construção 

Ao nível dos GEE, para além das emissões diretas inerentes ao funcionamento dos motores dos 

veículos/equipamentos de apoio às atividades de construção, são também expectáveis emissões 

indiretas associadas ao consumo energético e à manufatura do cimento utilizado no betão a aplicar 

em obra. 

O acréscimo das emissões de GEE depende da quantidade de energia elétrica consumida, da sua 

origem (renováveis ou não, dependendo do mix energético do momento), do número de 

veículos/máquinas previstos e do respetivo período de funcionamento1. Depende igualmente da 

quantidade de cimento prevista para o betão a aplicar na obra. De acordo com a constituição do 

betão, retirada do documento de compilação dos fatores de emissão da USEPA (AP42 – Mineral 

Products Industry2), é possível retirar a quantidade de cimento a utilizar na sua produção (para 1 m3 

de betão são utilizados cerca de 170 kg de cimento). 

Para além das emissões de GEE, poderá haver uma redução dos sumidouros de carbono, devido à 

desmatação (inclui corte de árvores). Ainda que o projeto imponha limitações à plantação de 

exemplares arbóreos, a possível redução dos sumidouros poderá ser minimizada através de 

plantações na envolvente da área de implantação do projeto, após o término das obras, conforme 

previsto no Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar – 

Anexo E – Volume 4. 

 
1 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook. Non-road mobile Sources and Machinery e EMEP/EEA Air Pollution 
Emission Inventory Guidebook. 1.A.3.b.i-iv Road Transport. 
2 USEPA, Janeiro 1995, AP42 – Mineral Products Industry - Portland Cement Manufacturing. 
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Neste sentido, os impactes nas emissões de GEE decorrentes da fase de construção do projeto, 

tenderão a ser negativos, indiretos, prováveis, temporários, nacionais, reversíveis, de magnitude 

reduzida e pouco significativos. 

6.2.2 – Fase de Exploração 

Conforme indicado anteriormente, o projeto da Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha 

elétrica de ligação, independentemente da alternativa do corredor selecionado, não promoverá a 

emissão de GEE com relevo na problemática das alterações climáticas. 

Aliás, este projeto irá permitir uma redução das emissões de GEE, devido à maior incorporação de 

renováveis na geração de energia elétrica nacional. Esta contribuição de renováveis permite, 

consequentemente, uma redução da contribuição dos centros electroprodutores térmicos fósseis, 

com emissões relevantes associadas. 

De acordo com a APREN (Associação de Energias Renováveis)3 e com a REN (Redes Energéticas 

Nacionais)4, a produção renovável abasteceu, em 2019, 51% do consumo elétrico nacional. Das 

fontes de energia renovável, em 2019, a fotovoltaica foi a fonte que apresentou maior crescimento, 

ultrapassando, pela primeira vez 1 TWh de produção anual. Por outro lado, a produção não renovável 

abasteceu 42% do consumo em 2019, repartida pelo gás natural com 32% e pelo carvão com 10%. 

Assim, ressalva-se a relevância do projeto em estudo para a contribuição da alteração do mix 

energético nacional, promovendo um maior contributo das energias renováveis em vez das energias 

fósseis. 

De forma a evidenciar o impacte positivo do projeto ao nível das emissões de GEE foram estimadas 

as emissões associadas à mesma produção de energia elétrica que a prevista com a Central 

Fotovoltaica, recorrendo a outros sistemas de produção elétrica não renovável.  

Tendo em conta que, das fontes não renováveis, o gás natural é o que tem, atualmente, maior 

contributo na produção elétrica nacional5,6, foram determinadas as emissões associadas à produção 

de energia elétrica, a partir da combustão deste combustível, em central com a mesma potência que 

a prevista com o projeto. 

Foram assumidos os seguintes pressupostos: 

 Capacidade da central de 100 MW, conforme previsto para o projeto em estudo; 

 Produção de energia prevista para a central de 202,7 GWh/ano de energia, conforme 

previsto para o projeto em estudo;  

 
3 APREN – Associação de Energias Renováveis. Evolução da Produção Elétrica em Portugal Continental, disponível em 
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/producao. 
4 REN – Redes Energéticas Nacionais. Produção Nacional, disponível em https://www.ren.pt/pt-
PT/media/comunicados/detalhe/producao_renovavel_abastece_51__do_consumo_em_2019_2. 
5 APREN – Associação de Energias Renováveis. Evolução da Produção Elétrica em Portugal Continental, disponível em 
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/producao. 
6 REN – Redes Energéticas Nacionais. Produção Nacional, disponível em https://www.ren.pt/pt-
PT/media/comunicados/detalhe/producao_renovavel_abastece_51__do_consumo_em_2019_2. 
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 Fatores de emissão de GEE (CO2, CH4, N2O) associados aos processos de combustão a 

gás natural disponíveis no IPCC7. 

No quadro seguinte apresentam-se a estimativa de emissões de GEE evitadas com a entrada em 

funcionamento da Central Fotovoltaica.  

Quadro 6.1 – Estimativa de emissões de GEE evitadas com a entrada em funcionamento da Central Fotovoltaica 

Douro Solar 

Potência 
Central 
(MW) 

Produção 
(GWh/ano) 

Produção 
(GJ/ano) 

Fator de Emissão 
(kg/GJ) 

Emissões GEE Evitadas (kton/ano) 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CO2 Equivalente 
(1) 

100 202,7 729720 56,1 0,001 0,0001 41 7x10-4 7x10-5 41 

 (1) Contempla as emissões de CO2, CH4 e N2O, tendo em conta o potencial de aquecimento associado8. 

Ao nível das emissões de GEE, devido à redução das emissões previstas (na ordem das 41 kton no 

ano), evidenciando a contribuição positiva do projeto no cumprimento das metas nacionais de 

redução de emissões de GEE, considera-se que os impactes serão positivos, indiretos, prováveis, 

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

6.2.3 – Síntese Impactes 

As atividades previstas desenvolver, durante a fase de construção, irão promover emissões de GEE 

devido ao funcionamento dos motores de combustão dos equipamentos/veículos de apoio às 

atividades de construção, do consumo energético e da manufatura 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 abate de árvores.  

De uma forma geral, os impactes previstos na fase de construção, ao nível dos GEE, serão 

negativos, indiretos, prováveis, temporários, nacionais, reversíveis, de magnitude e significância 

reduzidas.  

Na fase de exploração não são esperadas emissões de GEE, com relevo na problemática das 

alterações climáticas. 

Para além de não serem expectáveis emissões de GEE, o projeto permitirá ainda uma redução 

destas emissões, 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 o relevo do projeto no cumprimento das metas estabelecidas no Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 e no Plano Nacional Energia e Clima 2030. 

 
7 IPCC (2006). Intergovernmental Panel on Climate Change. Chapter 2: Stationary Combustion. A revisão efetuada em 2019 

manteve inalterada a Informação constante do documento de 2006.  
8 APA (2019). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990-2017. Submitted Under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Amadora. Março 2019. 
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6.2.4 – Impactes Cumulativos 

Em termos de emissões de GEE, considera-se que os impactes cumulativos são análogos aos 

impactes identificados na avaliação de impactes inerentes às fases de construção e de exploração da 

nova central e respetiva linha de ligação, não se prevendo a ocorrência de outros impactes 

cumulativos resultantes da existência ou previsão de outros projetos similares ou com impactes 

similares para a região em causa.  

Os impactes positivos em termos de emissões de GEE, promovidos pela entrada em funcionamento 

do projeto, são potenciados com outros projetos existentes a nível nacional que incentivam à 

produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 
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6.3 – QUALIDADE DO AR 

Os impactes na qualidade do ar estão associados exclusivamente à fase de construção do Projeto da 

Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, independentemente da 

alternativa de corredor a adotar para esta ligação. 

Neste sentido, e tendo em conta o carácter temporário das atividades previstas para a fase de 

construção, efetuou-se uma avaliação qualitativa dos impactes, estabelecendo-se uma relação entre 

as atividades a desenvolver e os principais poluentes atmosféricos associados.  

Em relação à fase de exploração, uma vez que a Central Fotovoltaica permitirá a produção de 

energia elétrica com origem exclusivamente renovável, não é expectável a emissão direta de 

poluentes atmosféricos, 

6.3.1 – Fase de Construção 

Durante a fase de implantação do projeto, tanto da Central Fotovoltaica, como da respetiva linha 

elétrica de ligação (independentemente da alternativa de corredor selecionado), que se estima 

ter uma duração de 12 meses (nos primeiros 10 meses prevê-se que sejam desenvolvidas as 

intervenções de maior peso e mais generalizadas), prevê-se a realização de ações suscetíveis 

de causar impacto na qualidade do ar, nomeadamente: 

 Movimentação de terras, construção de aterros e escavações; 

 Atividades de desmatação e decapagem; 

 Erosão pela ação do vento; 

 Aplicação de betão; 

 Circulação de veículos ligeiros e pesados; 

 Funcionamento de máquinas não rodoviárias. 

Estas atividades promovem a emissão de poluentes atmosféricos, com impacte na qualidade do 

ar local, com destaque para o material particulado, que tende a gerar impactes mais 

significativos, principalmente nas zonas de intervenção da Central Fotovoltaica e da linha de 

ligação elétrica. No entanto, estes impactes, com carácter temporário, podem ser minimizados, 

caso se proceda à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá haver a produção, acumulação e ressuspensão de partículas. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOX), óxidos de azoto (NOX), 

hidrocarbonetos (HC) e monóxido de carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e 

outras máquinas não rodoviárias, depende do número de equipamentos previstos e do período 
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de tempo alocado a cada um dos equipamentos9. O impacte dos camiões de transporte de 

mercadorias de e para a obra terá um impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar 

os caminhos de circulação que afetem menos população (zonas de densidade habitacional mais 

reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos trânsito). 

A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável, no 

caso de ser instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer 

às autobetoneiras10. No entanto, de acordo com a informação facultada pelo proponente, de 

acordo com o Plano Rodoviário da fase de construção, está prevista a adoção de 

autobetoneiras, que irão fazer o transporte do betão desde uma central fixa até às zonas de 

obra. Assim, perante esta situação, as concentrações de partículas estão, maioritariamente, 

associadas à descarga do betão produzido, na zona de obra, havendo ainda assim o acréscimo 

das emissões de gases de escape durante o percurso rodoviário. 

Neste sentido, face ao descrito anteriormente, os impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de 

construção do projeto, tenderão a ser negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, reversíveis, 

de magnitude reduzida e pouco significativos. 

6.3.2 – Fase de Exploração 

O projeto da Central Fotovoltaica Douro Solar e respetiva linha elétrica de ligação, 

independentemente da alternativa do corredor selecionado, não promoverá a emissão de 

poluentes atmosféricos, com relevo na qualidade do ar. 

Aliás, este projeto irá permitir uma redução das emissões de poluentes atmosféricos, devido à 

maior incorporação de renováveis na geração de energia elétrica nacional. Esta contribuição de 

renováveis permite, consequentemente, uma redução da contribuição dos centros 

electroprodutores térmicos fósseis, com emissões relevantes associadas. 

De acordo com a APREN (Associação de Energias Renováveis)11 e com a REN (Redes 

Energéticas Nacionais)12, a produção renovável abasteceu, em 2019, 51% do consumo elétrico 

nacional. Das fontes de energia renovável, em 2019, a fotovoltaica foi a fonte que apresentou 

maior crescimento, ultrapassando, pela primeira vez 1 TWh de produção anual. Por outro lado, a 

produção não renovável abasteceu 42% do consumo em 2019, repartida pelo gás natural com 

32% e pelo carvão com 10%. 

 

9 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2019). Non-road mobile Sources and Machinery. 

10 AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA (1995). Chapter 11.6: Mineral products industry: Concrete 
Batching. 

11 APREN – Associação de Energias Renováveis. Evolução da Produção Elétrica em Portugal Continental, disponível em 
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/producao. 
12 REN – Redes Energéticas Nacionais. Produção Nacional, disponível em https://www.ren.pt/pt-
PT/media/comunicados/detalhe/producao_renovavel_abastece_51__do_consumo_em_2019_2. 
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Assim, ressalva-se a relevância do projeto em estudo para a contribuição da alteração do mix 

energético nacional, promovendo um maior contributo das energias renováveis em vez das 

energias fósseis. 

De forma a evidenciar o impacte positivo do projeto na qualidade do ar foram estimadas as 

emissões atmosféricas associadas à mesma produção de energia elétrica que a prevista com a 

Central Fotovoltaica, recorrendo a outros sistemas de produção elétrica não renovável.  

Tendo em conta que, das fontes não renováveis, o gás natural é o que tem, atualmente, maior 

contributo na produção elétrica nacional13,14, foram determinadas as emissões associadas à 

produção de energia elétrica, a partir da combustão deste combustível, em central com a mesma 

potência que a prevista com o projeto. 

Foram assumidos os seguintes pressupostos: 

 Capacidade da central de 100 MW, conforme previsto para o projeto em estudo; 

 Produção de energia prevista para a central de 202,7 GWh/ano de energia, conforme 

previsto para o projeto em estudo;  

 Fatores de emissão de poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10, PM2,5 e SO2) associados 

aos processos de combustão a gás natural (combustão superior a 50MW) disponíveis no 

EMEP/CORINAIR15. 

No quadro seguinte apresentam-se as emissões de poluentes atmosféricos evitadas com a 

entrada em funcionamento da Central Fotovoltaica.  

Quadro 6.2 – Emissões de poluentes atmosféricos evitadas com a entrada em funcionamento da Central 

Fotovoltaica Douro Solar 

Potência 
Central 
(MW) 

Produção 
(GWh/ano) 

Produção 
(GJ/ano) 

Fator de Emissão 
(g/GJ) 

Emissões Atmosféricas Evitadas 
(kton/ano) 

NO2 CO PM10/PM2,5 SO2 NO2 CO PM10/PM2,5 SO2 

100 202,7 729720 89 39 0,89 0,28 65 28 0,65 0,21 

 

Tendo em conta a redução das emissões de poluentes atmosféricos prevista com o projeto, com 

maior relevo para o NO2 (maior quantidade que deixa de ser emitida – cerca de 65 toneladas no ano), 

considera-se que os impactes na qualidade do ar 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. 

 
13 APREN – Associação de Energias Renováveis. Evolução da Produção Elétrica em Portugal Continental, disponível em 
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/producao. 
14 REN – Redes Energéticas Nacionais. Produção Nacional, disponível em https://www.ren.pt/pt-
PT/media/comunicados/detalhe/producao_renovavel_abastece_51__do_consumo_em_2019_2. 
15 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2019). 1.A.1 Energy Industries. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-11 

6.3.3 – Síntese Impactes 

Na fase de construção têm-se, na qualidade do ar, impactes negativos, temporários devido, 

essencialmente, à emissão de partículas – movimentação de terras, decapagem, aplicação de betão, 

etc. – e às emissões de gases de escape provenientes do transporte de materiais de e para a obra, 

bem como o funcionamento de máquinas não rodoviárias.  

O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e zonas de 

construção e na envolvente das vias rodoviárias mais usadas para a circulação dos veículos pesados. 

De uma forma geral, os impactes previstos na fase de construção serão negativos, diretos, prováveis, 

temporários, locais, reversíveis, 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 diretas de poluentes atmosféricos, o projeto permitirá 

ainda uma redução destas emissões, 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. 

6.3.4 – Impactes Cumulativos 

Em termos de qualidade do ar, considera-se que os impactes cumulativos são análogos aos impactes 

identificados na avaliação de impactes inerentes às fases de construção e de exploração da nova 

central e respetiva linha de ligação, não se prevendo a ocorrência de outros impactes cumulativos 

resultantes da existência ou previsão de outros projetos similares ou com impactes similares para a 

zona em causa. 
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6.4 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.4.1 – Fase de Construção 

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, com interferência direta sobre as formações geológicas 

existentes. Mais especificamente os principais impactes originados pela realização do projeto em 

estudo são: 

 Interferência das formações geológicas com eventual afetação de zonas com características 

especiais e fenómenos de erosão superficial; 

 Eventual afetação de áreas de interesse do ponto de vista dos recursos geológicos; 

 Alterações introduzidas na fisiografia e geomorfologia; 

 Estabilidade de taludes naturais, de escavação e de aterro; 

 Exploração de áreas de empréstimo de materiais e abertura de acessos; 

 Incidências indiretas devido à movimentação de veículos de apoio à obra e produção de 

ruídos e poeiras. 

6.4.1.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

No que respeita à afetação provocada pela abertura das fundações para os apoios das linhas de 

interligação à subestação de Valdigem, não se preveem impactes significativos, devido ao facto de o 

volume a escavar para a implantação dos apoios ser muito reduzido podendo o material sobrante ser 

espalhado junto de cada apoio. 

Dos corredores/traçados propostos para a linha elétrica de ligação à subestação de Valdigem, o eixo 

atravessa uma área com potencial em recursos geológicos, a de Parada do Bispo. Esta ocorrência 

mineral de Parada do Bispo corresponde a uma ocorrência de quartzo de pequena dimensão, matéria 

prima relevante, mas de baixo valor económico e de abundância considerável no território português. 

Considerando que as infraestruturas projetadas não afetam significativamente o substrato rochoso, 

tem-se, mesmo assim, estarem asseguradas as condições de salvaguarda do acesso aos recursos.  

6.4.1.2 – Central Solar Fotovoltaica  

De acordo com o projeto, não se preveem alterações significativas na fisiografia no local de 

implantação da central fotovoltaica propriamente dita. As fundações das estruturas serão em 

estacas metálicas, sem base de betão não provocando a impermeabilização do solo. Serão 

utilizadas estacas cravadas no solo sempre que possível (apenas com recurso a pré-furo, 
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quando não seja possível a cravação da estaca), adaptando-se à topografia natural do 

terreno. 

No que se refere a recursos geológicos, de acordo com a análise efetuada na caracterização da 

situação de referência verificou-se que a área de estudo abrange: 

 3 ocorrências minerais, nas quais se incluem S. Domingos Mina SD1 (assinalada nos PDM 

de Lamego e de Armamar como estando contida numa área de salvaguarda de recursos 

minerais) e Parada do Bispo (assinalada no PDM de Lamego como área com potencial em 

recursos geológicos); 

 O terço N da área de estudo está incluído na Área de Prospeção & Pesquisa Mua, cuja 

licença foi atribuída à empresa Fortescue Metals Group Exloration Pty; 

 O sector SW da área de estudo, encontra-se numa área de salvaguarda de recursos 

minerais definida pelo LNEG; 

 O PDM de Lamego assinala uma área de exploração no canto NW da área de estudo; 

 Na zona N da área de estudo, no concelho de Armamar, a pedreira ativa São Domingos n.º 

2 (área licenciada n.º 3864), na qual se prevê a instalação de um anexo mineiro de 

tratamento de minério (lavaria) no âmbito da exploração experimental do local designado 

por Mina de Vila Seca/Santo Adrião (CE-142). 

Das estruturas previstas no âmbito do presente projeto, apenas a implementação da central 

fotovoltaica poderá trazer impactes no que aos recursos geológicos se refere.  

Cerca de 2/3 da área de implementação da central fotovoltaica encontram-se incluídos em área de 

salvaguarda de recursos minerais de tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au). Apesar de 

não existirem ocorrências minerais conhecidas na área abrangida pelo parque da central e de os 

PDM de Tarouca e de Moimenta da Beira nada assinalarem no que diz respeito a recursos 

geológicos, a construção da central irá impactar negativamente o eventual acesso a esta zona. 

A criação de caminhos de acesso até à central fotovoltaica não terá impactes sobre os recursos 

geológicos. 

6.4.2 – Fase de Exploração 

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. 
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No que se refere ao risco sísmico, verifica-se que o projeto em estudo se implanta numa zona com 

atividade neotectónica provada, existindo registo de epicentros a cerca de 8km a NW com 

magnitudes entre 3.0-3.6. Neste sentido, o risco sísmico é relevante e considerado moderado, tanto 

para a área da central fotovoltaica como para as ligações elétricas à subestação de Valdigem, 

podendo impactar o projeto.  

A atividade sísmica poderá provocar danos materiais, em particular na fixação módulos fotovoltaicos, 

estruturas dos inversores e das cabinas técnicas e nas ligações elétricas. Relativamente às linhas de 

ligação à rede elétrica até à subestação, é de considerar a possível ocorrência de danos nos maciços 

de fundação dos apoios, podendo comprometer a sua integridade estrutural. 

Desta forma os impactes do projeto na geologia e geomorfologia durante a fase de exploração podem 

ser classificados como reduzidos. 

6.4.3 – Fase de Desativação 

No que se refere às linhas de ligação à rede elétrica, a sua desativação terá como principais ações 

potenciadoras de impactes o desmonte dos apoios e a remoção dos respetivos maciços de fundação, 

em que apenas se prevê uma escavação de profundidade reduzida para a desmontagem dos apoios 

sendo as depressões criadas pela remoção dos maciços, cobertas com terra para repor a superfície 

natural do terreno.  

Deste modo, prevê-se que os impactes daí decorrentes sejam negativos e diretos, mas não 

significativos, à semelhança do que ocorre com a fase de construção. 

Com a desativação da central referem-se ainda os impactes positivos pela disponibilização dos 

terrenos abrangidos por área de salvaguarda de recursos minerais de tungsténio (W), estanho (Sn), 

lítio (Li) e ouro (Au). 

6.4.4 – Análise de Impactes Cumulativos 

Ao nível dos impactes cumulativos, no âmbito da exploração experimental no local designado por 

Mina de Vila Seca/Santo Adrião (CE-142), encontra-se prevista a instalação de um anexo mineiro de 

tratamento de minério (lavaria) na área da pedreira S. Domingos nº 2. Neste local, a cerca de 2 km a 

SE da subestação de Valdigem e a 11 km a NW do local de implementação da central fotovoltaica, 

encontra-se ainda prevista a deposição de rejeitados não-perigosos provenientes da lavaria e estéreis 

resultantes da escavação na corta da pedreira. 

Como visto nos pontos anteriores, os impactes decorrentes do projeto em apreço no presente 

documento, apesar de existirem e serem negativos, não são considerados significativos no que ao 

descritor Geologia e Geomorfologia diz respeito. Considerando cumulativamente os potenciais 

impactes causados pelo projeto previsto para a área da pedreira S. Domingos nº 2, no que se refere 

aos impactes cumulativos, aqueles decorrentes do projeto em apreço não são consideráveis. 
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6.5 – SOLOS E RAN 

6.5.1 – Fase de Construção 

6.5.1.1 – Central Fotovoltaica 

Nesta fase, as ações suscetíveis de provocar impactes nos solos são as seguintes:  

 Desmatação e limpeza dos solos nas áreas de implantação dos módulos fotovoltaicos, 

subestação elevatória, cabinas técnicas e acessos; 

 Cravagem das estacas da estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 Movimentações de terras para implantação da plataforma da subestação elevatória e 

cabinas técnicas;  

 Abertura dos caminhos internos e caminho de acesso à subestação elevatória;  

Estas ações incidirão principalmente na afetação das características pedológicas de solos, a que 

acresce o incremento da erosão hídrica nas zonas envolventes das áreas de intervenção uma vez 

que a área de implementação da Central Fotovoltaica e respetivos projetos associados possuem 

declives acentuados.  

Os solos intervencionados para a construção da Central Fotovoltaica e projetos associados 

apresentam-se no quadro abaixo:  

Quadro 6.3 – Distribuição das unidades taxonómicas/famílias de solos na área da Central Fotovoltaica (em 

hectares) 

FAO-UNESCO Ex-CNROA 

Central Fotovoltaica 

Módulos 
fotovoltaicos

Subestação 
elevatória 

Edifício de 
Controlo 

Cabinas 
técnicas 

Caminhos de 
internos e de 

acesso à 
Subestação* 

Cambissolos dístricos 
órticos 

Solos Litólicos não 
húmicos normais 

2,403 - - 0,003 0,32 

Leptossolos úmbricos 
Solos litólicos 
húmicos, para-

litossolos 
56,807 0,70 0,002 0,062 7,12 

Total 59,21 0,70 0,002 0,065 7,44 

* Nos caminhos apenas são contabilizadas as extensões a construir de raiz, não se contabilizando os caminhos existentes a 
ser utilizados 

Conforme é visível no quadro anterior, as várias componentes do projeto em análise afetam apenas 

áreas de Leptossolos úmbricos e Cambissolos dístricos órticos sem aptidão agrícola. Não será 

afetada qualquer área da RAN.  

Acresce que os módulos fotovoltaicos serão instalados sobre uma estrutura metálica apoiada numa 

série de estacas que serão cravados ou aparafusados no solo. A solução de fixação utilizada não 

provoca a impermeabilização do solo. 
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Considera-se, pois, que a nível pedológico a afetação, pela implantação da Central fotovoltaica e 

projetos associados, numa área total com cerca de 67,4 hectares, de solos delgados com aptidão 

agrícola nula resultará num impacte negativo reduzida magnitude, direto, certo, permanente, 

irreversível, confinado e minimizável e não significativo.  

Na zona em estudo os declives são acentuados e os solos apresentam elevada erodibilidade sendo, 

em consequência, bastante suscetíveis à erosão. Por esta razão, a abertura dos caminhos de acesso 

e das fundações da subestação elevatória, edifício modular de controlo e cabinas técnicas poderá 

originar o aumento da erosão do solo, pelo que se justifica um cuidado acrescido na realização 

destes trabalhos. Acresce que, se os materiais provenientes das escavações forem depositados em 

locais declivosos ou em linhas de escoamento pluvial, poderão ser rapidamente erodidos e originar 

impactes negativos nos solos adjacentes e nas ribeiras.  

Os taludes de escavação e aterro, nos acessos e subestação elevatória, deverão ser regularizados e 

posteriormente revestidos com uma camada de terra vegetal e alvo de uma sementeira de forma a 

minimizar os riscos de incremento da erosão do solo, conforme preconizado no Plano de 

Recuperação de Áreas Intervencionadas. 

Na eventualidade de ocorrerem terras sobrantes provenientes da implantação da subestação, 

cabinas técnicas e caminhos de acesso, estas deverão ser encaminhadas para operador licenciado e 

geridas ao abrigo do n.º 2 do Artigo 6 do DL 46/2008, ou seja, os solos e rochas não contaminados 

sobrantes das ações de escavação “(…) que não sejam reutilizados na obra de origem, podem ser 

reutilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e 

paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local 

licenciado pela câmara municipal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 139/89 de 28 de Abril”.  

No que respeita aos caminhos de acesso à obra, recomenda-se que sejam usados caminhos já 

existentes e os acessos internos definitos a construir, evitando a abertura de acessos temporários 

sempre que possível, de forma a minimizar o incremento dos fenómenos erosivos devidos à 

desmatação, compactação e impermeabilização dos solos e encaminhamento das águas pluviais.  

Relativamente ao estaleiro, este localiza-se na zona de intervenção da obra, na área a ocupar por 

módulos fotovoltaicos, pelo que o impacte esperado é temporário e de magnitude reduzida.  

Tendo em conta todos os aspetos atrás referidos, e considerando a ausência na área de estudo de 

solos de aptidão agrícola e de solos integrados na RAN, considera-se que a Central fotovoltaica em 

análise provocará, na fase da construção, impactes nulos nos solos de boa aptidão agrícola e áreas 

de RAN.  

Não se referem impactes decorrentes do depósito de terras excedentes uma vez que está previsto 

que estas terras sejam encaminhadas para operador licenciado e geridas em conformidade com o 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
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6.5.1.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Nesta fase, a principal ação do projeto sobre os solos consiste na abertura das fundações para a 

construção dos maciços dos apoios, e sua posterior cobertura. Considera-se que a área afetada pela 

construção dos apoios da Linha, incluindo não só a área de implantação do apoio, mas também as 

áreas de trabalho ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um dos apoios, considerou-se 

ser em média 400 m2 por apoio (de acordo com REN/APA/APAI, 2008). Refira-se, contudo, que 

apesar de se verificarem trabalhos na área referida (400 m2 por apoio), dos quais poderá ocorrer 

compactação dos solos (que será tanto mais gravosa quanto mais húmido este estiver), não ocorrerá 

uma alteração profunda das características dos solos para a totalidade da área, havendo apenas uma 

real perda de solos nas áreas diretamente ocupadas pelas fundações a executar desde que sejam 

tomadas algumas precauções. Prevê-se que a área de afetação direta seja de 60 m2 por apoio. De 

facto, após a execução das fundações, os maciços de betão são cobertos com as terras escavadas, o 

que, se não for corretamente executado, poderá provocar a alteração das características do solo nas 

camadas superficiais, aspeto relevante nos casos em que apresentam aptidão agrícola.  

No quadro seguinte são apresentadas as tipologias de solos presentes por corredor, segundo as 

classificações da FAO-UNESCO e do ex-CNROA.  

Quadro 6.4 – Distribuição das unidades taxonómicas/famílias de solos intercetadas pelos apoios por Troço e 

corredor da LMAT 

Alternativa N.º Apoios Apoios FAO-UNESCO 

Troço 1 

Traçado 1 
10 1 a 10 Leptossolos Úmbricos 

3 11 a 13 Leptossolos dístricos 

Troço 2 

Traçado 1 

3 26 a 28 Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

3 23 a 25 Cambissolos dístricos órticos 

9 14 a 22 Leptossolos dístricos órticos 

Traçado 2 

8 

17 a 18 
20 

23 a 25 
30 a 31 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

3 
26 

28 a 29 
Cambissolos dístricos órticos 

6 

15 a 16 
19 

21 a 22 
27 

Leptossolos dístricos órticos 

Traçado 1 + Alternativa 1 + 
Traçado 2 

4 
24 a 25 
30 a 31 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

3 
26 

28 a 29 
Cambissolos dístricos órticos 

11 
14 a 23 

27 
Leptossolos dístricos órticos 
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Alternativa N.º Apoios Apoios FAO-UNESCO 

Troço 3 

Traçado 1 = Traçado 216 

7 
33 a 35 
37 a 40 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

1 36 Fluvissolos dístricos órticos17 

4 29 a 32 Leptossolos dístricos órticos 

Alternativa CSD + Traçado 1 
= Alternativa CSD + Traçado 

2 

7 
33 a 35 
37 a 40 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

1 36 Fluvissolos dístricos órticos 

5 29 a 3218 Leptossolos dístricos órticos 

Alternativa CSD + Traçado 1 
+ Alternativa ADV = 

Alternativa CSD + Traçado 2 
+ Alternativa ADV 

8 
33 a 35 
37 a 41 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

1 3617 Fluvissolos dístricos órticos 

5 29 a 3218 Leptossolos dístricos órticos 

Traçado 1 + Alternativa ADV 

8 
33 a 35 
37 a 41 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 

1 3617 Fluvissolos dístricos órticos 

4 29 a 32 Leptossolos dístricos órticos 

 

Verifica-se que os solos atravessados pela LMAT em estudo no Troço 1 são integralmente 

Leptossolos, principalmente Leptossolos úmbricos mas também Leptossolos dístricos órticos, isto é, 

solos sem aptidão agrícola.  

No Troço 2 os corredores em estudo transpõem principalmente duas tipologias de solos: os 

Leptossolos dístricos órticos, sem aptidão agrícola, na zona mais a sul que dá continuidade ao 

Troço 1, e os Antrossolos áricos surríbicos dístricos, de fraca aptidão mas intenso uso agrícola, na 

zona norte. Para além destas tipologias, todos os corredores em análise atravessam Cambissolos 

dístricos órticos, de aptidão agrícola marginal. Os corredores transpõem ainda algumas faixas de 

Fluvissolos nas várzeas das linhas de água e integradas na RAN, de aptidão agrícola média a 

elevada, não se prevendo a colocação de qualquer apoio nestas áreas.  

O Troço 3 atravessa principalmente áreas de Antrossolos áricos surríbicos dístricos e, em menor 

escala, Leptossolos dístricos órticos. Destaca-se neste troço a colocação de um apoio numa área de 

Fluvissolos correspondentes à várzea de um afluente do rio Varosa. 

As áreas de Reserva Agrícola Nacional correspondem quase às áreas de Fluvissolos, a que 

acrescem algumas manchas de Cambissolos e Antrossolos de declives suaves e intensa ocupação 

agrícola. No quadro seguinte apresentam-se as áreas de RAN intercetadas por cada um dos 

corredores em estudo, bem como os apoios que cada traçado tem em área RAN.  

 
16 uma vez que o Traçado 1 é idêntico ao traçado 2, no presente quadro a numeração refere-se aos apoios do traçado 1 
17 Sem representação cartográfica, corresponde a uma mancha de solo integrada na RAN 
18 Incluindo apoios 30a e 30b associados à alternativa Cabeço São Domingos 
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Quadro 6.5 – Áreas de RAN intercetadas pelos apoios por Troço e Corredor da LMAT 

Troço Corredores Área de RAN (ha) Traçados 
Nº de 

Apoios Apoios 

Troço1 Corredor 1 8,00 Traçado 1 - - 

Troço 2 

Corredor 1 50,12 Traçado 1 1 27 

Corredor 2 54,05 Traçado 2 1 30 

Corredor 1+ Alternativa 
1 + Corredor 2 

40,72 
Traçado 1+ Alternativa 

1 + Traçado 2 
1 30 

Troço 3 Corredor 1 2,37 

Traçado 1 1 36 

Traçado 1 + Alternativa 
ADV 

1 36 

Traçado 1 + Alternativa 
CSD + Traçado 1 

1 36 

Traçado 1 + Alternativa 
CSD + Traçado 1 + 

Alternativa ADV 
1 36 

Como é percetível da leitura do quadro anterior, todas as alternativas de traçado implicam a 

interferência de manchas de solos englobadas na RAN, uma no Troço 2 composta por uma área de 

Antrossolos, e uma no Troço 3, correspondendo a uma faixa de Fluvissolos associada à várzea de 

um afluente do rio Varosa. 

Durante esta fase, e como já se referiu, apenas será afetada uma área de 400 m2 por apoio, 

provocando um impacte que, embora seja negativo, é reduzido e temporário.  

Na fase de Projeto de Execução recomenda-se que se tente ajustar, se possível, a localização destes 

apoios para evitar as áreas de Fluvissolos e solos integrados na RAN. Caso tal não seja viável, 

deverá ser previamente solicitado o parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Norte 

para a utilização não agrícola destas áreas.  

Poderá ainda ocorrer a utilização temporária de algumas áreas da RAN para acessos aos locais da 

obra, provocando um impacte negativo, muito reduzido e reversível. 

Na área em estudo são frequentes os solos com declives acentuados e grande erodibilidade, pelo 

que são muito suscetíveis à erosão do solo. Por esta razão, a abertura das fundações dos apoios 

poderá originar o aumento da erosão do solo, pelo que se justifica um cuidado acrescido na 

realização deste trabalho. Acresce que, se os materiais provenientes das escavações forem 

depositados em locais declivosos ou em linhas de escoamento pluvial, poderão ser rapidamente 

erosionados e originar impactes negativos nos solos adjacentes e nas ribeiras. 

No que respeita aos caminhos de acesso à obra, recomenda-se que, sempre que possível, sejam 

usados caminhos já existentes. No entanto, poderá necessária a abertura de novos caminhos ou a 

realização de pequenas obras de adaptação de acessos existentes que poderão provocar o 

incremento dos fenómenos erosivos, devido à desmatação, compactação e impermeabilização dos 

solos e encaminhamento das águas pluviais. 

Tendo em conta todos os aspetos atrás referidos, considera-se que a linha em análise provocará, na 

fase da construção, impactes negativos muito reduzidos e temporários nos solos de boa aptidão 
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agrícola. Provocará impactes negativos reduzidos nas áreas de RAN devido à implementação de dois 

apoios nestas áreas, a que acrescem potencialmente impactes negativos muito reduzidos e 

temporários na RAN devido aos riscos de erosão do solo, gerados pelas movimentações de terras 

para abertura das fundações e para acesso aos locais da obra.  

6.5.2 – Fase de Exploração 

6.5.2.1 – Central Fotovoltaica 

No que respeita à Central Fotovoltaica e projetos associados, e como já ficou dito atrás, ocupará 

apenas solos sem aptidão agrícola e com aptidão florestal apenas marginal. Acresce que a forma de 

fixação dos módulos fotovoltaicos não provoca a impermeabilização do solo. 

Após a conclusão da obra, será plantada vegetação nos taludes dos acessos, subestação elevatória 

e outros locais intervencionados, como preconizado no âmbito do Plano de Recuperação de Áreas 

Intervencionadas a qual tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos das 

escorrências superficiais da água da chuva, pelo que não se prevê a ocorrência de qualquer impacte. 

6.5.2.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

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

gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos temporariamente provocados. 

Nesta fase, verificar-se-á então uma real perda de solos numa área bastante inferior (genericamente 

e de acordo com o Guia REN/APA/APAI, 2008 corresponde a cerca 120 m2, contudo, atendendo a 

que esta linha é de 220kV os apoios previstos rondarão em média os 60 m2 por cada apoio), pelo 

que, no total da LMAT, permanecerá ocupada uma área de solos muito reduzida, gerando um 

impacte negativo muito reduzido, atendendo à dimensão do projeto. A área afetada de solos com 

aptidão agrícola potencialmente mais elevada (Fluvissolos e solos integrados na RAN) que 

permanecerá ocupada pelas estruturas dos apoios após a cobertura do maciço de betão com a 

camada superficial do solo escavado será, pois, igualmente muito reduzida, o que representa um 

impacte negativo muito reduzido. 

6.5.3 – Fase de Desativação 

A desmontagem da Central Fotovoltaica e projetos associados, com a remoção de todos os edifícios, 

equipamentos e pavimentos não provocaria prejuízos ou vantagens imediatas nos solos. O abandono 

da manutenção das estruturas de drenagem resultaria provavelmente no incremento da erosão nos 

taludes de escavação e aterro, constituindo um impacte negativo, não significativo.  

No caso da eventual desativação da linha em estudo, prevê-se que os impactes decorrentes das 

operações a realizar sejam reduzidos. Estas operações são sempre definidas em cada situação, de 
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forma a minimizar os impactes nos solos, sendo sempre concertadas com os proprietários dos 

terrenos. Prevê-se um impacte positivo muito reduzido, após a desmontagem da linha, atendendo a 

que serão libertados os espaços ocupados pelos apoios, com destruição da parte superficial do 

maciço de betão e pela libertação das áreas da RAN. 

6.5.4 – Análise de Impactes Cumulativos 

A Central Fotovoltaica e seus projetos associados localizam-se em áreas sem aptidão agrícola. 

Referem-se impactes cumulativos com o parque eólico adjacente e com a linha de alta tensão que 

escoará a produção elétrica até à subestação da Valdigem. 

A LMAT atravessa maioritariamente áreas sem aptidão agrícola, ocorrendo solos de elevada aptidão 

principalmente associados às várzeas das linhas e água.  

Refere-se a Subestação da Valdigem e as linhas que nela confluem, bem como a Central 

Fotovoltaica em análise, como projetos responsáveis por impactes cumulativos com a linha em 

estudo, bem como a pedreira localizada a nascente dos corredores, designada por São Domingos 

n.º2 – área licenciada n.º 3864. 
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6.6 – RECURSOS HÍDRICOS  

6.6.1 – Metodologia 

O presente estudo avalia os impactes, tanto induzidos pelo Parque Solar, como da sua necessária 

ligação elétrica à rede existente (através da subestação de Valdigem). 

Estas duas componentes com intervenções bastante distintas apresentam diferentes repercussões ao 

nível dos recursos pelo que no presente capítulo são analisadas de forma independente os respetivos 

impactes. 

Os impactes dos dois projetos são analisados diferenciando a componente hidrologia e hidrogeologia 

dos aspetos qualitativos (superficiais e subterrâneos). 

6.6.2 – Fase de Construção 

6.6.2.1 – Hidrologia e Hidrogeologia 

6.6.2.1.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Durante a fase de construção de uma linha, as ações potencialmente geradoras de impactes nos 

recursos hídricos são: os trabalhos de desmatação, a realização de escavações para fundação dos 

apoios e a abertura de novos acessos. Estes impactes resultarão essencialmente no aumento da 

erosão do solo, na alteração localizada das condições de permeabilidade do solo, na eventual 

obstrução temporária do escoamento e na destruição da vegetação ripícola.  

No que concerne aos impactes resultantes da movimentação de terras, nomeadamente na abertura 

de acessos e no depósito temporário de terras na abertura do cabouco (embora localizado e reduzido 

ao curto espaço de tempo entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios) são previsíveis 

alterações, ainda que localizadas, uma vez que são originadas condições de maior suscetibilidade à 

erosão hídrica (com especial importância nas zonas topograficamente mais acidentadas) e 

consequentes alterações localizadas nas condições de infiltração. A zona mais desfavorável ocorre 

nas áreas classificadas pela Reserva Ecológica Nacional como “áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo” e que ocorrem, nomeadamente entre o km 1+000 a 3+000 (Corredor 1 - troço 1) e 

entre o km 12+000 a 15+150. Assim, considera-se que as intervenções nestas áreas, nomeadamente 

para implantação de apoios e/ou abertura de acessos representará um impacte negativo, temporário, 

localizado, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.  

Os impactes sobre o escoamento superficial das linhas de água ocorrem principalmente durante a 

época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário e reversível e, se forem adotadas as 

medidas adequadas, nomeadamente, considerando o distanciamento dos apoios às linhas de água e 
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respetivas margens, é possível garantir que a sua afetação será de reduzida magnitude e pouco 

significativa ou mesmo nula.  

Os recursos hídricos constituem condicionantes ao estabelecimento das linhas elétricas, em especial 

as massas de água superficiais mais expressivas, uma vez que condicionam a escolha dos locais 

para implantação dos apoios. As linhas de água intercetadas pelos corredores alternativos são pouco 

expressivas e, maioritariamente de regime temporário, não apresentando genericamente especiais 

sensibilidades.  De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade 

dos recursos hídricos, a margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente 

torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m. 

Ainda que estejamos a fazer a análise em fase de Estudo Prévio, uma vez que já temos uma primeira 

proposta de traçados para a linha elétrica é possível desde já fazer uma análise mais concreta dos 

impactes sobre os recursos hídricos superficiais, em especial, pela sua análise face à localização dos 

apoios.  

De modo a verificar a conformidade do traçado com o referido foram analisados todos os 

atravessamentos de linhas de água pela linha elétrica, tendo por base a cartografia militar (escala 

1:25.000). Desta análise macro resulta que todas elas são intercetadas pelo vão da linha, não se 

prevendo que venham a ser interferidos os leitos dos cursos de água existentes.  As situações de 

maior proximidade ocorrem nos seguintes apoios: 

 Traçado 1 - Apoios 2, 6, 12 

 Traçado 2 – Apoios 25, 26, 27 

 Alternativa 1 – sem situações de proximidade 

 Alternativa CSD – sem situações de proximidade 

 Alternativa ADV – sem situações de proximidade 

As situações identificadas terão de ser verificadas em fase de projeto de execução, com uma base 

cartográfica de maior escala, garantido que não haverá afetação, tanto das linhas de água como das 

suas margens (Domínio Hídrico) e desta forma, evitando impactes negativos no meio hídrico.   

Assim, atendendo a que poderão ser acauteladas todas as situações de proximidade, tanto na fase 

de Projeto de Execução, como também na fase de obra será possível vir a garantir que não ocorrerão 

impactes negativos sobre o escoamento superficial. 

Em relação a massas de água não se refere qualquer afetação de albufeiras pelos corredores, sendo 

as mais próximas a Albufeira do Varosa e a Albufeira de Lumiares ou de Temilobos, conforme 

mencionado no Capítulo 4.5. Contudo, dada a forte componente agrícola dos terrenos intercetados 

são várias as pequenas reservas de água, artificiais, existentes ao longo dos corredores. Estas são 

ocorrências pontuais no contexto dos corredores estudados, com largura de 400 metros. Em qualquer 

uma das alternativas de corredor em estudo, é possível, desenvolver um traçado de linha sem que 
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venham a ser afetados estes recursos, situação que, de facto foi desde já acautelada nos traçados 

preliminares que agora se apresentam, pelo que não se referem quaisquer impactes negativos. 

No que concerne aos impactes sobre o meio hídrico subterrâneo, e atendendo a que o projeto se 

desenvolve maioritariamente sobre o maciço antigo, genericamente, as formações geológicas 

atravessadas não apresentam aptidão aquífera significativa, predominando formações de reduzida 

permeabilidade, pelo que o potencial impacte provocado pela área impermeabilizada dos apoios será 

negativo, e pouco significativo a nulo.  

No entanto, ao longo dos corredores da linha existem zonas com maior importância ao nível dos 

recursos hídricos subterrâneos, sobretudo as áreas correspondentes aos ecossistemas da Reserva 

Ecológica Nacional que mais se relacionam com esta componente, designadamente áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, esta forma é analisada a sua potencial interferência. 

Nestas zonas, a sensibilidade do meio é mais expressiva, ainda assim, devido ao carácter localizado 

das ações de construção considera-se que o impacte é pouco significativo. De qualquer forma, a 

distribuição destas áreas pelos corredores alternativos (vide Desenho 19 – Volume 3) é bastante 

diminuta e foi facilmente possível evitar pelos traçados que agora se analisam. 

Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes durante a fase de construção são negativos, 

de magnitude reduzida, localizados, temporários, reversíveis minimizáveis e pouco significativos a 

nulos. 

6.6.2.1.2 – Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente à Central Fotovoltaica, numa primeira fase do estudo e projeto, aquando da definição 

da sua implantação foi analisado o desenvolvimento das linhas de água de forma a que a distribuição 

dos elementos que integram a Central. Como é claramente possível identificar, no desenvolvimento 

do projeto de execução (Desenho 2 – Planta de Implantação da Central Fotovoltaica Douro Solar 

– Volume 3), a presença de linhas de água foi devidamente considerada e evitada na distribuição dos 

painéis que integram a central solar.  

Esta aferição foi feita em detalhe, tendo por base a Cartografia Militar e a Carta da Reserva Ecológica 

Nacional (base à escala 1:25000), devidamente adaptada por modelo Digital do Relevo com 

tecnologia LiDAR - Light Detection and Ranging (à escala 1:1000) e verificação no terreno, 

permitindo, desta forma, garantir que não existirá afetação direta das linhas de água (leito e margens 

de 10 metros) pelos equipamentos da central. 

Assim, as linhas de água serão unicamente interferidas, inevitavelmente, pela vedação e pelos 

acessos internos da central, sendo estas devidamente restabelecidas por passagem hidráulica 

conforme referido no Capítulo 3.2.1.  

Como referido na situação de referência, a central solar localiza-se em zona próxima da cumeada 

onde ocorrem apenas pequenos cursos de água de cabeceira, evitados no projeto de implantação 
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dos módulos fotovoltaicos, e sem usos associados (Ver Anexo G – Volume 4 com a caracterização 

das linhas de água existentes). 

Não são igualmente interferidas diretamente outras zonas de especial interesse do ponto de vista dos 

recursos hídricos.  

Refere-se, no entanto que, decorrente das ações de construção (essencialmente pela desmatação, 

movimentação de maquinaria e remeximento e compactação do solo) é induzido um aumento da 

impermeabilização do solo, atualmente ocupado por vegetação arbustiva e herbácea, com a 

consequente redução da recarga aquífera e aumento da escorrência superficial, especialmente 

relevantes pelo aumento dos caudais de ponta a jusante em situações de precipitação mais intensa. 

Comparativamente com os impactes da implantação da linha anteriormente identificados, a redução 

da permeabilidade do solo no caso da Central Solar faz-se sentir numa magnitude mais elevada, uma 

vez que, abrange uma área mais expressiva e toda ela integrada na mesma bacia hidrográfica. Ainda 

assim, este impacte não terá, no entanto, grande significado na zona em estudo, tendo em 

consideração: as características do projeto e a recuperação da vegetação após a intervenção (Anexo 

G – Volume 4), a topografia do terreno e as características hidrogeológicas em que estas se inserem.  

Assim, a alteração do binómio escoamento superficial versus infiltração da água no solo decorrente 

da construção da Central Solar traduz-se num impacte negativo, direto, certo, temporário, 

reversível e minimizável, de reduzida a moderada magnitude e localizado. 

Relativamente a ecossistemas da REN que possam ter influência no valor do recurso afetado pela 

central solar refere-se uma interferência, ainda que diminuta de áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos (5,47ha). Deste modo, considera-se o valor do recurso afetado ser considerado 

como moderado, mas numa magnitude reduzida o que, atendendo às características previstas para 

a intervenção proposta e à sua área de ocupação, resulta num impacte pouco significativo e em 

grande parte reversível e minimizável. 

Em termos de galeria ripícola, no extremo sudoeste da central, é interferido o habitat 91E0* pelo 

acesso e vedação da central numa extensão de 30 metros. O habitat 92A0+6510, é interferido em 

dois acessos no interior da central, numa extensão de 115 m e 82 m, respetivamente (ver Desenho 3 

– Volume 3). 

Conforme expresso no Capítulo 6.9.4, o impacte sobre os habitats naturais, onde se incluem os 

habitats ripícolas, é negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, 

temporário e reversível com a consideração das medidas propostas no Capítulo 7. 
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6.6.2.2 – Qualidade da Água 

6.6.2.2.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da água, 

durante a fase de construção, são em geral de reduzida magnitude, temporários e reversíveis, sendo 

que os principais impactes se prendem com a exploração do estaleiro, com a movimentação de terras 

e de maquinaria afeta à obra.  

Assim, os eventuais impactes negativos poderão decorrer das seguintes ações: 

 Instalação e operação dos estaleiros, os quais devem ser dotados e/ou ligados a 

infraestruturas de saneamento básico, prevendo-se um impacte muito pouco significativo. Os 

estaleiros, deverão localizar-se, idealmente, em áreas já vocacionadas para esse fim, evitando 

a ocorrência de impactes nos recursos hídricos; 

 Desmatação onde ocorre a movimentação de maquinaria e revolvimento dos solos, com o 

consequente aumento dos sólidos suspensos nas linhas de água mais próximas. O 

funcionamento da maquinaria poderá ser também indutor de eventuais derrames acidentais de 

lubrificantes e combustíveis. Deste modo, prevê-se um impacte negativo, temporário 

localizado, de reduzida magnitude, provável, reversível e minimizável pelo que se considera 

pouco significativo; 

 Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adotadas as medidas 

corretas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 

arrastamento de material particulado para as linhas de água existentes a maior proximidade. 

Considerando o curto espaço de tempo entre a remoção destas terras e a sua recolocação 

para o recobrimento e a modelação da área dos apoios, este impacte pode ser considerado 

nulo a pouco significativo, temporário, localizado, reversível e pouco provável. 

De um modo geral, os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de 

construção, serão negativos, localizados, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e 

minimizáveis. A rede hidrográfica atravessada é muito pouco expressiva e constituída por linhas de 

água pouco marcadas no território e de carater temporário. O correto desenvolvimento do projeto de 

execução, considerando, à semelhança do que ocorre nos traçados alternativos agora em estudo, a 

localização dos apoios de forma a evitar leitos e margens de cursos de água permitirá garantir uma 

afetação bastante diminuta, considerada pouco significativa a nula. Da mesma forma, o 

desenvolvimento dos acessos em fase de obra, atendendo a esta condicionante e evitando, tanto 

quanto possível a travessia ou proximidade a linhas de água fará com que os impactes negativos 

sejam temporários, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Ao nível das águas subterrâneas, nomeadamente na afetação da qualidade da água, os impactes 

serão também decorrentes da operação da maquinaria afeta à obra e da construção dos apoios e dos 
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caminhos de acesso e atendendo a que as escavações são de reduzida profundidade e bastante 

localizadas, os impactes serão de reduzida magnitude, temporários, reversíveis e minimizáveis. 

Os corredores desenvolvem-se no Maciço Antigo Indiferenciado, pelo que se considera o impacte da 

construção da linha como pouco significativo a nulo, não se referindo zonas de especial sensibilidade. 

6.6.2.2.2 – Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente à central solar, durante a fase de construção, poderão ocorrer alguns impactes 

negativos decorrentes das seguintes ações: 

 Instalação e operação do estaleiro e parque de máquinas; 

 Desmatação e desarborização, induzidos pela movimentação de maquinaria, com a 

consequente compactação dos solos e eventuais derrames acidentais de lubrificantes e 

combustíveis. Prevê-se um impacte reduzido e localizado; 

 Movimentação de terras, nomeadamente na realização dos acessos que poderão, caso não 

sejam adotadas as medidas corretas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de 

erosão, com o consequente arrastamento de material particulado para as linhas de água 

existentes nas proximidades e/ou atravessadas; 

Considerando a inexistência de linhas de água diretamente afetadas ou linhas de água de caudal 

expressivo na envolvente, acrescido do carácter temporário da fase de construção, especialmente 

entre as ações que implicam a movimentação de terras e montagem das estruturas, considera-se 

este impacte negativo de reduzida magnitude, localizado, e pouco significativo. Este impacte 

poderá ser mais significativo caso as operações que ocorram após desmatação, decorram em época 

de maior pluviosidade, com o consequente aumento do escoamento com material particulado. 

Muito embora em estaleiro possa existir armazenamento de algumas substâncias químicas e, 

eventualmente, de algum combustível, a adoção das medidas de minimização, no tocante ao 

manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos, permitirão evitar/reduzir a ocorrência de 

eventuais contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias na área de 

implantação do projeto. 

Refere-se, no entanto, que de acordo com a localização prevista para os estaleiros afetos à 

construção da Central Solar não serão interferidas linhas de água existentes ou áreas classificadas 

como Reserva Ecológica Nacional estando localizados em locais que virão a ser ocupados 

posteriormente por painéis solares. 

Os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção, serão globalmente 

negativos e de magnitude moderada, temporários, reversíveis, minimizáveis e pouco 

significativos. 
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Ao nível das águas subterrâneas, nomeadamente na afetação da qualidade da água, os impactes 

serão decorrentes da operação da maquinaria. 

À semelhança do referido ao nível dos impactes da linha, as formações do Maciço Antigo são em 

geral pouco produtivas e apresentam um grau de vulnerabilidade reduzido. Assim, perspetivam-se 

impactes negativos na qualidade da água subterrânea, de magnitude reduzida, temporários e 

reversíveis e pouco significativos a moderadamente significativos nas zonas abrangidas pelas 

áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

6.6.3 – Fase de Exploração 

6.6.3.1 – Hidrologia e Hidrogeologia 

6.6.3.1.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

No que se refere à linha em estudo, durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida 

área impermeabilizada decorrente unicamente da implantação dos apoios da linha, não se perspetiva 

qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos aquíferos subterrâneos, quer ao 

nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

Os maiores impactes da linha ao nível dos recursos hídricos durante a fase de exploração decorrem 

da obstrução ao regime de escoamento, eventualmente pela localização de apoios no leito ou 

margens das linhas de água, no entanto, com a aplicação das medidas de minimização adequadas 

em fase de projeto de execução, sendo possível evitar estas situações, não se anteveem este tipo de 

impacte, facilmente evitável. 

Um outro impacte ao nível da afetação de recursos superficiais prende-se com a localização dos 

pontos de água para abastecimento de aeronaves no combate a incêndios. A afetação do ponto de 

água e respetivo perímetro de 250 metros implica a inutilização do mesmo. Na zona de 

desenvolvimento do projeto apenas é identificado um ponto de água na área de estudo da central e 

em que apenas o perímetro entre os 500 e 250 metros interfere parcialmente com o Corredor 1 no 

início (0+000 a 0+500) – ver Desenho 18 – Síntese de Condicionantes – Volume 3. Assim, o ponto 

de água mantem a sua viabilidade sendo que apenas em situação de eventual interferência com o 

perímetro de 500 metros implicará a sinalização aeronáutica. Contudo, o traçado que se propõe não 

interfere com estes perímetros pelo que, mantendo-se esta situação não haverá qualquer impacte. 

Desta forma, considera-se que os impactes nos recursos hídricos na fase de exploração são nulos a 

negativos de reduzida magnitude e pouco significativos e minimizáveis. 

6.6.3.1.2 – Central Solar Fotovoltaica 

Na central solar, durante a fase de exploração a principal alteração prende-se com o encobrimento do 

solo promovido pelos painéis e consequente escoamento da água da precipitação para os espaços 
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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 Anexo E – Volume 4. 

6.6.3.2 – Qualidade da Água 

6.6.3.2.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Durante a fase de exploração, o principal impacte ao nível da qualidade da água prende-se com 

eventuais operações de manutenção da Linha. Estes impactes são negativos, indiretos, pouco 

prováveis, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida, e pouco significativos a nulos. 

6.6.3.2.2 – Central Solar Fotovoltaica 

Na fase de exploração da Central Solar, os eventuais impactes negativos serão igualmente 

reduzidos, podendo decorrer das seguintes ações: 

i) Produção de águas residuais domésticas decorrentes do funcionamento das instalações 

sanitárias da subestação de elevação - A drenagem dos efluentes domésticos provenientes da 

instalação sanitária do Edifício de Comando será conduzida a uma Fossa Séptica Compacta, 

seguida de Poço de Infiltração; 

ii) Emissão de óleos dos transformadores das cabinas técnicas e subestação de elevação;  

iii) Águas de lavagem de equipamento. A água resultante da lavagem dos equipamentos não 

apresenta qualquer tipo de contaminação, excetuando o aumento de partículas em suspensão. 

Relativamente a eventuais poluentes contaminantes dos recursos hídricos refere-se que os 

transformadores a instalar na Subestação e Cabinas Técnicas utilizam no seu funcionamento 

quantidades significativas de óleos sendo esta a situação potencialmente mais gravosa. No seu normal 

funcionamento e em operações de manutenção é possível que haja algumas perdas/fugas de óleo.  

No entanto, de modo a reduzir a probabilidade ou mesmo evitar a ocorrência de contaminações 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 
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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. 

6.6.4 – Fase de Desativação 

6.6.4.1 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

No caso de uma eventual desativação e desmontagem da Linha, considera-se que a única ação 

geradora de impactes na qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial, dos maciços, a 

qual pode gerar alguma movimentação de terras e um ligeiro acréscimo de material particulado, que 

poderá atingir as linhas de água. Este impacte é considerado negativo, indireto, pouco provável, 

temporário, raro, de muito reduzida magnitude e reversível e pouco significativo.  

6.6.4.2 – Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente à Central Solar, a sua desativação implica ações de desmontagem de equipamentos 

e movimentação de maquinaria, podendo gerar o incremento de material particulado que poderá 

atingir as linhas de água. Estes impactes são da mesma natureza dos identificados na fase de 

construção, sendo considerados negativos, de reduzida a moderada magnitude, reversíveis, 

minimizáveis e pouco significativos. 

6.6.5 – Análise de Impactes Cumulativos 

Não se identificam impactes cumulativos com o presente projeto que venham a contribuir para uma 

ampliação dos impactes sobre os recursos hídricos e qualidade da água. 

De facto, o próprio projeto, dada a sua tipologia, tanto no caso da Central Solar como na linha 

elétrica, representa uma amplitude de impactes bastante diminuta no meio hídrico. Apenas outras 

infraestruturas que venham a desenvolver-se e que impliquem um acréscimo significativo na 

impermeabilização do solo na bacia onde se insere a Central Solar poderá contribuir para um 

acréscimo do escoamento superficial promovendo situações de maiores picos de cheia após 

precipitação intensa, mas os quais não são conhecidos. 
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6.7 – AMBIENTE SONORO 

6.7.1 – Metodologia 

O projeto em avaliação consiste na construção de uma Central Fotovoltaica Solar e na respetiva linha 

de evacuação de energia LMAT a 220 kV, que ligará à Subestação de Valdigem. 

No quadro seguinte identificam-se as ações decorrentes e exploração do que assumem maior 

relevância no que respeita a potenciais impactes ambientais no ambiente sonoro. 

Quadro 6.6 – Ações ou atividades do projeto com potenciais impactes relevantes 

Fase Ação/atividade 

Construção 

Implantação e utilização de estaleiro 

Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra 

Trabalhos de desmatação e decapagem 

Movimentação de terras 

Construção / beneficiação de acessos 

Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de comunicação entre os 
aerogeradores e a Subestação 

Execução das fundações dos painéis fotovoltaicos (abertura de caboucos para as fundações e 
betonagem dos maciços de fundação) 

Execução das plataformas de montagem dos painéis fotovoltaicos 

Construção da Subestação, incluindo a montagem dos equipamentos 

Preparação do terreno para instalação dos apoios da linha elétrica 

Execução das fundações dos apoios da linha elétrica (abertura de caboucos para as fundações e 
betonagem dos maciços de fundação) 

Montagem dos apoios da linha elétrica 

Montagem da Linha Elétrica 

Exploração 

Manutenção da central fotovoltaica 

Funcionamento equipamentos na central fotovoltaica 

Transporte de energia na linha elétrica (efeito de coroa) 

Manutenção da central fotovoltaica 

Manutenção da linha elétrica 

Manutenção da faixa de servidão da linha elétrica 

Desativação 

Demolição/desmontagem da central fotovoltaica 

Desmontagem dos apoios da linha elétrica 

Transporte de equipamentos e materiais 

Recuperação paisagística 

Demolição/desmontagem da subestação 

 

Neste sentido, tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-

á à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à 

execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação 

considerados no descritor ruído. 
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Quadro 6.7 – Critérios de avaliação de impacte no descritor ruído 

Termos Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Efeito 
Direto 

Indireto 
Com origem (construção e exploração) do projeto em apreço 

Modificação de tráfego (construção e exploração) em vias existentes 

Ocorrência 
Certa 

Provável 
Incerta 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 
Reversível 
Irreversível 

Considera-se os efeitos nos recetores Irreversíveis 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Âmbito espacial Local, Regional, Nacional Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 
(Impactes 
Negativos) 

Reduzida 
 

Moderada 
 

Elevada  

Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em não mais 
de 5 dB(A). 

Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 
5 dB(A) mas em não mais de 15 dB(A). 

Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 
15 dB(A). 

Significância 
Pouco Significativo 

Significativo 
Muito Significativo  

- Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao projeto 
- Não cumpre os limites legais devido ao projeto 

- Não cumpre limites legais em mais de 10 dB devido ao projeto 

 

6.7.2 – Fase de Construção 

Na fase de construção da central fotovoltaica e da linha de transporte de energia associada, 

decorrerão um conjunto de atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode 

induzir alterações no ambiente sonoro de referência. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos no espaço e no tempo, pelo que a quantificação dos níveis de ruído nesta fase é difícil 

de determinar com rigor. 

Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes 

pontuais e um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis 

de potência sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, 

relativamente às emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 
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Quadro 6.8 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos de construção 

Tipo de equipamento 
P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 
8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo carregadora, 
empilhadores em consola c/ motor de 

combustão, gruas móveis, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-

acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 
52 
>65 

112 
163 
>205 

355 
516 
>649 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 
13 
>13 

37 
41 
>40 

116 
130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados na tabela anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que 

segundo resultados de monitorizações efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de 

obra e de estaleiros típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou 

iguais a 75dB(A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB(A), 

quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço, o recetor sensível mais próximo da área de construção da central corresponde a 

uma habitação unifamiliar isolada (sem ocupação permanente) a cerca de 170 metros, e a povoação 

mais próxima dista a mais de 400 metros, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, ainda 

que possa ter um incremento pontual limitado no tempo, em termos médios não venha a variar 

significativamente ao longo da fase de construção. 

Relativamente à Linha de Transporte de Energia os recetores sensíveis existentes distam a mais de 

40 metros de distância, e mesmo que a diretriz possa sofrer alterações, prospetiva-se que não sejam 

instalados pórticos a uma distância inferior à referida, pelo que se prospetiva que o ambiente sonoro 

envolvente, ainda que possa ter um incremento pontual limitado no tempo, em termos médios não 

venha a variar significativamente ao longo da fase de construção. 

Relativamente às alternativas em avaliação para o Troço 2, verifica-se que a alternativa Corredor 2, 

apresenta um ligeiro maior número de recetores sensíveis no corredor, no entanto face à distância 

aos pórticos propostos, e não se prevendo afetação significativa, considera-se que as alternativas 
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podem ser consideradas Indistintas, não existindo uma distinção clara entre os corredores 

alternativos. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada gestão de impactes por parte 

da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), nos recetores sensíveis envolventes à área de 

intervenção, prevêem-se Impactes Negativos, Temporários, Diretos e Indiretos, Prováveis, 

Reversíveis, Locais, de Magnitude reduzida e Pouco Significativos. 

6.7.3 – Fase de Exploração 

6.7.3.1 – Central Solar Fotovoltaica 

A fase de exploração a Central Fotovoltaica será caracterizada essencialmente pela operação dos 

painéis fotovoltaicos e dos respetivos centros electroprodutores, que tipicamente não têm emissão 

sonora relevante para o exterior, pelo que não se preveem impactes no ambiente sonoro. 

6.7.3.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

A linha de transporte de energia, será de Muito Alta Tensão (LMAT a 220 kV), pelo que em 

determinadas condições de temperatura e humidade do ar, tenderá a emitir ruído particular, 

principalmente causado pelo efeito coroa, que ocorre na superfície dos condutores, especialmente 

em condições de maior humidade atmosférica. 

O ruído gerado pelas LMAT tem origem na intensidade do efeito de coroa que se verifica entre os 

condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta intensidade é maior (condições 

“favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e húmido, e mais reduzida com tempo seco 

(condições “não favoráveis”). 

Atualmente a LMAT encontra-se em fase de estudo prévio, com análise de corredores alternativos, 

com um traçado de linha definido, mas que poderá ainda ser ajustado dentro do corredor definido. 

Assim, será efetuada a previsão dos níveis sonoros associados, mas será alvo de maior detalhe, 

após a definição do traçado final da linha elétrica, em Fase de RECAPE. 

Assim, para além da análise e quantificação dos recetores existentes em cada corredor alternativo, 

será avaliado o traçado proposto para cada alternativa. 

Tendo por base as caraterísticas de projeto da linha elétrica, a metodologia definida no “Guia 

Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Electricidade”, da REN e da APA, e o programa de cálculo, desenvolvido para o efeito 

pela REN, tendo por base o documento “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de 

Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e 

implementação de ferramenta computacional para cálculo previsional. 2009”, estimou-se o ruído 
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particular emitido, e ruído ambiente decorrente, para os recetores potencialmente mais afetados pelo 

ruído do projeto. No Anexo J – Volume 4 apresentam-se os resultados obtidos no modelo de cálculo. 

No quadro seguinte apresentam-se para o traçado de linha proposto (fase de estudo prévio), os 

níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de cada Ponto de Medição, os resultados previsionais 

associados ao Ruído Particular em condições favoráveis e ao Ruído Ambiente decorrente (soma 

energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular). 

Quadro 6.9 – Níveis sonoros nos recetores avaliados 

Recetores / 
Ponto medição 

Class. 
Acústica 

Ruído de 
Referência 

(medições in situ) 

Ruído Particular 
do projeto [dB(A)] 

Ruído Ambiente 
[dB(A)] 

Emergência 
Sonora 
[dB(A)] 

Verif. artigo 
11º e 13º do 

RGR 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

Ponto 3 Z. Mista 47 45 43 51 28 28 28 35 47 45 43 50 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 4 Z. Mista 59 57 51 61 35 35 35 41 59 57 51 60 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 5 Z. Mista 60 58 52 62 31 31 31 37 60 58 52 61 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 6 Z. Mista 61 59 53 63 29 29 29 35 61 59 53 62 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 7 Z. Mista 59 57 52 61 29 29 29 35 59 57 52 61 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 8 Z. Mista 56 53 48 57 31 31 31 37 56 53 48 57 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 9 Z. Mista 49 47 46 53 36 36 36 42 49 47 46 53 0 0 0 CUMPRE 

Ponto 10 Z. Mista 62 59 54 63 34 34 34 40 62 59 54 63 0 0 0 CUMPRE 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que, em termos de Ruído Particular em condições 

favoráveis, e de ruído ambiente decorrente, que em todos os recetores avaliados potencialmente 

mais afetados pelo ruído do projeto em análise, cumprem os limites de exposição aplicáveis para 

zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], conforme estabelecido no número 1 do artigo 11º do 

RGR (Decreto-Lei 9/2007). 

Enquanto atividade ruidosa permanente, face aos resultados de ruído particular da atividade, 

prospetiva-se que cumpra o Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 6 dB; Le ≤ 4 

dB; Ln ≤ 3 dB), junto dos recetores sensíveis existentes. 

De referir ainda, que considerando as caraterísticas da linha se prospetiva que à distância de 10 

metros o ruído particular seja de aproximadamente 42 db(A), ou seja, face aos níveis de ruído 

residual obtidos nas medições experimentais, prospetiva-se que independentemente dos ajustes que 

venha a ter o traçado da linha nas fases seguintes de projeto, deverá cumprir os limites associados 

ao Critério de Incomodidade junto de todos os recetores sensíveis existentes nos corredores. 

Neste contexto, prospetivando-se o cumprimento dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR 

junto de todos os recetores sensíveis potencialmente afetados pelo ruído da linha, considera-se que 

as alternativas podem ser consideradas indistintas (Valoração 0), não existindo uma distinção clara 

na potencial afetação entre os corredores alternativos. No entanto, refere-se que o Corredor 2 no 

Troço 2, possui um maior número de recetores potencialmente afetados, pelo que a alternativa 

Corredor 1 apresenta potencialmente maior afetação, mas que relativamente aos níveis sonoros 

apercebidos pelos recetores, a diferença pode ser considerada negligenciável. 
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Assim, junto dos recetores sensíveis existentes potencialmente mais afetáveis para todos os 

cenários alternativos, para a fase de exploração prevêem-se impactes: Negativos, Diretos e 

Indiretos, Prováveis, Irreversíveis, Permanentes, Locais, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos. 

6.7.4 – Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em 

exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm 

associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no 

espaço e no tempo, onde se destaca a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de 

veículos pesados. 

De forma semelhante à fase de construção, nos recetores sensíveis envolventes à área de 

intervenção, prevêem-se Impactes Negativos, Temporários, Diretos e Indiretos, Prováveis, 

Reversíveis, Locais, de Magnitude reduzida e Pouco Significativos. 

 

6.7.5 – Impactes Cumulativos 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na 

envolvente dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto em avaliação, que 

possam vir a influenciar o respetivo ambiente sonoro futuro. 

Dada a atual ocupação e uso do solo é caraterizada por campos agrícolas ou cobertos por matos e 

floresta, é previsível que o ambiente sonoro futuro seja semelhante ao atual, e que tal como acontece 

atualmente, compatível com os limites legais aplicáveis.  

Neste contexto prevê-se a ocorrência de impactes cumulativos pouco significativos em todos os 

recetores sensíveis envolventes à área de intervenção. 
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6.8 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.8.1 – Metodologia 

A avaliação de impactes ambientais inicia-se com a identificação das ações geradoras de resíduos 

relativas às fases de construção, exploração e de desativação do projeto. Para a avaliação dos 

impactes do projeto em estudo, no que se refere à Gestão de Resíduos, foi necessária a identificação 

e a caracterização do tipo de resíduos gerados nas três fases supra referidas de acordo com: a 

classificação constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio de 

2000, a qual foi alterada pelas Decisões n.º 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de janeiro, e 

n.º 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro e n.º 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de julho. 

Por outro lado, foi efetuada uma avaliação do significado dos impactes identificados para a fase de 

construção, exploração e de desativação, com base nos critérios de classificação definidos na 

metodologia geral de avaliação e definição da respetiva escala de análise. 

Por fim, são recomendadas as medidas de gestão a adotar e o destino final dos resíduos, consoante 

a sua tipologia, procurando-se, sempre que possível, garantir destinos de valorização, reutilização e 

reciclagem, em detrimento da eliminação.  

O projeto inclui obrigatoriamente um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção de 

Demolição. 

6.8.2 – Identificação das Atividades Responsáveis pela Produção de Resíduos 

6.8.2.1 – Fase de Construção 

Durante a fase de construção da Central Fotovoltaica Douro Solar, as principais ações geradoras 

de resíduos serão as seguintes: 

 Instalação e operação do estaleiro; 

 Construção de acessos; 

 Desmatação e limpeza do terreno; 

 Terraplenagens e movimentos de terras (Subestação Elevatória) 

 Abertura de valas para instalação de cabos 

 Construção do sistema de drenagem 

 Instalação das estruturas metálicas de suporte e dos médulos fotovoltaicos 

 Instalação de cabinas técnicas 

 Instalação da vedação e portões 
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 Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra. 

Parte das ações são semelhantes às necessárias para instalação da Linha Elétrica, assumindo-se 

que as mesmas serão desfasadas no tempo face à fase de desenvolvimento das diferentes 

componentes em causa e ao procedimento de AIA. 

Durante a fase de construção da Linha elétrica de ligação à Subestação de Valdigem, as 

principais ações geradoras de resíduos serão as seguintes: 

 Desmatação e limpeza do terreno; 

 Instalação e operação do estaleiro; 

 Construção de acessos; 

 Construção dos maciços de fundação dos apoios; 

 Montagem das bases e betonagem; 

 Passagem de cabos; 

 Montagem de acessórios; 

 Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra. 

No quadro seguinte identificam-se e classificam-se os resíduos gerados nesta fase. 

Quadro 6.10 – Resíduos gerados durante a fase de construção 

Tipologia de Resíduo / Código LER 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos 
de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

proteção não anteriormente especificados 
(Capítulo 15) 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e 
equiparados de embalagens, recolhidos 

separadamente) 
(Subcapítulo 15 01) 

Embalagens de plástico 
LER 15 01 02 

Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

LER 15 01 10 (*) 

Resíduos de construção e demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 
(Capítulo 17) 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos 

(Subcapítulo 17 01) 

Betão 
LER 17 01 01 

Madeira, vidro e plástico 
(Subcapítulo 17 02) 

Madeira 
LER 17 02 01 

Plástico 
LER 17 02 03 

Vidro, plástico e madeira contendo ou 
contaminados com substâncias 

perigosas 
LER 17 02 04 

Metais (incluindo ligas) 
(Subcapítulo 17 04) 

Alumínio 
LER 17 04 02 

Mistura de Metais 
LER 17 04 07 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos 
domésticos, do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as frações recolhidas seletivamente 

(Capítulo 20) 

Resíduos de jardins e parques  
(Subcapítulo 20 02) 

Resíduos biodegradáveis 
LER 20 01 02 

(*) Resíduo perigoso, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
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 Resíduos de construção e outros 

Os resíduos segregados na fase de construção são de diversas variedades, sendo constituídos por 

betão, elementos em ferro, peças de vidro, cofragens de madeira, entre outros. 

Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais banais (RIB). Apesar de 

não serem considerados resíduos perigosos, dada a sua composição, devem ser retirados da 

corrente normal e deve ser assegurado o destino final adequado, consoante a sua natureza. Deverá 

ser evitado o contacto com outros resíduos, tais como resíduos perigosos (terras contaminadas com 

hidrocarbonetos ou óleos usados) e a sua separação de resíduos por fileiras recicláveis (metais 

ferrosos e não ferrosos, plásticos de pequena dimensão, etc.) e resíduos de embalagem. 

Caso se verifique a contaminação com resíduos perigosos, estes resíduos deverão ter o mesmo 

destino que o material contaminante. 

Estes resíduos serão recolhidos diretamente em estaleiro por operadores licenciados, sendo 

posteriormente conduzidos a destino final adequado, de acordo com o especificado no âmbito do 

Plano de Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição.  

A entidade responsável pela obra será responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo 

com as suas características físicas e químicas, tendo em consideração a classificação dos resíduos 

que consta da Lista Europeia de Resíduos (LER), bem como pelo seu armazenamento temporário em 

estaleiro e o seu encaminhamento para destino final. 

 Outros resíduos produzidos no estaleiro 

De acordo com a definição de “resíduos urbanos” estabelecida no artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro, os resíduos produzidos no estaleiro, em razão da sua natureza e 

composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), se a produção diária não exceder 

os 1100 L por produtor, pelo que a sua recolha é da responsabilidade da entidade responsável pela 

obra e o destino final deve adequado à tipologia dos resíduos através da sua condução a Ecocentro 

ou colocação em Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou em alternativa, através da sua 

recolha pelos serviços municipais. 

 Sobrantes da exploração florestal 

A construção, de ambas as componentes do projeto, implica a interferência com áreas vegetadas, 

sendo esta situação mais frequente no caso da linha elétrica de ligação à Subestação de Valdigem. 

Quando se processa o atravessamento de uma área florestada com espécies de crescimento rápido 

é necessário proceder ao controlo do seu desenvolvimento tendo em consideração as disposições 

regulamentares para uma linha com as caraterísticas da linha em estudo, incluindo as distâncias 

mínimas de mínimas de segurança da vegetação aos cabos. A esta operação acrescem os materiais 

resultantes da desmatação na área de implementação dos apoios. 
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Os materiais resultantes do corte, decote das árvores e desmatação não poderão ser deixados sobre 

o terreno, pois podem contribuir para vários riscos como a deflagração de fogo com propagação para 

as zonas limítrofes e/ou propagação de pragas eventualmente existentes, devendo ser removidos. A 

remoção será da responsabilidade do proprietário dos terrenos sobre os quais a linha se desenvolve 

no seguimento do procedimento a adotar para a instalação da linha. 

Face ao anteriormente exposto, os impactes sobre a gestão de resíduos são negativos, temporários e 

reversíveis, de magnitude reduzida, não confinados, minimizáveis e não significativos. 

6.8.2.2 – Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as operações de manutenção são as responsáveis pela produção de 

resíduos. No quadro seguinte estão representados os resíduos gerados durante esta fase. 

Os sobrantes da exploração florestal, isto é, do corte e decote de árvores, operação esta que se 

apresenta como necessária para cumprir as distâncias mínimas de segurança da vegetação aos 

cabos, são, em princípio, geridos pelos respetivos proprietário, bem como os resíduos do controlo do 

desenvolvimento de vegetação no caso da Central Fotovoltaica. 

Os restantes resíduos são considerados resíduos industriais banais, pelo que dada a sua 

composição, devem ser retirados da corrente normal e assegurado o destino final adequado, 

consoante a sua natureza, por operadores licenciados para o efeito. 

Quadro 6.11 – Resíduos gerados durante a fase de exploração 

Tipologia de Resíduo / Código LER 

Resíduos de construção e demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 
(Capítulo 17) 

Madeira, vidro e plástico 
(Subcapítulo 17 02) 

Vidro 
LER 17 02 02 

Metais (incluindo ligas) 
(Subcapítulo 17 04) 

Cabos não abrangidos em 17 04 10 
LER 17 04 11 

Resíduos urbanos e equiparados 
(resíduos domésticos, do comércio, 
indústria e serviços), incluindo as 
frações recolhidas seletivamente 

(Capítulo 20) 

Resíduos de jardins e parques  
(Subcapítulo 20 02) 

Resíduos biodegradáveis 
LER 20 01 02 

 

6.8.2.3 – Fase de Desativação 

Na fase de desativação, o tipo de operações é muito similar ao efetuado na fase de construção, mas 

em sentido inverso. Refira-se que, uma vez que a linha será cedida à REN, SA, de acordo com a 

política da empresa, é sempre preferível proceder à melhoria da linha do que efetuar a sua 

desativação. 

No caso da Linha Elétrica, os resíduos produzidos serão, para além dos isoladores, cabos e apoios 

metálicos desmontados, resíduos de betão (provenientes do desmonte dos maciços das fundações 

dos apoios), classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, com o código LER 17 09 04. 
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Tal como referido nas fases anteriores o destino final destes resíduos deverá ser o seu 

encaminhamento para operadores licenciados. 

No que concerne à Central Fotovoltaica, a maior parte dos materiais utilizados são recicláveis, com 

as frações de vidro, cobre e alumínio em particular e com a valorização/regeneração dos óleos das 

componentes de transformação. 

6.8.3 – Avaliação dos Impactes do Projeto 

Os impactes associados à gestão de resíduos dependem das quantidades, condições de 

armazenagem temporária, capacidades de valorização e tipologia dos destinos finais, a estabelecer 

para os diferentes tipos de resíduos, nas diferentes fases do projeto. A produção de resíduos implica 

necessariamente a utilização de recursos naturais quer localmente, quer fora da área de intervenção 

induzindo impactes negativos, cuja magnitude dependerá das medidas de gestão adotadas e 

contempladas. Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e do destino final assegurado, os 

resíduos gerados induzirão impactes negativos, de significado variável, indiretos e reversíveis, quer 

na fase de construção, quer na fase de exploração. 

A entidade responsável pela obra deverá assegurar a correta gestão de resíduos através da 

contratação de operadores licenciados, e o encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, 

privilegiando a sua reciclagem e/ou valorização, em detrimento da sua eliminação, contribuindo para 

a mitigação de impactes indiretos no ambiente e no sistema de gestão de resíduos afetado. 

Perante o exposto, e tendo em consideração a tipologia do projeto, a que acresce a metodologia de 

gestão de resíduos indicada à qual a entidade responsável pela construção da linha ficará vinculada, 

considera-se que os impactes, apesar de negativos, serão reduzidos e minimizáveis. 

6.8.4 – Análise de Impactes Cumulativos 

No que respeita a impactes cumulativos com outros projetos, refere-se que qualquer atividade 

humana induz impactes sobre este descritor, os quais apresentam magnitude variável, dependendo 

da sua gestão. São de referir como principais projetos indutores de impactes associados à gestão de 

resíduos cumulativamente com o projeto em estudo o funcionamento das indústrias a operar no 

concelho de Tarouca. 
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6.9 – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.9.1 – Metodologia 

No presente capítulo são identificados os impactes para a fase de construção, exploração e 

desativação da área de implementação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e respetiva linha 

de transporte de energia. 

Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade das 

formações vegetais e das espécies de flora e fauna que ocorrem na área de afetação do projeto, 

assim como outra informação relevante obtida na caracterização da situação de referência. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, magnitude, 

localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade) da qual resulta a classificação global da 

significância do impacte. 

 Muito significativo: Quando há afetação de Habitats ou espécies reconhecidamente raros ou 

incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº 49/2005 que transpõe para o 

direito interno as Diretivas comunitárias Aves e Habitats e classificados como prioritários. 

 Moderadamente significativo: Quando há afetação de Habitats ou espécies incluídas nos 

anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, mas não classificados como 

prioritários. 

 Pouco significativo: Quando o impacte não afete Habitats ou espécies raros ou constantes 

dos referidos anexos. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

 Magnitude elevada: Quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do Habitat ou 

da população ou um efetivo populacional de fauna de importância regional. 

 Magnitude média: Quando o impacte afeta uma proporção média da área do Habitat ou da 

população ou um efetivo populacional de fauna de importância local. 

 Magnitude reduzida: Quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do Habitat ou da 

população ou um efetivo populacional de fauna que não atinja importância local. 

6.9.2 – Flora e Vegetação 

6.9.2.1 – Fase de Construção 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação dos projetos em análise 

decorrem, antes de mais, da movimentação de maquinaria, impacte esse que é temporário e 

reversível; e da destruição irreversível da vegetação nos locais de implantação das infraestruturas a 

criar e nos locais onde se realizarão movimentações de terras. 
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No que respeita à instalação e atividade dos estaleiros, abertura de acessos temporários e 

estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do projeto, estes 

têm local definido em área posteriormente a ocupar com módulos solares. As ações decorrentes da 

presença e movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a vegetação: diretamente 

pela destruição direta das plantas e comunidades na área afetada; indiretamente pela compactação 

do solo, pela emissão de poeiras – que podem diminuir a eficácia fotossintética, com consequências 

no normal desenvolvimento das plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será 

um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 

reversível, assumindo que a escolha do local para a sua ocorrência segue as recomendações 

efetuadas. 

6.9.2.1.1 – Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente à área de implantação da Central Solar Fotovoltaica e no que diz respeito aos 

trabalhos preparatórios, é de referir a desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das 

infraestruturas a criar, que resultará na destruição direta da flora e vegetação nestes locais. É nesta 

fase dos trabalhos que ocorrem os impactes mais gravosos sobre a flora e vegetação. Este será um 

impacte negativo, de significância correspondente ao valor da vegetação afetada, podendo ser pouco 

significativo, significativo ou pontualmente muito significativo (pela afetação de habitats classificados 

como prioritários) e de baixa a média magnitude, direto, de dimensão local, permanente e irreversível. 

Apresenta-se abaixo uma estimativa das áreas de habitats que serão afetadas por esta ação de 

projeto na área da central, assumindo como limite das áreas afetadas a área dos módulos; e a área 

de implantação dos acessos a construir acrescida de uma faixa de 2 metros de cada lado, numa faixa 

total de 10 metros para os acessos principais e de 8 metros para os acessos secundários. 

Verifica-se que os módulos foram definidos de modo a evitar as áreas de ocorrência de habitats, 

ainda que se estendam até muito próximo do seu limite. Da sobreposição dos elementos da Central 

com a cartografia de Habitats naturais (Desenho 3 – Volume 3 – Peças Desenhadas), não se 

regista nenhuma interferência entre as zonas de implantação dos módulos e as áreas de habitats 

naturais identificadas. 

Quanto aos acessos, os mesmos atravessam as manchas de habitats, prevendo-se as afetações 

sintetizadas no quadro seguinte. 

Quadro 6.12 – Afetação de habitats naturais 

Habitat natural  N.º de interferências Área (m2) 

6510 3 884,0 

91E0*pt1 1 
240,0 

92A0pt4 + 6510 2 1584,8 

Total 6 2708,8 
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Os trabalhos de construção das infraestruturas terão um impacte decorrente essencialmente da 

presença e movimentação de maquinaria, o que afetará indiretamente a vegetação, pela 

compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Prevê-

se que esta ação terá um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de 

dimensão local, temporário e reversível. 

6.9.2.1.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

No que diz respeito à Linha Elétrica de ligação à rede, é expectável que, face à reduzida presença de 

habitats classificados no contexto dos corredores em estudo e, neste âmbito, à sua pequena 

dimensão, os impactes preveem-se negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude, 

diretos, locais, temporários e reversíveis. 

6.9.2.2 – Fase de Exploração 

As ações de manutenção e conservação das infraestruturas a criar terão um impacte indireto na 

vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes 

poluentes. Este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de 

dimensão local, temporário e reversível em qualquer dos projetos. 

6.9.2.3 – Fase de Desativação 

Os potenciais impactes com ocorrência nesta fase são semelhantes aos identificados para a fase de 

construção ainda que mais estritos: 

 Instalação e atividade do estaleiro e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra. 

Impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário 

e reversível. 

 Remoção das estruturas. Impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de 

dimensão local, temporário e reversível. 

 

6.9.3 – Fauna 

6.9.3.1 – Fase de Construção 

Os impactes sobre a fauna resultantes da construção da Central e das linhas apresentam 

características muito diferentes e por isso são aqui apresentados em separado. 
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6.9.3.1.1 – Central Solar Fotovoltaica 

A construção e exploração desta Central Solar Fotovoltaica terá impactes sobre as comunidades 

animais em resultado dos trabalhos associados à construção, nomeadamente a remoção da 

vegetação, as ações construtivas e a circulação de pessoas e máquinas, e associados à fase de 

exploração como a presença de uma vedação em torno da central e a existência de ações de 

manutenção que incluem a gestão da vegetação. 

Durante esta fase, a remoção da vegetação implicará por um lado a perda de habitat para a 

generalidade das espécies que atualmente ocorrem na área de estudo. De facto, na área onde serão 

instalados os painéis solares a vegetação que subsistirá será sobretudo herbácea, quando a 

vegetação dominante atualmente é herbácea e arbustiva, o que implicará uma alteração significativa 

na composição das comunidades animais da área a afetar. Por outro lado, embora venha a subsistir 

um coberto herbáceo a presença dos painéis impedirá a sua utilização pelas espécies que dependem 

de espaços abertos, como por exemplo a águia-caçadeira. 

Neste contexto, tendo em consideração as espécies atribuídas à área de estudo, que como referido 

incluem algumas com estatuto de ameaça em Portugal e outras legalmente protegidas, este impacte 

será negativo, significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e irreversível. 

A instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários e estabelecimento de 

outras zonas de apoio à obra e outros trabalhos de construção contribuirão para um significativo 

acréscimo nos níveis de perturbação existentes atualmente na área de estudo o que afetará a 

generalidade das espécies de animais, mas com maior incidência nos mamíferos. Este impacte será 

negativo, significativo, de magnitude moderada, de dimensão local, temporário e reversível. 

6.9.3.1.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede  

O impacte resultante da perturbação associada aos trabalhos de construção é negativo e deverá 

ocorrer na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas, veículos e pessoas, o que implica 

que se fará sentir em toda a área de intervenção e sua envolvente próxima.  

De entre as espécies que ocorrem na área de estudo as aves e os mamíferos deverão ser as mais 

afetadas. Este impacte é negativo, de magnitude reduzida a média, pouco significativo, de dimensão 

local, temporário e reversível, sendo de supor que a generalidade das espécies encontre refúgio e/ ou 

locais de alimentação na envolvente à zona intervencionada durante o período em que decorrerem os 

trabalhos.  
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6.9.3.2 – Fase de Exploração 

6.9.3.2.1 – Central Fotovoltaica 

Os impactes resultantes da presença da Central serão reduzidos uma vez que esta ocupará a 

generalidade do território deixando pouco espaço para a presença de animais. Os efeitos mais 

importantes fizeram-se sentir com a instalação de toda a estrutura da Central.  

O intervalo entre as linhas de painéis é de cerca de 4m pelo que apenas um número reduzido de 

espécies virá a frequentar este espaço, nomeadamente algumas espécies de aves, répteis e 

mamíferos. Ou seja, a comunidade afetada encontra-se bastante diminuída no seu valor. Este 

impacte será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e 

reversível. 

A Central será vedada, mas a vedação não abrangerá toda a área de forma uniforme, isto é, não será 

uma vedação única a delimitar a área da Central Fotovoltaica. A vedação a colocar delimitará as 

zonas de circulação públicas, bem como as áreas de habitats naturais identificadas no interior da 

infraestrutura, limitando o número de vedações a implantar. Esta vedação será de malha larga (vide 

Anexo C2 – desenho LP_LV_104 do Projeto de Execução – Planta de Pormenor da Vedação – 

Volume 4), possibilitando a passagem da quase totalidade das espécies potencialmente presentes 

(malha de 20 cm) e será uniforme, minimizando o efeito barreira decorrente da presença da Central. 

Este impacte será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, 

permanente e reversível. 

Os trabalhos de manutenção e em particular os trabalhos de gestão da vegetação existente no 

interior da Central contribuirão para um acréscimo dos níveis de perturbação da fauna em geral. 

Este impacte será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, 

temporário e reversível. 

6.9.3.2.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

A presença da linha de transporte de energia em muito alta tensão contribuirá para um acréscimo de 

mortalidade de aves por colisão. De facto, estas linhas podem causar a morte de diversas espécies 

de aves que colidem com linhas de transporte de energia e com os cabos de guarda acabando por 

morrer devido aos traumatismos causados pela colisão e pela queda. O risco de mortalidade por 

eletrocussão é relativamente reduzido neste tipo de estruturas (muito alta tensão) e por isso não foi 

aqui considerado. 

Na área de estudo ocorrem diversas espécies com estatuto de ameaça ou quase ameaça e 

classificadas como de risco de colisão intermédio ou elevado de acordo com o Manual do ICNF 

(ICNF, 2019), conforme se pode ver no quadro seguinte: 
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Quadro 6.13 – Espécies com estatuto de ameaça e quase ameaça e respetivo risco de colisão 

Espécie Risco de colisão Estatuto de ameaça em Portugal 

Falcão-abelheiro  
Pernis apivorus 

Intermédio VU 

Águia-caçadeira 
Circus pygargus 

Intermédio EN 

Açor  
Accipiter gentilis 

Intermédio VU 

Águia-perdigueiro  
Aquila fasciatus 

Intermédio EN 

Ógea 
Falco subbuteo 

Intermédio VU 

Bufo-real  
Bubo bubo 

Elevado NT 

Noitibó-cinzento  
Caprimulgus europaeus 

Intermédio VU 

 

Adicionalmente, de entre as famílias de aves identificadas naquele Manual como tendo um risco 

elevado de colisão com este tipo de estruturas, os Phasianidae, Columbidae e três famílias da Ordem 

dos Strigiformes estão representadas na área de estudo.  

Com a exceção do açor e do corvo, as espécies destas famílias presentes na área de afetação estão 

bem distribuídas pelo território nacional e não estão classificadas com estatuto de ameaça ou quase 

ameaça. 

Tendo em consideração o conhecimento existente relativamente aos impactes associados à presença 

de linhas de transporte de energia, nomeadamente no que respeita à mortalidade de aves por colisão 

com este tipo de estruturas e sabendo que as zonas de encosta onde a presença de correntes 

ascendentes favorece a presença de aves planadoras, identificou-se uma zona em que as 

características do relevo, nomeadamente os declives acentuados e expostos a Oeste, favorecem a 

concentração de aves que procuram os movimentos ascendentes das massas de ar empurradas por 

ventos do quadrante Noroeste, dominantes na região, e por isso serão menos favoráveis à instalação 

de linhas de transporte de energia, pois estas poderão contribuir para um aumento do risco de colisão 

com este tipo de estruturas (figura seguinte). 
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Figura 6.1 – Zonas de maior risco de colisão para as aves 

Deste modo, no caso particular da linha associada a esta Central e tendo em consideração a 

comunidade de aves presente na área de estudo e sua envolvente próxima, que inclui diversas 

espécies com estatuto de ameaça ou quase ameaça, o impacte estimado será negativo, 

significativo, de magnitude moderada, de dimensão local, permanente e irreversível. Este 

impacte poderá ser muito significativo nas zonas onde o risco de colisão será maior. 

A perda de habitat é um impacte que resulta de um eventual efeito de exclusão associado à 

presença da linha. Os efeitos far-se-ão sentir nas comunidades de aves mas não deverão afetar 

proporções significativas das populações desta área. 
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Genericamente o impacte será negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de 

dimensão local, permanente e reversível. 

6.9.4 – Impactes Cumulativos 

Na área de estudo existem já hoje diversas linhas de muito alta tensão, particularmente na zona de 

aproximação à subestação de Valdigem (figura seguinte). A presença destas linhas contribuirá já para 

acréscimos na mortalidade de aves por colisão pelo que a presença de uma nova linha nesta mesma 

região irá contribuir para um aumento desta mortalidade no contexto regional. 

 

Figura 6.2 – Linhas de alta e muito alta tensão existentes na área de estudo 
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6.10 – PAISAGEM 

6.10.1 – Considerações Iniciais 

Uma central solar fotovoltaica, apesar dos efeitos benéficos sobre o ambiente, uma vez que constitui 

uma fonte de energia renovável permitindo reduzir a pegada ecológica decorrente da produção de 

energia elétrica, implica inevitavelmente impactes ambientais negativos. 

Os impactes na paisagem decorrentes da implementação de uma central solar e respetiva linha 

elétrica resultam fundamentalmente das características da paisagem afetada, isto é, do seu valor 

cénico e da sua capacidade para suportar a introdução de um novo elemento (Sensibilidade Visual), e 

das transformações e intrusão visual que as várias componentes do projeto em estudo irão introduzir 

no território. 

Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas no 

presente capítulo, tendo em consideração a caracterização da situação de referência, e a magnitude 

das transformações e intrusão visual determinada pelo projeto, tendo em conta as suas 

características visuais mais relevantes (extensão e altura) e a presença de recetores humanos 

sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua presença. 

Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais visíveis 

forem as estruturas previstas no âmbito do presente projeto, recorrendo-se desta forma à análise da 

sua visibilidade.  

A análise das visibilidades é elaborada através do software ArcMap, recorrendo à morfologia do 

terreno, através do seu modelo digital, e a pontos de observação temporários e permanentes, tais 

como aglomerados populacionais ou outros pontos com afluxo de população como a rede viária e 

pontos de interesse dispersos no território (miradouros, igrejas, quintas, santuários, entre outros). 

Salienta-se que esta cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável, ou seja, sem ter em 

consideração a influência que a ocupação do solo exerce na amplitude visual. 

Para este estudo, em termos de alcance visual, foram considerados pela volumetria dos elementos 

previstos para a central solar, focos de potenciais observadores distanciados até 3 000 m, 

considerando-se que: 

 Até aos 750 m de distância a central solar assume-se como elemento dominante na 

paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada; 

 Entre os 750 e os 1500 m a central solar assume elevada relevância no ambiente visual, 

promovendo uma intrusão visual moderada; 

  Entre os 1500 e os 2500 m, é possível visualizar a central solar, embora esta não se 

destaque de forma evidente na paisagem, promovendo uma intrusão visual reduzida; 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-51 

 A distâncias superiores a 2500 a central solar apresenta-se praticamente diluída na 

paisagem, promovendo uma intrusão visual muito reduzida, começando a tornar-se 

impercetível a partir dos 3 000 m. 

No que se refere à Linha elétrica, tendo em conta a volumetria dos apoios, considera-se que: 

 Até aos 500 m de distância os apoios da linha assumem-se como elemento dominante na 

paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada; 

 Entre os 500 e os 1500 m de distância os apoios da linha assumem alguma relevância no 

ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada; 

 Entre os 1500 e os 2500 m de distância é possível visualizar os apoios da linha, mas estes 

encontram-se praticamente diluída na envolvente, promovendo uma intrusão visual 

reduzida;  

 A distâncias superiores a 2500 m considera-se que os apoios da linha são dificilmente 

percetíveis, determinando, se visível, uma intrusão visual muito reduzida. 

A análise das bacias visuais geradas para cada ponto de observação considerado permite auferir se 

as novas estruturas introduzidas no território serão visíveis, analisando, em função da distância a que 

se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos. 

Por sua vez, a significância do impacte visual gerado pelo projeto é avaliada tendo em consideração 

as características da paisagem afetada, partindo-se do princípio que apenas as alterações e intrusões 

visuais moderadas e elevadas potenciam impactes significativos. 

A introdução dos novos elementos no território irá necessariamente implicar alterações no ambiente 

visual da paisagem em virtude, quer das ações previstas durante a construção e desativação, quer da 

sua presença durante a exploração, sendo que os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas 

diferentes fases do projeto. 

6.10.2 – Fase de Construção 

Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual decorrentes da implementação das 

infraestruturas previstas no projeto, assim como das necessárias à execução da obra. 

A área de intervenção apresentará, na sua generalidade, durante o período de construção, uma 

desorganização espacial e funcional, conferindo à paisagem uma imagem degradada e 

desequilibrada, em função da: 

 Presença de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada, 

estaleiros, materiais de construção e depósitos de terras, provocando, para além do 

distúrbio visual, um aumento da poluição do ar pela suspensão de poeiras e fumos. No que 

se refere à área de intervenção da central solar, verifica-se que esta manifesta uma 

visibilidade variável, apresentando algumas áreas mais visíveis, nas quais estas 
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perturbações implicariam uma intrusão visual mais relevante. Contudo, verifica-se que 

apenas dois aglomerados populacionais, Vila Chã da Beira e Sarzedo se encontram a 

menos de 1000 m, distância a partir da qual a intrusão visual se assume reduzida. Verifica-

se também, que estas povoações apresentam visibilidade apenas para a estrema poente e 

nascente da área de intervenção, respetivamente, não abrangendo praticamente as áreas 

de implementação dos painéis, pelo que se considera que também estarão sujeitas a uma 

perturbação visual tendencialmente reduzida; 

 Instalação dos estaleiros e parques de materiais, devido às alterações na morfologia do 

terreno e à destruição do coberto vegetal existente, bem como da introdução destes 

elementos exógenos na paisagem, que funcionarão como intrusões visuais negativas, 

embora temporárias. Os quatro estaleiros previstos localizam-se no interior da área de 

intervenção, coincidindo com as áreas onde serão implantados os painéis solares, 

minimizando assim as áreas degradadas pelo decorrer da obra. Integram-se também, na 

sua maioria, em áreas de morfologia suave (declives inferiores a 12%), verificando-se que 

apenas o estaleiro norte coincide em parte com pendentes mais inclinadas, no entanto sem 

excederem os 20%. Prevê-se que este estaleiro implique movimentações na topografia 

natural do terreno mais relevantes, mas que a generalidade implique alterações pouco 

significativas. No que se refere à vegetação presente, constata-se que esta será de 

qualquer forma desmatada para a implantação dos painéis solares, pelo que se remete a 

análise desta afetação para a análise de impactes na fase de exploração, dado o seu 

carácter permanente. No que se refere à visibilidade destas estruturas, verifica-se que os 

dois estaleiros a poente coincidem com zonas de moderada visibilidade e os dois a 

nascente com áreas de reduzida visibilidade. Contudo, os focos de potenciais observadores 

com visibilidade para esta área encontram-se a mais de 1000 m, distância a partir da qual 

estes elementos implicam, se visíveis, uma intrusão visual reduzida. A povoação mais 

próxima, Vila Chã da Beira, não apresenta visibilidade para nenhum destes elementos. 

Considera-se assim que estes elementos implicarão globalmente perturbações e 

transformações de magnitude reduzida; 

 Desmatação e desarborização da área de intervenção da Central Solar para 

implementação das componentes de projeto, e posterior decapagem dos solos. A ocupação 

dominante na área de implantação da central são matos baixos, pelo que a intervenção 

referida implicará na globalidade uma perturbação pouco relevante, que a nível estrutural, 

quer a visual. Identificam-se apenas duas manchas de floresta de pinheiro bravo, 

perfazendo cerca de 3,11 ha, mas em localizações pouco visíveis da envolvente, pelo que 

se prevê que as ações de desmatação e desarborização impliquem na globalidade impactes 

estruturais e visuais negativos, certos, locais, temporários, de reduzida magnitude e pouco 

significativos;   

 Abertura de caminhos na área de intervenção da central solar, determinando a 

movimentação de terras ao longo dos seus traçados. Foram sempre que possível 

aproveitados as vias/caminhos existentes, estando prevista a abertura de novos acessos 
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numa extensão de cerca de 14 km. Estes coincidem regra geral com zonas de declives 

suaves a moderados (70% em áreas inferiores a 12%), afigurando-se, dadas as reduzidas 

exigências geométricas e de perfil, que a sua implementação não implique globalmente 

movimentações de terras com significância estrutural e visual; 

 Abertura de valas de cabos, determinando a alteração da morfologia do terreno ao longo 

do seu traçado. No presente projeto o traçado da vala desenvolver-se-á adjacente aos 

caminhos existentes/propostos, pelo que à semelhança do referido para os caminhos se 

prevê que a sua implementação não implique movimentações de terra com significância 

estrutural e visual, sendo que neste caso a topografia natural será restituída após a 

colocação dos cabos; 

 Execução das plataformas para as cabinas técnicas e subestação, determinando 

movimentações de terras nas suas áreas de implantação. Verifica-se que a subestação 

coincide na totalidade com áreas de declives suaves a moderados (< 12%), bem como a 

maioria das cabinas técnicas, determinando movimentações de terreno pouco relevantes na 

sua implementação. Apenas 10% das ocupadas por cabinas técnicas interferem com 

pendentes superiores a 20%. Contudo, dado o afastamento dos observadores mais 

próximos com visibilidade para a área de intervenção, mais de 1000 m, considera-se que 

esta ação não implique distúrbios visuais com significância. As alterações estruturais na 

topografia natural do terreno serão avaliadas, pelo seu caráter permanente, na avaliação de 

impactes da fase de exploração; 

 Implementação da linha elétrica, pela necessidade de desmatação, desarborização e 

movimentações de terras pontuais e localizadas para colocação das sapatas dos apoios e 

para a criação de acessos até estes locais. Analisando o traçado da linha elétrica verifica-se 

que esta, independentemente do corredor selecionado, atravessa sobretudo áreas de vinha 

e pomar, não se prevendo a necessidade de eliminar esta vegetação sob o corredor da 

linha. Afigura-se apenas a afetação pontual da atual ocupação do solo na implantação dos 

apoios. Identificam-se alguns troços em que a linha interfere com florestas de pinheiro 

bravo, sendo necessária a desmatação/desarborização destas manchas, por uma questão 

de segurança, sob o corredor da linha, sendo esta a ação que implicará distúrbios com 

maior relevância na implementação desta estrutura. Analisando os troços em que a linha 

interfere com os povoamentos florestais referidos, verifica-se que ou se encontram 

afastados de focos de observadores permanentes ou se encontram resguardados destes 

pela restante mancha florestal que não será afetada. Verifica-se um distúrbio mais 

significativo apenas para as povoações de Meixedo e Queimada, pelas desmatações 

necessárias no Corredor 1.  No que se refere aos acessos, prevê-se, dada a forte presença 

de vias e caminhos rurais na área de desenvolvimento da linha, que os caminhos a abrir 

para implementação dos apoios sejam em reduzido número e extensão, implicando 

perturbações pouco significativas. 
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Tendo em conta o enunciado, considera-se que as ações na fase de construção induzirão na 

globalidade impactes visuais e estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude reduzida e pouco 

significativos, 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.  

6.10.3 – Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas e 

que a paisagem degradada pelo decorrer da obra se encontra recuperada ou em recuperação sendo 

que para tal contribui a adoção de um projeto de integração paisagística apresentado no Anexo E – 

Volume 4. 

Deste modo, os impactes nesta fase resultam das alterações permanentes no ambiente visual, 

decorrentes da destruição do coberto vegetal, da alteração da morfologia natural do terreno e, 

sobretudo, da presença dos elementos exógenos propostos na paisagem.  

Como já foi mencionado, os impactes são avaliados relacionando os dados obtidos na caracterização 

da situação de referência, e que permitiram avaliar a paisagem quanto à sua sensibilidade à 

introdução de um elemento exógeno, com os resultados auferidos na análise das transformações e 

intrusão visual induzidas pelo projeto, dependentes das suas características visuais mais relevantes e 

da acessibilidade visual para a área de intervenção. 

No que se refere às características visuais do projeto, destacam-se os seguintes elementos com 

maior relevância no que se refere às transformações visuais e estruturais e intrusão visual: 

 Subestação de elevação, com cerca de 6975 m2; 

 Painéis Solares com altura máxima de 3,4m, ocupando uma área total de cerca de 104 ha, 

que corresponde a 28% da área total da central e 60% da área vedada; 

 44 Cabinas Técnicas; 

 Edifício Modular de controlo. 

 Linha elétrica de ligação à subestação de Valdigem, com extensão máxima de cerca de 

15680 m, estando previstos dois corredores e uma alternativa. 

Uma das consequências comuns neste tipo de projeto é o aumento da erosão dos solos, promovida 

pela presença de extensas áreas destituídas de vegetação sob os módulos fotovoltaicos que, 

apresentando menor capacidade de infiltração e atrito ao escoamento superficial, se encontram mais 

sujeitos aos agentes de meteorização. Contudo, este fenómeno, embora relacionado com o equilíbrio 

da paisagem, é alvo de análise específica por outros descritores (Geologia e Solos), pelo que, no 

presente capítulo, são avaliados somente os impactes relacionados com a alteração do ambiente 

visual da área de estudo. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-55 

Dadas as diferentes características visuais das componentes do projeto, central solar fotovoltaica e 

linha elétrica, desenvolve-se nos subcapítulos seguintes a avaliação de impactes de cada um destes 

elementos do projeto separadamente. 

6.10.3.1 – Central Solar Fotovoltaica 

A localização prevista para a Central Solar Fotovoltaica do Douro coincide com a estrema norte de 

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

Brite (NE), Picoto da Vinha (S) e Sr.ª da Graça (NE), a sudeste do aglomerado de Vila Chã da Beira. 

Encontra-se implantada entre as cotas 810 e 923 m, pendendo para sul e apresentando duas zonas 

ligeiramente proeminentes no seio dos quadrantes noroeste e nordeste. Apesar do desnível 

altimétrico significativo, as pendentes encontram-se, na sua maioria, integradas nos intervalos 

inferiores a 12%, representativos de uma morfologia suave a moderada. Identificam-se alguns 

declives mais acentuados, mas sobretudo entre os 12 e os 20%, verificando-se que as pendentes 

mais gravosas, superiores a 30%, correspondem apenas a 4% da área da Central. 

Quadro 6.14 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de declives 

Área 
Declives (%) 

0-3 3 - 6 6 - 12 12 - 20 20 - 30 30-50 > 50 

 Hectares (ha) 41 70 108 87 52 15 0,05 

Percentagem (%) 11 19 29 23 14 4 0,01 

 

A cumeada apresenta um revestimento dominado por matos, em algumas zonas por vegetação muito 

esparsa ou rocha aflorante, sendo pontuada por alguns afloramentos rochosos proeminentes e, em 

zonas de baixa, por prados ou arrelvados identificados como habitats. Na faixa limítrofe, na transição 

para as vertentes, encontram-se também algumas manchas florestais e parcelas agrícolas, porém 

não se verifica na generalidade destas áreas a implantação de componentes de projeto. 

No que se refere às características visuais da paisagem, verifica-se que a área da futura Central se 

manifesta potencialmente visível na sua totalidade, embora com uma frequência variável. A zona 

central, bem como o quadrante nordeste, apresentam reduzida visibilidade, ao serem visíveis 

somente de dois aglomerados populacionais em simultâneo, enquanto a restante área da Central 

apresenta, na sua maioria, moderada frequência de visibilidades, pela maior sobreposição de bacias 

visuais dos observadores temporários e permanentes presentes na envolvente. Apenas a estrema 

poente integra uma área de elevada frequência de visibilidade, contudo, importa referir que são 

escassos os painéis solares que coincidem com esta zona mais exposta aos observadores. 

No que se refere à sensibilidade visual, verifica-se que a área da Central apresenta uma 

suscetibilidade variável à introdução de um elemento exógeno, função da ocupação atual do solo e 

da exposição visual aos observadores na envolvente. 
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A maioria da cumeada, revestida por matos baixos de moderada qualidade visual, apresenta, 

consoante a visibilidade, moderada ou reduzida sensibilidade, coincidindo as zonas menos 

suscetíveis naturalmente com as zonas de reduzida visibilidade presentes na zona central. 

As zonas mais suscetíveis refletem a presença de áreas de maior qualidade visual, associadas a 

afloramentos rochosos notáveis ou a manchas de vegetação mais diversificada ou de maior valor 

cénico e/ou ecológico, nomeadamente os habitats associados às zonas depressionárias já referidos.   

De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de 

qualidade visual afetadas direta e indiretamente por implantação do projeto, correspondendo as 

últimas às áreas na envolvente que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade visual ao 

manifestarem-se expostas à nova intrusão visual introduzida no território. No âmbito desta análise foi 

também avaliada a afetação indireta das diferentes classes de qualidade por cada setor da Central. 

Essa análise encontra-se sintetizada no quadro seguinte. 

Quadro 6.15 –  Quantificação das classes de qualidade visual na área de estudo  

Qualidade Visual 

 Muita reduzida Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Área da Central Solar  

Área total  0 ha 0 ha 295 ha 64 ha 15 ha 

Áreas afetadas pelas 
componentes de projeto 0 ha 0 ha 

106 ha 
28% 

4 ha 
1% 

2 ha 
0,5% 

Acessos 0 0 6,5 ha 0,7 ha 0,2 ha 

Subestação 0 0 0,6 0 0,1 

Edifício de controlo 0 0 15 m2 
0 8 me 

Painéis 0 0 101,5 ha 3,3 ha 1,9 ha 

Cabinas técnicas 0 0 607 m2 
30 m2 15 m2 

Valas 0 0 3,6 km 0,5 km 0,1 km 

Bacia Visual da Central Solar – (Buffer 3 km) 

Área Total 14 ha 7 ha 3141 ha 1665 ha 628 ha 

Áreas abrangidas pela 
bacia visual 

7 ha 
0,12% 

4 ha 
0,07% 

1453 ha 
27% 

580 ha 
11% 

225 ha 
4% 

Setor Norte – Área 1 7,3 ha 0 738,2 ha 326,6 ha 117,2 ha 

Setor Central – Área 2 6,9 ha 1,1 ha 670,0 ha 234,1 ha 94,3 ha 

Setor Este – Área 3 3,5 ha 4,1 ha 1049,4 ha 328,3 ha 108,9 ha 

Setor Oeste – Área 4 7,2 ha 0,9 ha 851,0 ha 377,8 ha 129,2 ha 

Setor Sul – Área 5 4,6 ha 2,8 ha 653, 0 ha 199,6 ha 57,5 ha 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que a maioria das áreas afetadas diretamente pelas 

componentes de projeto, painéis, cabinas técnicas, subestação, acessos e edifício de controlo, 

coincidem com áreas de moderada qualidade visual, sendo a afetação de áreas de elevada e muito 

elevada qualidade residual (1,5%).Estas incluem essencialmente afloramentos rochosos, embora 

sem valor cénico muito relevante, e zonas limítrofes das várzeas serranas, tendo sido 

salvaguardadas todas as áreas de vegetação natural presentes no interior da área de intervenção, 

nomeadamente as áreas incluídas nos habitats 6510 (Prados de feno pobres de baixa altitude), 

92A0pt4. (Salgueirais arbustivos de Salixsalviifolia subsp. salviifolia (subtipo de Florestas-galerias de 
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Salix alba e Populus alba) e 91E0*pt1 (Amiais ripícolas - subtipo de Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).   

No que se refere às áreas afetadas indiretamente pela Central, ou seja, as expostas visualmente à 

futura infraestrutura, verifica-se que a maioria apresenta moderada qualidade visual (27%), 

constando-se uma afetação com alguma relevância de áreas de elevada qualidade (11%), mas de 

reduzida significância de áreas de muito elevada qualidade visual (4%). 

As áreas de elevada qualidade visual afetadas indiretamente correspondem a ocupações antrópicas 

de elevado valor cénico, assumindo maior relevância os pomares tradicionais, sendo as áreas de 

muito elevada qualidade visual que traduzem a presença das escassas áreas/valores naturais 

presentes na envolvente, nomeadamente formações ripícolas, manchas de folhosas autóctones e 

afloramentos rochosos. Tendo em conta que a interferência com áreas de muito elevada qualidade 

visual é reduzida, confirma-se que a afetação visual de áreas/valores naturais pela Central Solar é 

diminuta. Avaliando os diferentes setores da Central Solar, verifica-se que as bacias visuais mais 

abrangentes são as dos setores este e oeste, refletindo uma maior amplitude visual, evidenciando-se 

também em conjunto com a  bacia do setor norte, como as que  incluem áreas mais significativas das 

classes elevada e muito elevada qualidade visual, considerando-se que os setores norte, este e oeste 

serão os potenciadores de uma maior degradação do ambiente visual. Importa referir que a 

implementação da Central Solar não afeta direta nem indiretamente as áreas de ADV e ZPE.   

Refere-se que dada a tipologia da Central, esta afetação indireta será ainda minimizada pela 

integração paisagística prevista. 

De modo a avaliar a capacidade de dissimulação da área de intervenção à introdução de um novo 

elemento, foram quantificadas as classes de absorção visual afetadas diretamente por implantação 

do projeto. 

Quadro 6.16 – Quantificação das classes de absorção visual na área de estudo  

Absorção Visual 

 Muita reduzida Reduzida Moderada Elevada 

Área total  2,6 ha 100, 6  ha 70,7 ha 0 

Áreas afetadas pelas 
componentes de projeto  

1,7 ha 68,6 ha 44,5 ha 0 

Acessos 0,1 ha 3,8 ha 3,5 ha 0 

Subestação 0 0 0,7 ha 0 

Edifício de controlo 0 23 m2  0 

Painéis 1,6 ha 64,8 ha 40,3 ha 0 

Cabinas técnicas 0 400 m2 252 m2 0 

Valas 1,1 km 23,1 km 17,7 km 0 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que a maioria das componentes de projeto se incluem em 

áreas de reduzida e moderada absorção visual, confirmando a exposição visual da totalidade da área 

de intervenção aos observadores na envolvente, manifestando sobretudo áreas de reduzida e 

moderada frequência de visibilidades. As diminutas áreas de muito reduzida absorção refletem a 
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elevada exposição visual da estrema noroeste aos focos de observadores presentes ao longo da 

vertente desta cumeada.  

De modo a avaliar a suscetibilidade da área de intervenção à introdução de um novo elemento, foram 

quantificadas as classes de sensibilidade visual afetadas diretamente por implantação do projeto. 

Quadro 6.17 – Quantificação das classes de sensibilidade visual na área de estudo  

Sensibilidade Visual 

 Reduzida Moderada Elevada Muito 
elevada 

Área total  54,2 102,5 13,6 3,6 

Acessos 2,9 ha 4,1 ha 0,2 ha 0,2 ha 

Subestação 0,58 ha 0 0,1 ha 0 

Edifício de controlo 0 15 m,2 9 m,2  

Painéis 38,3 64,8 1,7 1,9 

Cabinas técnicas 223 m,2 413 m,2 15 m,2 0 

Valas 14,7 km 24,4 km 1,8 km 1,2 km 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que a maioria das componentes de projeto se incluem em 

áreas de moderada sensibilidade visual, confirmando a presença de uma ocupação na área de 

intervenção que não se destaca pelo valor cénico, numa área de essencialmente moderada 

exposição visual. Identificam-se também áreas representativas das componentes em áreas de 

reduzida sensibilidade visual, associadas na generalidade à zona central da cumeada, menos 

exposta aos observadores presentes ao longo das encostas. As componentes de projeto ao 

interferirem, ainda que de forma pouco significativa, com afloramentos rochosos ou manchas de 

vegetação mais diversificada, afetam áreas de elevada e muito elevada sensibilidade visual.  

No que se refere às alterações promovidas pela implementação do projeto, verifica-se que as 

várias componentes da Central se encontram localizadas na generalidade em áreas com pendentes 

inferiores a 12%, não se prevendo assim grandes alterações na morfologia do terreno pela sua 

implementação. Identificam-se algumas componentes da Central propostas sobre pendentes mais 

gravosas, embora estas tenham sido na sua maioria evitadas, mas coincidem sobretudo com mesas 

dos painéis solares, estruturas que não exigem plataformas e cuja interferência no solo é mínima. As 

mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos, sustentadas por estacas metálicas, permitem uma 

adaptação à morfologia da área de intervenção, evitando a movimentação do terreno que poderia 

destabilizar as zonas de pendentes mais inclinadas. Especialmente nestas zonas, de modo a evitar a 

ação dos agentes de meteorização, deverá ser desenvolvido um revestimento vegetal que seja 

compatível com os objetivos e especificações técnicas das estruturas fotovoltaicas (conforme previsto 

no Projeto de Integração Paisagística – Anexo E – Volume 4). 
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Quadro 6.18 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de declives afetadas pelas componentes de 

projeto 

Área 
Declives (%) 

0-3 3 - 6 6 - 12 12 - 20 20 - 30 30-50 > 50 

Painéis 8 ha 21 ha 43 ha 24 ha 6 ha 1 ha 0 

Cabinas técnicas 6 m2 99 m2 335 m2 136m2 45m2 30m2 0 

Acessos 0,6 ha 1,4 ha 2,9 ha 1,9 ha 0,5 ha 0,1 ha 0 

Subestação 0 0 0,4 ha 0,30 ha 0,0012 ha 0 0 

 

No que se refere à afetação de vegetação, verifica-se que a área de intervenção coincide na 

generalidade com matos baixos dominados por giesta branca, sendo a interferência com outras 

ocupações residual. Identificam-se algumas manchas de vegetação de maior valor cénico e/ou 

ecológico associadas a afloramentos rochosos de maior notabilidade e a zonas depressionárias nas 

quais a vegetação herbácea ou arbustiva se manifesta mais diversificada. Estas zonas de baixa 

coincidem frequentemente com a ocorrência do habitat 6510 – Prados de feno pobres de baixa 

altitude e por vezes com o habitat 92A0pt4 -Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas. Importa 

referir que o projeto procurou evitar, sempre que possível, as áreas de maior valor presentes nesta 

cumeada, verificando-se apenas uma afetação mínima das pastagens espontâneas e das florestas de 

folhosas associadas às linhas de água. Perante o enunciado, considera-se que esta alteração não 

assuma relevância pela supressão da vegetação existente, mas sim pela substituição por uma 

“ocupação” de reduzido valor cénico – ver análise da intrusão visual. Importa referir que a 

salvaguarda das formações vegetais existentes contribuirá para o enquadramento e dissimulação da 

futura central. 

Quadro 6.19 – Classes de uso atual do solo afetadas pela implantação da Central Fotovoltaica (hectares) 

Classe afetadas (ha) 
Central Solar Fotovoltaica 

Módulos fotovoltaicos e 
Cabinas técnicas 

Subestação 
de elevação 

Acessos 
internos 

Acesso à Subestação 
de Elevação 

Matos 101,48 0,67 7,89 0,83 

Pastagens espontâneas < 0,01 0 0 0 

Florestas de outras 
folhosas 

0 0 0,04 0 

Florestas de pinheiro bravo 2,29 0 0,31 0,51 
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Fotografia 6.1 – Ocupação do solo na área de intervenção 

Focando as componentes da Central mais relevantes, no que se refere às alterações na morfologia 

do terreno e afetação deve vegetação, verifica-se que: 

 A subestação coincide com uma área de pendentes suaves a moderadas, a variar 

essencialmente entre os 6 e os 20%, interferindo de forma residual com pendentes 

superiores. As pendentes presentes, embora não assumam elevado risco de erosão, 

implicam que na implementação da necessária plataforma sejam gerados taludes de aterro 

e escavação, mas dada a situação de encosta prevê-se que seja adotado um balanço que 

minimize a altura e área destes taludes e que, simultaneamente, promova a integração 

possível da plataforma no terreno. Tendo em conta que a subestação se encontra num local 

de reduzida visibilidade e que os taludes serão integrados no âmbito do PIP, considera-se 

que os impactes visuais e estruturais associados à alteração da topografia natural sejam de 

reduzida magnitude e pouco significativos. Esta componente não interfere com nenhuma 

linha de água ou de escoamento preferencial. No que se refere à afetação de vegetação, 

verifica-se que a subestação interfere somente com matos baixos, sem relevância cénica ou 

ecológica, implicando impactes visuais e estruturais decorrentes da sua afetação, diretos, 

certos, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos, tanto na fase de construção, 

pelo reduzido distúrbio e perturbação no ambiente visual que este tipo de desmatação 

origina, como na fase de exploração, pela afetação de uma ocupação de moderada a 

reduzida qualidade visual numa área de reduzida visibilidade. Importa referir que a 

subestação interfere de forma limítrofe com uma área de afloramentos rochosos, mas num 

local onde estes já não apresentam grande relevância cénica, não se considerando que a 

sua afetação implique um impacte visual e estrutural relevante.  

 Os painéis fotovoltaicos, principal componente da Central Solar, coincidem com uma área 

de pendentes suaves a moderadas, a variar essencialmente entre os 3 e os 20%, 

interferindo com pendentes superiores de forma residual. Tendo em conta que os painéis 

assentam sobre mesas suportadas por apoios, e que de uma forma geral estão implantados 

perpendicularmente ao declive principal dos terrenos, prevê-se a sua adaptação à 

morfologia do terreno, não sendo necessárias modelações relevantes na topografia natural. 

As restantes componentes da Central, como as cabines técnicas e o edifício de controlo, 
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pela sua reduzida área de implantação também não implicarão grandes movimentações de 

terras. As valas, embora apresentem uma extensão relevante, o seu impacte restringe-se à 

fase de construção, já analisado, uma vez que é reposta a topografia natural do terreno. 

Considera-se assim que a Central implica na globalidade impactes visuais e estruturais de 

reduzida magnitude e significância, associados às alterações na morfologia do terreno. Na 

implantação das componentes referidas foram evitadas todas as linhas de água e de 

escoamento superficial. No que se refere à afetação de vegetação, verifica-se que os vários 

elementos que compõem a Central, coincidem sobretudo com matos baixos, sem relevância 

cénica ou ecológica, e também algumas manchas de pinheiro bravo. As ocupações de 

maior valor foram devidamente consideradas e evitadas na distribuição das componentes 

do projeto. Prevê-se assim que a afetação de vegetação assuma maior expressão na fase 

de construção nas áreas com exemplares arbóreos, pelo maior distúrbio dos trabalhos 

associados (desmatação e desarborização) e pela maior relevância visual da alteração 

operada, assumindo-se os impactes globalmente de magnitude reduzida e pouco 

significativos;  

 Os acessos construídos coincidem essencialmente com áreas de declives suaves a 

moderados (70% em áreas inferiores a 12%), interferindo de forma residual com pendentes 

mais acidentadas (pendentes maiores que 20%). Afigura-se assim, dadas as reduzidas 

exigências geométricas e de perfil da rede de acessibilidades necessária, que a sua 

implementação não implique globalmente movimentações do terreno com significância 

estrutural e visual, implicando impactes negativos de magnitude reduzida e pouco 

significativos. Embora se tenham evitado na implantação das diferentes componentes de 

projeto as linhas de água e de escoamento preferencial presentes na área de intervenção, 

estas serão inevitavelmente atravessadas pelos traçados, estabelecendo-se a sua 

continuidade através de passagens hidráulicas. Porém, importa referir que a Central Solar 

se localiza próxima da cumeada, ocorrendo apenas pequenos cursos de água de cabeceira 

e sem usos associados, salvaguardados na maioria do seu desenvolvimento na área de 

intervenção. Á semelhança das restantes componentes de projeto, os acessos interferem 

sobretudo com áreas de matos baixos e, pontualmente, com as manchas de pinheiro bravo 

que serão desmatadas/desarborizadas para a implantação dos painéis. No atravessamento 

das linhas de drenagem interferem inevitavelmente com vegetação ripícola de maior valor, 

implicando impactes estruturais com significância, mas dado o seu caráter local, considera-

se que os acessos impliquem globalmente impactes visuais e estruturais de magnitude 

reduzida e pouco significativos;  

Prevê-se assim que os impactes estruturais e visuais associados à alteração da morfologia natural do 

terreno e afetação da vegetação existente implicarão um impacte negativo, certo, direto, local, 

permanente, reversível (no caso de desativação da central), de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 

No que se refere à perda de área das unidades de paisagem por implementação do projeto, verifica-
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se que a Central Solar se localiza no limite nascente da unidade de paisagem Pomares de Moimenta 

da Beira, caracterizada pela presença de formas de relevo suaves e de um mosaico cultural 

diversificado e compartimentado, no qual alternam pequenas manchas florestais, com predomínio de 

espécies autóctones, culturas temporárias, olivais, vinhas e, com maior relevância, pomares, origem 

da denominação desta unidade de paisagem. A área de implantação da Central integra uma zona de 

cumeada marcada pela fraca espessura de solo e por uma ocupação circunscrita praticamente a 

matos baixos, de características distintas do restante território envolvente que inclusivamente motivou 

a sua integração numa subunidade de paisagem - subunidade Cumeada da Senhora da Graça. 

Tendo em conta que a área afetada não é representativa da unidade de paisagem na qual se insere, 

considera-se que a sua perda não se assuma relevante para a integridade deste território. 

Para a avaliação da intrusão visual promovida pela Central foi gerada a bacia visual dos painéis 

solares, tendo em conta a sua altura e a altura média de um observador (ver Desenho 12A a 12F – 

Bacia Visual da Central Solar). Foram também geradas as bacias visuais dos pontos de observação 

abrangidos pela bacia da central, de forma a avaliar que sectores e que elementos serão visíveis, 

analisando, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que 

estão sujeitos observador (ver Desenho 13 – Bacias Visuais Observadores). Foi também nesta 

análise gerada a bacia visual da subestação, pela volumetria que esta estrutura apresenta, 

considerando-se que as restantes componentes de projeto não apresentam relevância visual que as 

destaque relativamente aos painéis e subestação. A análise mencionada foi sistematizada no quadro 

seguinte. 

Quadro 6.20 – Análise das visibilidades da Central Solar (Painéis fotovoltaicos e subestação) 

Focos de 
observadores 

Visibilidades e distância 

<750 750 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 Não visível 

Observadores permanentes 

Aglomerados Populacionais 

Arcas  CSF   SE 

Beira Valente    CSF SE 

Castelo     CSF e SE 

Cimbres     CSF e SE 

Contim     CSF e SE 

Granja Nova    CSF  

Lumiares     CSF e SE 

Mata    CSF SE 

Paraduça    CSF SE 

Passô   CSF SE  

Quinta do Firmino     CSF e SE 

Sarzedo CSF    SE 

Server-Barracão   CSF  SE 

Souto Lindo    CSF SE 

Vila Nova     CSF e SE 

Vila Chã da Beira CSF SE    
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Focos de 
observadores 

Visibilidades e distância 

<750 750 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 Não visível 

OBSERVADORES TEMPORÁRIAS 

Pontos de interesse 

Capela da N.S. Saúde 
(miradouro) 

    
CSF e SE 

Capela de N.S. do 
Monte (miradouro) 

CSF e SE    
 

Capela de S. Mamede     CSF e SE 

Capela de S. Pedro CSF SE    

Capela e Castro de N.S. 
Graça(miradouro) 

    
CSF 

Castelo   CSF   SE 

Cemitério de St. ª Cruz     CSF e SE 

Cemitério de Sarzedo  CSF   SE 

Ermida de S. Lourenço  CSF   SE 

Lameira Longa 1 CSF  SE   

Lameira Longa 2 CSF  SE   

Lugar d’Orca  CSF   SE 

Vias Rodoviárias (extensão em m) 

EN226 1775 m 2668 m 4846 m 1295 m 

n.a. 
EN313 1178 m 3366 m 2517 m 0 m 

EM519 0 m 0 m 0 m 1786 m 

EM520-1 3633 m 1091 m 1482 m  3049 m 

CSF – Painéis Fotovoltaicos da Central Solar Fotovoltaica; SE - Subestação 

Da análise anterior constata-se que: 

 Dos 16 aglomerados populacionais presentes na envolvente: 

- 6 não apresentam visibilidade para a área da Central, nomeadamente Vila Nova, Castelo, 

Cimbres, Contim, Lumiares e Quinta do Firmino, função da reduzida amplitude visual 

promovida pela morfologia ondulada do terreno; 

- 5 encontram-se a mais de 2500 m, distância a partir da qual a Central apresenta-se 

praticamente diluída na envolvente, promovendo uma intrusão visual muito reduzida, 

nomeadamente Beira Valente, Granja Nova, Mata, Paraduça e Souto Lindo;  

- 2 encontram-se entre os 1500 e os 2500 m, distância a que é possível visualizar a central 

solar, embora esta não se destaque de forma evidente na paisagem, promovendo uma 

intrusão visual reduzida, nomeadamente Passô e Server – Barracão; 

- Arcas encontra-se entre os 750 e os 1500 m, distância a que a Central assume elevada 

relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada; 

- Sarzedo e Vila Chã da Beira encontram-se a menos de 750 m, distância a que a Central se 

assume como elemento dominante na paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada; 

 Dos 12 observadores temporários associados a pontos de interesse: 

- 4 não apresentam visibilidade para a área da Central, nomeadamente as capelas da N.S. da 

Saúde, de S. Mamede, de N.S. da Graça e o cemitério de St. ª Cruz, função da reduzida 

amplitude visual promovida pela morfologia ondulada do terreno; 
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- Castelo encontra-se entre os 1500 e os 2500 m, distância a que é possível visualizar a 

Central, embora esta não se destaque de forma evidente na paisagem, promovendo uma 

intrusão visual reduzida; 

- 3 encontram-se entre os 750 e os 1500 m, distância a que a Central assume elevada 

relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada, nomeadamente 

o cemitério de Sarzedo, a ermida de S. Lourenço e a ocorrência patrimonial Lugar 

D’Orca; 

- 4 encontram-se a menos de 750 m, distância a que a Central se assume como elemento 

dominante na paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada, nomeadamente as 

capelas de N.S. do Monte (Miradouro), de S. Pedro e os dólmens de Lameira Longa 1 e 2; 

 Dos focos de observadores temporários associados a vias rodoviárias: 

- As estradas EN226, EN313 e EM520-1 apresentam troços significativos com visibilidade 

para a Central a uma distância inferior a 750 m, encontrando-se expostas a uma intrusão 

visual elevada; 

- A EM519 encontra-se a mais de 2500 m, apresentando-se nos troços com visibilidade para 

a futura central, sujeita apenas a uma intrusão visual muito reduzida. 

Da análise anterior conclui-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. Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação 

afetados, é gerada para a situação mais desfavorável, não distinguindo as áreas visíveis na totalidade 

das parcialmente visíveis e não tendo em conta as características da envolvente de cada um dos 

pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos visuais que poderão determinar que a 

visibilidade prevista na cartografia na realidade não ocorra. 

Deste modo, sistematiza-se de seguida a análise da visibilidade dos focos de potenciais 

observadores identificados como sujeitos a uma intrusão visual moderada a elevada, considerados, 

de acordo com a metodologia, como os focos previsivelmente expostos a impactes visuais negativos 

significativos. Refere-se que nesta análise não se consideram outros fatores determinantes na 

acuidade visual, como a exposição das encostas e a variação das condições climatéricas 

(luminosidade, céu encoberto e nevoeiro), sendo a análise seguinte ainda conservadora.  

 Sarzedo, cemitério de Sarzedo e ermida de S. Lourenço, povoação e pontos de 

interesse localizados cerca de 650, 1120 e 1395 m a sudeste da futura Central, manifestam, 

de acordo com a bacia visual gerada (Desenho 13 – Bacias Visuais Pontos de 

Observação – Volume 3), visibilidade potencial apenas para uma área pouco significativa 

da estrema nascente da área de implantação dos painéis, função da barreira visual imposta 

por uma zona mais proeminente neste limite da central, resguardando a maioria da área de 

implantação das componentes de projeto. Tendo em conta o enunciado considera-se que 

estes pontos de observação estarão sujeitos apenas a uma intrusão visual reduzida; 
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Figura 6.3 – Simulação da implementação dos painéis (a vermelho) relativamente à povoação de Sarzedo 

(fonte: Google Earth Pro) 

 

Fotografia 6.2 – Visibilidade de Sarzedo com cumeada em primeiro plano que se assume como barreira visual 

 Arcas e Lugar D’Orca, povoação e ponto de interesse localizados cerca de 1250 e 890 m a 

sudoeste da futura Central, manifestam respetivamente, de acordo com a bacia visual 

gerada (Desenho 13 – Bacias Visuais Pontos de Observação – Volume 3), visibilidade 

potencial para praticamente a totalidade da área de implantação da central e apenas para 

estrema poente. A menor visibilidade do ponto de interesse decorre da barreira visual 

imposta por um alinhamento proeminente no limite ocidente, que resguarda a maioria da 

área de desenvolvimento da Central para este ponto. Tendo em conta o enunciado 

considera-se que estes pontos se encontrem sujeitos, dada a visibilidade da povoação e a 

proximidade do ponto de interesse, a uma intrusão visual negativa moderada, 

minimizável pela implementação de uma estrutura verde associada à central no âmbito da 

integração paisagística; 
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Figura 6.4 – Simulação da implementação dos painéis (a vermelho) relativamente à povoação de Arcas (fonte: 

Google Earth Pro) 

 

Fotografia 6.3 – Visibilidade da povoação de Arcas para a área da central solar 

 Vila Chã da Beira e capela de São Pedro, localizados cerca de 320 e 970 m a ocidente da 

futura Central, manifestam, de acordo com a bacia visual gerada (Desenho 13 – Bacias 

Visuais Pontos de Observação), visibilidade potencial apenas para áreas pouco 

significativas da estrema poente da área de implantação dos painéis e para a subestação, 

função da barreira visual imposta por uma zona mais proeminente neste limite da área de 

intervenção, resguardando a maioria da área de desenvolvimento da futura Central. Tendo 

em conta o enunciado considera-se que estes pontos de observação estarão sujeitos 

apenas a uma intrusão visual reduzida; 

 

Figura 6.5 – Simulação da implementação dos painéis (a vermelho) relativamente à povoação de Vila Chã das 

Beiras (fonte: Google Earth Pro) 
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Fotografia 6.4 – Visibilidade de Vila Chã da Beira com cumeada em primeiro plano que se assume como 
barreira visual 

 Capela da Nossa Senhora do Monte, ponto de interesse e miradouro localizado cerca de 

160 m a ocidente da futura central solar, manifesta, de acordo com a bacia visual gerada 

(Desenho 13 – Bacias Visuais Pontos de Observação – Volume 3), visibilidade potencial 

apenas para áreas pouco significativas da estrema poente da área de implantação dos 

painéis, função da orientação deste miradouro para o lado oposto ao de implantação da 

central. Contudo, o acesso e o parque de piqueniques associado à capela e miradouro 

apresentam visibilidade para as áreas da central mais próximas, considerando-se assim que 

este ponto de observação temporário estará sujeito a uma intrusão visual elevada, 

minimizável pela implementação de uma estrutura verde associada à Central no âmbito da 

integração paisagística; 

 

Fotografia 6.5 – Visibilidade de zona de piquenique da capela de N.S. do Monte para a área da central 

 Dolmens de Lameira Longa, ocorrências patrimoniais integradas na área de intervenção 

da central apresentam, dada a sua localização, visibilidade para áreas expressivas das 

futuras superfícies cobertas por painéis, ainda que de forma intermitente, dada a morfologia 

ondulada do terreno. Estas ocorrências encontram-se sujeitas a uma intrusão visual 

elevada, minimizável pela implementação de uma estrutura verde associada à central no 

âmbito da integração paisagística; 

 A EN226, via rodoviária que se desenvolve a sul e oeste da cumeada onde se localiza a 

área de intervenção, assume-se como a via que provavelmente apresentará maior 

visibilidade para a futura Central, ao desenvolver-se ao longo de uma encosta de maior 
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amplitude visual sobre esta, implicando que os observadores temporários que a percorrem 

se encontrem sujeitos a uma intrusão visual elevada, embora de forma momentânea e 

intermitente, uma vez que existem troços marginados com alinhamentos arbóreos que não 

permitem um prolongamento do eixo visual. A intrusão poderá será minimizável pela 

implementação da estrutura verde proposta no âmbito do PIP;   

 

Fotografia 6.6 – Visibilidade da EN226 para a área da central 

 

Fotografia 6.7 – Visibilidade da EN226 para a área da central (Fonte Google Earth Pro) 

 A EN313, via rodoviária que se desenvolve a sul e nascente da cumeada onde se localizará 

a futura Central, apresenta visibilidade apenas para uma área muito pouco significativa da 

estrema nascente, função da barreira visual imposta por uma zona mais proeminente neste 

limite, resguardando a maioria da área de implantação das componentes de projeto. Tendo 

em conta o enunciado considera-se que os observadores temporários associados a esta via 

estejam sujeitos apenas a uma intrusão visual reduzida; 
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Fotografia 6.8 – Visibilidade da EN313 com cumeada em primeiro plano que se assume como barreira visual 

 A EM520-1, via rodoviária que se desenvolve a sul e imediatamente a oeste da cumeada 

onde se localizará a futura Central, manifesta, pela proximidade à elevação, menor 

amplitude visual, apresentando visibilidade sobretudo para a estrema ocidental da área de 

implementação dos painéis e, no troço a sul, para a zona central. Considera-se, dada a 

proximidade e a área potencialmente visível, que os observadores temporários associados a 

esta via estejam sujeitos a uma intrusão visual moderada, embora momentânea, que será 

minimizável pela implementação de uma estrutura verde no âmbito do PIP; 

 

Fotografia 6.9 – Visibilidade da EM520-1 para a área da central 

Perante o enunciado, considera-se que, embora a presença da central solar contribua 

inevitavelmente e indiscutivelmente para a redução do valor cénico da Paisagem, os impactes visuais 

e estruturais decorrentes da sua presença serão negativos, diretos, certos, locais, imediatos, 

irreversíveis, globalmente de magnitude reduzida e reduzida significância, uma vez que não se 

preveem alterações estruturais significativas na morfologia do terreno, não se prevê a afetação de 

vegetação com valor cénico e ecológico, a área de intervenção apresenta essencialmente moderada 

qualidade e sensibilidade visual e reduzida visibilidade dos observadores na envolvente, implicando 

na generalidade uma intrusão visual reduzida. 
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6.10.3.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

No âmbito do presente projeto está prevista uma linha elétrica com cerca de 15880 m que ligará a 

Central à subestação existente de Valdigem. Uma vez que esta linha está a ser estudada em estudo 

prévio considerou-se, após o estudo de vários corredores na fase de Grandes Condicionantes, 

apenas dois corredores e uma alternativa. Nos troços 1 e 3 existe apenas um corredor, propondo-se 

no troço 2 dois corredores distintos, corredores 1 e 2, e uma alternativa que permite a sua 

conjugação. Importa referir que apesar do estudo incidir sobre corredores, existe já um traçado 

preliminar possível para cada um destes.  

 Troço 1 

O Corredor único neste troço tem início na Subestação Elevatória presente na estrema norte da 

Central Fotovoltaica Douro Solar, assumindo uma orientação geral sudeste-noroeste, mas adquirindo 

na proximidade de Cimbres um traçado essencialmente sul-norte até ao fim do troço. Desenvolve-se 

a norte de Vila Chã da Beira e a nascente de Cimbres e Meixedo, na primeira metade na zona de 

encosta, mas no troço final sobrepõe-se à cumeada que se alonga do cume de Senhora da Graça 

para norte. Atravessa sobretudo áreas de pomar (50%), seguindo-se as áreas ocupadas com matos 

(28%), interferindo em menor extensão com áreas florestais (18%). 

No que se refere à qualidade visual da paisagem atravessada, verifica-se que a linha se sobrepõe 

essencialmente a áreas de moderada e elevada qualidade, associadas ao valor cénico das 

ocupações em presença. A primeira metade do corredor integra uma área de matos com rocha 

aflorante de elevada qualidade, bem como algumas pequenas parcelas de pomar, mas inclui 

sobretudo manchas de pinheiro bravo e matos pobres, de moderado valor cénico. Por sua vez, na 

parte final deste troço, o corredor inclui, na sua maioria, áreas de elevada qualidade visual, 

promovidas pelos denominados pomares de Moimenta, que revestem esta cumeada. Este corredor 

não inclui nenhum ponto de interesse nem quinta, desenvolvendo-se limítrofe à capela e castro de 

Nossa Senhora da Graça (19). 

Neste troço o corredor integra áreas que variam entre a reduzida, a moderada e a elevada 

visibilidade, sendo as classes mais elevadas preponderantes, função da sua visibilidade das 

povoações presentes na vertente da ribeira de Salzedas. A primeira metade do corredor apresenta 

uma alternância entre reduzida e moderada visibilidade, que se traduz na sua moderada e reduzida a 

capacidade de absorção visual, enquanto a metade final se manifesta dominada pela elevada 

visibilidade e, consequentemente pela muito reduzida absorção visual.   

Por fim, no que se refere à sensibilidade verifica-se que o corredor inclui neste troço algumas áreas 

mais suscetíveis associadas à zona de afloramentos rochosos e aos pomares que dominam o troço 

final. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-71 

 Troço 2 

Os Corredores (1 e 2) presentes neste troço mantêm uma orientação geral sudeste-noroeste, sendo 

que o corredor 1 apresenta um desenvolvimento a poente e o corredor 2 a nascente, convergindo na 

vertente sul do cabeço de S. Domingos. A alternativa que os conjuga ocorre após a povoação de 

Tões.  

Todos os corredores integram neste troço sobretudo áreas agrícolas, destacando-se claramente os 

pomares (42 a 46%) e as vinhas (21 a 32%). Incluem também algumas manchas de matos (8 a 16%) 

e pinheiro bravo (6 a 13%), sendo as outras ocupações pouco representativas. A interferência com 

bosques de castanheiros, carvalhos e outras folhosas com valor ecológico ou cénico, não excede, 

regra geral, os 4%.  

No que se refere à qualidade verifica-se que os corredores incluem sobretudo áreas de elevada 

qualidade associadas à presença de ocupações tradicionais nesta paisagem (pomares e vinhas), que 

lhes conferem um aspeto organizado, diversificado e harmonioso. Incluem pontualmente áreas de 

maior qualidade promovidas pela presença dos bosques autóctones referidos, bem como áreas de 

qualidade moderada que refletem a presença de matos pobres e povoamentos florestais de pinheiro 

bravo. O corredor 1 inclui um ponto de interesse, Souto Redondo (63) e desenvolve-se limítrofe a 

uma quinta, Quinta da Barroca (64), e o corredor 2 inclui um ponto de interesse, Fraga da Pena (38) e 

desenvolve-se limítrofe a uma quinta, Quinta da Lama Redonda (68). Por sua vez, a alternativa 1 

inclui um ponto de interesse, o cemitério de Tões (31). 

Neste troço os corredores integram áreas expressivas de elevada visibilidade, associadas à forte 

concentração de aglomerados populacionais ao longo das vias N313 e M545, muito próximas deste 

troço da futura linha. O corredor 2 sobressai como o que abrange mais áreas de maior exposição 

visual, ao desenvolver-se mais próximo da EN313, via que integra um maior número de povoações. A 

absorção visual manifesta-se assim tendencialmente muito reduzida, identificando-se alguns troços 

de maior absorção (classe moderada), sobretudo ao longo do corredor 1, em correspondência com as 

áreas de menor visibilidade. 

Por fim, no que se refere à sensibilidade visual verifica-se que os corredores incluem 

maioritariamente áreas de maior suscetibilidade, função da ocupação de valor cénico em presença e 

da elevada visibilidade deste troço. Identificam-se algumas áreas, ainda que de reduzida dimensão, 

de muito elevada sensibilidade associadas a bosques e florestas autóctones.  

 Troço 3 

O corredor único mantém a direção sudeste-noroeste, adquirindo uma orientação distinta ao envolver 

a poente a subestação de Valdigem, no término da futura linha. O término deste corredor inclui várias 

hipóteses de chegar à subestação, dadas as condicionantes e sensibilidade da área. 
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À semelhança do troço anterior atravessa sobretudo áreas agrícolas (57%), evidenciando-se as 

vinhas (51%), seguindo-se as áreas ocupadas com matos (31%), interferindo em menor extensão 

com áreas florestais (11%). 

No que se refere à qualidade verifica-se que a linha atravessa essencialmente áreas de elevada 

qualidade, associadas ao valor cénico das ocupações em presença. Identifica-se apenas uma área 

de moderada qualidade associada à presença de matos pobres a sul de cabeço de S. Domingos, 

assumindo-se esta elevação como área de elevado valor cénico pela sua fisiografia singular, embora 

se encontre dominada por floresta de pinheiro bravo.  

A primeira metade do corredor integra uma área de matos com rocha aflorante de elevada qualidade, 

bem como algumas pequenas parcelas de pomar, mas inclui sobretudo manchas de pinheiro bravo e 

matos pobres, de moderado valor cénico. Por sua vez, na parte final deste troço, o corredor inclui, na 

sua maioria, áreas de elevada qualidade visual, promovidas pelos vinhedos que revestem as 

vertentes, muitas vezes em socalcos, que pendem para o Douro. O corredor 1 inclui dois pontos de 

interesse, Cabeço de S. Domingos (33) e Igreja de S. Romão, desenvolvendo-se na proximidade de 

uma quinta, Quinta das Brolhas (55). 

Neste troço o corredor manifesta-se bastante menos visível, apresentando ainda o troço inicial e final 

muito exposto, mas o restante com apenas reduzida visibilidade, função da menor concentração 

humana e também da morfologia mais vigorosa do terreno, impondo-se como obstáculo ao alcance 

visual. A absorção visual varia assim consoante a visibilidade descrita, entre a muito reduzida e 

moderada absorção. 

Por fim, no que se refere à sensibilidade, verifica-se que o corredor inclui neste troço sobretudo áreas 

de moderada suscetibilidade, face a reduzida visibilidade desta área, assumindo-se mais sensível a 

área associada ao cabeço de S. Domingos. Paradoxalmente, esta área mais próxima das excecionais 

vertentes do Douro, assume-se como menos suscetível, não só pela menor exposição visual, mas 

também por já se encontrar atualmente degrada visualmente pela presença da subestação de 

Valdigem e pelas inúmeras linhas elétricas que esta articula. 

No que se refere aos pequenos troços de traçados alternativos na envolvente do cabeço de S. 

Domingos e no término do traçado, verifica-se que no primeiro troço, embora se garanta um maior 

afastamento ao cabeço, é necessária a colocação de dois apoios em vez de um, sem grandes 

benefícios no que se refere às visibilidade e afetação de áreas de elevada qualidade visual. No que 

se refere ao troço alternativo, junto à subestação de Valdigem, as duas soluções são semelhantes no 

que se refere à paisagem, uma vez que se encontram ambas em áreas muito perturbadas pela 

presença da subestação e das linhas associadas, prevalecendo ligeiramente o corredor 1 por não 

incluir apoios na ADV. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-73 

 

Fotografia 6.10 – Forte presença de intrusões visuais no troço final da linha em estudo 

 Síntese 

No quadro seguinte sintetiza-se a informação descrita por corredor. 

Quadro 6.21 – Quantificação das áreas em cada classe dos parâmetros de análise visual da paisagem das 

diferentes soluções para a linha elétrica 

Classes Muita 
reduzida 

Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Qualidade Visual 

Corredor 1 

n.a. 

1,8 ha 
0 apoios 

202,8 ha 
18 apoios 

478,1 ha 
21 apoios 

9,9 ha 
1 apoios 

Corredor 2 
1,8 ha 

0 apoios 
232,3,6 ha 
20 apoios 

475,2 ha 
20 apoios 

9,2 ha 
2 apoios 

Corredor 1+ Alternativa + 
Corredor 2 

1,8 ha 
0 apoios 

238,9 ha 
22 apoios 

462,7 ha 
22 apoios 

15,4 ha 
1 apoio 

Absorção Visual 

Corredor 1 
286 ha 

15 apoios 
241 ha 

13 apoios 
166 ha 

12 apoios 
0 

n.a. Corredor 2 
163 ha 

23 apoios 
156 ha 

7 apoios 
392 ha 

12 apoios 
0 

Corredor 1+ Alternativa + 
Corredor 2 

168 ha 
21 apoios 

210 ha 
12 apoios 

341 ha 
12 apoios 

0 

Sensibilidade Visual 

Corredor 1 

n.a. 

42 ha 
6 apoios 

303 ha 
18 apoios 

338 ha 
15 apoios 

10 ha 
1 apoios 

Corredor 2 
42 ha 

6 apoios 
325 ha 

20 apoios 
334 ha 

14 apoios 
9 ha 

2 apoios 

Corredor 1+ Alternativa + 
Corredor 2 

43 ha 
6 apoios 

337 ha 
22 apoios 

323 ha 
16 apoios 

15 ha 
1 apoio 

 

De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram ainda quantificadas as classes de 

qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação do projeto, ou seja, as áreas de elevado 

valor cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas à 

nova intrusão visual introduzida no território, neste caso por cada uma das soluções para a linha 

elétrica. Essa análise encontra-se sintetizada no quadro seguinte. 
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Quadro 6.22 – Quantificação das classes de qualidade visual na área de estudo  

Qualidade Visual - Bacia Visual da Linha Elétrica – (Buffer 3 km) 

 Muita reduzida Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Área Total 116 ha 18 ha 6055 ha 7453 ha 1422 ha 

Áreas abrangidas pela 
bacia visual Corredor 1 58 ha 2 ha 2296 ha 4181 ha 488 ha 

Áreas abrangidas pela 
bacia visual Corredor 2 68 ha 2 ha 2411 ha 3909 ha 471 ha 

Áreas abrangidas pela 
bacia visual Corredor 1+ 
Alternativ1 + Corredor 2 

59 ha 2 ha 2366 ha 4144 ha 485 ha 

 

Da análise do penúltimo quadro verifica-se que a maioria das áreas atravessadas pela linha elétrica 

apresentam sobretudo moderada e elevada qualidade, sendo esta última classe a mais abrangida nos 

diferentes corredores da linha elétrica. A afetação das restantes classes, nomeadamente a de muito 

elevada qualidade visual é residual na extensão/área dos diferentes corredores. Contudo, analisando a 

localização prevista preliminarmente para os apoios verifica-se que estes se encontram implantados de 

forma a evitar sempre que possível as áreas de maior valor cénico, verificando-se um número de apoios 

muito semelhante coincidentes com as áreas de moderada e elevada qualidade visual. 

Focando a interferência dos corredores previstos para a Linha e as áreas/valores naturais presentes 

na paisagem da área de estudo, verifica-se que estas correspondem essencialmente a manchas de 

folhosas autóctones (carvalhos, castanheiros e espécies ripícolas), que serão evitadas na 

implementação dos apoios, não se prevendo inclusivamente a necessidade de desflorestação destas 

manchas na faixa de proteção sob a linha, tendo em conta  que se incluem na lista de espécies 

compatíveis com estas faixas segundo os manuais da REN e EDP. A presença de apoios na 

proximidade implicará inevitavelmente uma degradação visual destas áreas de maior valor cénico, 

contudo, verifica-se que a classe que as representa (qualidade muito elevada) manifesta valores 

relativamente reduzidos, tendo em conta a região do país em que a área de estudo se encontra, e 

que, dada a forte presença de linhas elétricas neste território, estas áreas atualmente já se assumem 

expostas à intrusão visual negativa, prevendo-se apenas o seu acréscimo.  

No que se refere às áreas afetadas indiretamente pela presença da linha (ver quadro anterior), 

verifica-se uma maior afetação visual de áreas de elevada qualidade visual, confirmando a presença 

de uma paisagem caracterizada pelo seu valor cénico. Estas áreas de elevada qualidade 

correspondem a ocupações antrópicas tradicionais e de elevada riqueza visual, assumindo neste 

caso maior relevância os pomares tradicionais e as vinhas. 

Constata-se também, que as áreas de muito elevada qualidade visual afetadas se assumem pouco 

relevantes (menos de 10% da totalidade do corredor), correspondendo estas às escassas áreas de 

vegetação natural na envolvente, formações ripícolas e manchas de folhosas autóctones, prevendo-

se assim uma afetação diminuta das áreas naturais ainda presentes na paisagem.  

No que se refere à afetação visual das áreas incluídas na ADV e respetiva ZPE, foram quantificadas 

as áreas potencialmente afetadas visualmente incluídas nas classes de elevada e muito elevada 
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qualidade por cada uma das soluções de corredor para a Linha Elétrica, apresentando-se os 

resultados na tabela seguinte. 

Quadro 6.23 – Quantificação das classes de qualidade visual na área de estudo  

Soluções 

Qualidade Visual - Bacia Visual dos corredores da Linha Elétrica – (Buffer 3 km) 

ZPE ADV 

Elevada Muito elevada Elevada Muito elevada 

Áreas abrangidas pela bacia 
visual Corredor 1 

1339 ha 53 ha 673 ha 82 ha 

Quintas da Raposeira e das Brolhas 
Quintas da Rapada, Mata de Cima, 

Casaldronho, Dona Matilde, Varais, Santa 
Eufémia e Devesa 

Áreas abrangidas pela bacia 
visual Corredor 2 

1411 ha 62 ha 574 ha 75 ha 

Quintas da Raposeira e das Brolhas 
Quintas da Rapada, Mata de Cima, 

Casaldronho, Dona Matilde, Santa Eufémia e 
Devesa 

Áreas abrangidas pela bacia 
visual Corredor 1+ Alternativa1 

+ Corredor 2 

1380 ha 55 ha 582 ha 76 ha 

Quintas da Raposeira e das Brolhas 
Quintas da Rapada, Mata de Cima, 

Casaldronho, Dona Matilde, Varais, Santa 
Eufémia e Devesa 

 

Da análise efetuada verifica-se uma afetação visual relevante de áreas de elevada qualidade visual, 

que, mais uma vez, correspondem a uma ocupação que, apesar do valor cénico, é de origem 

antrópica, os vinhedos do Douro. As áreas naturais afetadas são diminutas, correspondendo 

essencialmente ao plano de água do Douro e margens, bem como manchas de folhosas autóctones 

dispersas, regra geral, associadas à rede hidrográfica. Todos os corredores incluem quintas com 

relevância cénica e/ou patrimonial, encontrando-se um maior número na ADV. Contudo, refere-se que 

dada a forte presença de infraestruturas semelhantes no território, promovidas pela presença de duas 

subestações a grande proximidade (Valdigem e Armamar), determina a maioria destas áreas, de 

elevada e muito elevada qualidade visual, já se encontrem atualmente afetadas por estes elementos 

exógenos, verificando-se apenas um acréscimo da intrusão visual negativa existente.  

Refere-se novamente que a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro, reconhecida e classificada 

como Monumento Nacional e Património Mundial da Humanidade, encontra-se na área de estudo 

perturbada visualmente pela presença de elementos dissonantes relevantes, dos quais se destacam 

as subestações de Valdigem e Armamar (imediatamente a nascente da área de estudo), bem como 

as inúmeras linhas elétricas associadas que percorrem este território, intrusões visuais negativas 

significativas que degradam visualmente o território. Por este motivo, considera-se que esta 

paisagem, atualmente perturbada, assuma uma menor qualidade relativamente às vertentes do 

Douro a montante, as quais mantêm intactas as características únicas desta paisagem vitícola e se 

assumem como áreas de muito elevada qualidade visual. 

No que se refere às alterações promovidas pela implementação do projeto, verifica-se que a área de 

desenvolvimento da linha manifesta um declive ondulado, com áreas de morfologia suave, moderada 

e até acidentada. A interferência da linha com o terreno está associada apenas à zona dos apoios, 

tendo-se verificado por este motivo as classes de declives coincidentes com a localização destas 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

6-76 CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

estruturas a partir dos traçados preliminares propostos para cada um dos corredores em estudo. A 

síntese desta análise encontra-se no quadro seguinte. 

Quadro 6.24 – Afetação de classes de declives pelos apoios dos diferentes corredores 

Corredor 
Declives suaves 

0 a 6% 
Declives moderados

6 a 20% 
Declives acidentados 

20-30% 

Declives muito 
acidentados 

> 30% 

Corredor 1 6 17 4 5 

Corredor 2 5 18 5 9 

Corredor 1 + Alternativa 1 + 
Corredor 2 

8 22 7 12 

Verifica-se assim que a maioria dos apoios se localiza, independentemente do corredor selecionado, 

em pendentes suaves a moderadas, e que embora se identifique ainda um número de relevante de 

apoios em áreas mais declivosas, estas estruturas são compostas por apenas quatro sapatas, 

podendo adaptar-se à topografia natural do terreno.  

No que se refere à afetação de vegetação, verifica-se que todos os corredores atravessam 

fundamentalmente áreas agrícolas, com predomínio dos pomares e vinhas, identificando-se 

pontualmente algumas manchas de outras ocupações com alguma relevância, como os povoamentos 

de pinheiro bravo e matos. 

Como já foi mencionado no Troço 1, o Corredor 1 atravessa sobretudo áreas de pomar (50%), 

seguindo-se as áreas ocupadas com matos (28%), interferindo em menor extensão com áreas 

florestais (18%). No Troço 2, todos os corredores integram sobretudo áreas agrícolas, destacando-se 

claramente os pomares (42 a 46%) e as vinhas (21 a 32%). Incluem também algumas manchas de 

matos (8 a 16%) e pinheiro bravo (6 a 13%), sendo as outras ocupações pouco representativas. Por 

fim, no Troço 3 o corredor único atravessa sobretudo áreas agrícolas (57%), evidenciando-se as 

vinhas (51%), seguindo-se as áreas ocupadas com matos (31%), interferindo em menor extensão 

com áreas florestais (11%).  

A interferência com bosques de castanheiros, carvalhos e outras folhosas com valor ecológico ou 

cénico, não excede os 2% no Troço 1, os 4% no Troço 2 e os 5,80% no Troço 3 (ver Capítulo 6.12 – 

Uso Atual do Solo).  

A afetação real de vegetação localiza-se sobretudo na zona dos apoios, uma vez que a maioria da 

vegetação não necessita de ser desmatada sob o corredor da linha. Deste modo foram identificadas 

as ocupações coincidentes com os apoios dos traçados preliminares propostos para cada um dos 

corredores alternativos, tendo-se constatado o presente no quadro seguinte: 
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Quadro 6.25 – Afetação da ocupação do solo pelos apoios dos apoios dos diferentes traçados 

Ocupação do solo 

Nº de Apoios 

Traçado 1 Traçado 2 
Traçado 1 + 

Alternativa 1 + 
Traçado 2 

Traçado 1 + 
Alternativa ADV 

Vinhas 6 5 5 7 

Pomares 9 7 10 9 

Olivais 2 2 2 2 

Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

0 2 0 0 

Florestas de carvalhos e castanheiros 1 2 1 1 

Florestas de pinheiro bravo 6 6 6 6 

Matos 12 16 16 12 

 

Da análise anterior verifica-se que a maioria dos apoios, independente do corredor selecionado, 

interfere com zonas de matos, seguindo-se os pomares, as vinhas e as florestas de pinheiro bravo. A 

afetação pontual de cada uma destas ocupações não assume grande relevância, uma vez que o uso 

atual permanecerá na envolvente, não inviabilizando a sua permanência nem a descaracterização da 

paisagem. A localização dos apoios na fase de projeto de execução será afinada de modo a 

selecionar áreas limítrofes às parcelas das culturas referidas, de modo a não interferir com a sua 

possível mecanização. No que se refere aos povoamentos de pinheiro bravo, a sua afetação seria 

inevitável, pois esta ocupação não é compatível, por uma questão de segurança, sob os corredores 

das linhas de transporte de energia. Sugere-se que estes corredores possam ser arborizados com 

espécies autóctones, desde que de crescimento lento, contribuindo assim para a diversificação e 

valorização da paisagem. Importa referir que nenhuma das áreas assinaladas com vegetação de 

valor ecológico classificadas como habitat será afetada pela implementação dos apoios, e que na 

fase de execução deverão ser, sempre que possível, evitadas as afetações de florestas de carvalhos 

e castanheiros. 

 

Fotografia 6.11 – Território atravessado pela linha em estudo 

Perante o explicitado, prevê-se assim que os impactes estruturais e visuais associados à alteração da 

morfologia natural do terreno e afetação da vegetação existente por implementação da linha elétrica 

implicarão um impacte negativo, certo, direto, local, permanente, reversível (no caso de desativação), 

de magnitude globalmente reduzida e pouco significativo. 
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No que se refere à perda de área das unidades de paisagem por implementação do projeto, verifica-

se que a Linha Elétrica se desenvolve nas unidades de paisagem Pomares de Moimenta da Beira e 

Douro Vinhateiro, paisagens caracterizadas pela presença de um mosaico cultural materializado 

fundamentalmente por pequenas manchas de folhosas autóctones, culturas temporárias, olivais e, 

sobretudo, pomares, na primeira unidade, e vinhas na segunda. Tendo em conta que a Linha Elétrica 

não implica, regra geral, a eliminação das ocupações predominantes que caracterizam a paisagem, 

uma vez que se coadunam com as distâncias de segurança exigidas na faixa de proteção sob a 

Linha, e que ambas as áreas incluídas nas unidades de paisagem referidas presentes na área de 

estudo já se encontram atualmente fortemente marcadas pela presença de infraestruturas 

semelhantes à proposta, função da presença de duas subestações a grande proximidade,  prevê-se 

que a intrusão visual gerada pela Linha proposta não implique uma transformação muito relevante do 

ambiente visual atual e, consequentemente, uma perda significativa das unidades de paisagem 

interferidas.  

Para a avaliação da intrusão visual promovida pela linha elétrica foram geradas as bacias visuais 

dos diferentes corredores, tendo em conta a altura prevista para os apoios e a altura média de um 

observador (ver Desenhos 14A a C – Bacia Visual da Linha Elétrica – Volume 3), identificando 

quais os focos de observadores na envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a distância 

a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos. A análise mencionada foi 

sistematizada no quadro seguinte.  

Quadro 6.26 – Análise das visibilidades da Linha Elétrica 

Focos de 
observadores 

Visibilidades e Distância 

<500 500 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 NÃO VISÍVEL 

Observadores Permanentes 

Aglomerados Populacionais 

Adega do Chão     C1, C2, ALT1 

Alcouce C2 ALT1 C1   

Aldeia de Cima C2, ALT1  C1   

Aldeia de Baixo  C2, ALT1 C1   

Arcas     C1, C2, ALT1 

Armamar  C2 ALT1 C1  

Bagaúste   C1, C2, ALT1   

Balteiro  C1, C2, ALT1    

Barroncas     C1, C2, ALT1 

Beira Valente     C1, C2, ALT1 

Bogalheira     C1, C2, ALT1 

Cabouco     C1, C2, ALT1 

Cardais     C1, C2, ALT1 

Castelo     C1, C2, ALT1 

Cimbres C1, C2, ALT1     

Cimo de Sande    C1, C2, ALT1  

Contim     C1, C2, ALT1 

Coval   C2  C1, ALT1 

Figueira     C1, C2, ALT1 

Fontelo C1, C2, ALT1     

Formilo      

Gogim   C1, C2, ALT1   

Granja Nova    C1, C2, ALT1  

Juncal   C1, C2, ALT1   

Lapinha     C1, C2, ALT1 
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Focos de 
observadores 

Visibilidades e Distância 

<500 500 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 NÃO VISÍVEL 

Lumiares   C1, C2 ALT1   

Mata    C1, C2, ALT1  

Meixedo C1, C2, ALT1     

Murganheira     C1, C2, ALT1 

Paraduça     C1, C2, ALT1 

Parada do Bispo C1, C2, ALT1     

Passô    C1, C2, ALT1  

Passos C1, C2, ALT1     

Pedreira   C1, C2, ALT1   

Penelas     C1, C2, ALT1 

Pereira  C2, ALT1 C1   

Peso da Régua    C1, C2, ALT1  

Portela-Calçada   C1, C2, ALT1   

Quinta do Firmino     C1, C2, ALT1 

Queimada C1 C2, ALT1    

Queimadela  C1, ALT1 C2   

Quinta da Vacaria     C1, C2, ALT1 

Quinta dos Novais  C1, C2, ALT1    

Quintião   C1, C2, ALT1   

Rio Bom     C1, C2, ALT1 

São Cosmado     C1, C2, ALT1 

S. Martinho das Chãs     C1, C2, ALT1 

S. Romão C2 C1, ALT1    

Salzedas   C1, ALT1   

Sande   C1, C2, ALT1   

Santa Cruz  C1, C2, ALT1    

Santiago C2 C1, ALT1    

Santo Covo     C1, C2, ALT1 

Sarzedo     C1, C2, ALT1 

Server-Barracão     C1, C2, ALT1 

Sobrecarreira   C2 C1, ALT1  

Souto Lindo     C1, C2, ALT1 

Santa Eufémia  C1, C2, ALT1    

Tões C2, ALT1 C1    

Travanca  C2 C1, ALT1   

Valdigem C1, C2, ALT1     

Vales  C1, C2, ALT1    

Varais   C1, C2, ALT1   

Vila Chã da Beira  C1, C2, ALT1    

Observadores Temporários 

Pontos de Interesse 

Capela da N.S. Saúde 
(miradouro) 

 C1, C2, ALT1    

Capela da Senhora dos 
Remédios 

 C1, C2, ALT1    

Capela de N.Srª da Boa 
Morte 

C2 C1, ALT1    

Capela de N.S. da Guia C2, ALT1  C1   

Capela de N.S das 
Aveleiras 

 C1, C2, ALT1    

Capela de N.S do Cedro  C2, ALT1 C1   

Capela N. S. do Direito C2 C1, ALT1    

Capela de N.S. do 
Monte (miradouro) 

 C1, C2, ALT1    

Capela de N.S. da Pedra     C1, C2, ALT1 

Capela de N.S. Benedito     C1, C2, ALT1 

Capela de S. Domingos 
de Fontelo 

C1, C2, ALT1     

Capela de S. Lourenço   C1, C2, ALT1   
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Focos de 
observadores 

Visibilidades e Distância 

<500 500 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 NÃO VISÍVEL 

Capela de Santa 
Bárbara 

 C1, C2, ALT1    

Capela de Santa 
Marinha 

 C1, C2, ALT1    

Capela de S. Lázaro   C2, ALT1 C1  

Capela de S. Mamede   C1, C2   

Capela de S. Pedro  C1, C2, ALT1    

Capela do Espírito Santo  C1, C2, ALT1    

Capela e Castro de N.S. 
Graça(miradouro) 

C1, C2, ALT1     

Capela de N.S. das 
Neves 

 C2  C1, ALT1  

Capela de N. S. das 
Dores 

C2 C1, ALT1    

Castelo   C1, C2, ALT1   

Caves da Murganheira     C1, C2, ALT1 

Cemitério de Aldeias  C2, ALT1 C1   

Cemitério de Lumiares   C1, C2, ALT1   

Cemitério de 
Queimadela 

 C1, C2, ALT1    

Cemitério de Sande  C1, C2, ALT1    

Cemitério de St.ª Cruz  C1, C2, ALT1    

Cemitério de Sarzedo     C1, C2, ALT1 

Cemitério de Travanca   C2 C1,ALT1  

Cemitério de Tões C2, ALT1 C1    

Cemitério de Valdigem  C1, C2, ALT1    

Cruz Alta C1, C2, ALT1     

Ermida de N.S da 
Conceição 

C1, C2, ALT1     

Ermida de S. Gregório C1, C2, ALT1     

Ermida de S. Lourenço     C1, C2, ALT1 

Ermida de São Torcato     C1, C2, ALT1 

Fraga da Pena C2,ALT1 C1    

Igreja de Santa Cruz  C2   C1, ALT1 

Igreja de São Romão C1, C2     

Lameira Longa 1   C1, C2, ALT1   

Lameira Longa 2   C1, C2, ALT1   

Lugar d’Orca     C1, C2, ALT1 

Miradouro Natural de 
Valdigem 

 C1, C2, ALT1    

Mosteiro de Salzedas     C1, C2, ALT1 

Ponte Pedonal da Régua     C1, C2, ALT1 

Quinta da Barroca C1, C2, ALT1     

Quinta da Chaminé   C1, C2, ALT1   

Quinta da Devesa   C1, C2, ALT1   

Quinta da Granja     C1, C2, ALT1 

Quinta de Lama 
Redonda 

C2 C1, ALT1    

Quinta da Mata de Cima   C1, C2, ALT1   

Quinta da Pacheca     C1, C2, ALT1 

Quinta da Raposeira  C2, ALT1 C1   

Quinta das Brolhas C1, C2, ALT1     

Quinta do Casaldronho  C1, C2, ALT1    

Quinta da Médica     C1, C2, ALT1 

Quinta de Marrocos  C1, C2, ALT1    

Quinta de Monsul   C1, C2, ALT1   

Quinta de Valbom  C1, C2, ALT1    

Quinta de Varais   C1, C2, ALT1   

Quinta de Temilobos    C1, C2, ALT1  

Quinta do Vallado    C1, C2, ALT1 C1, C2, ALT1 
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Focos de 
observadores 

Visibilidades e Distância 

<500 500 - 1500 1500 - 2500 2500 - 3000 NÃO VISÍVEL 

Quinta Dona Matilde    C1, C2, ALT1  

Quinta de Santa Bárbara     C1, C2, ALT1 

Santuário de Santa 
Eufémia 

 C1, C2, ALT1    

Quinta da Rapada   C1, C2, ALT1   

Quinta de Mosteirô  C1, C2, ALT1    

S. Martinho das Chas     C1, C2, ALT1 

Solar de São Domingos   C2 C1, C2, ALT1  

Souto Redondo C1, ALT1 C2    

 

Vias Rodoviárias – extensão (m) a menos de 1500 m 

 Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1+ Alternativa1 + 

Corredor 2 

A24 2338 2436 2499 

EN2 4019 4013 4018 

EN108 408 408 408 

EN222 27 0 0 

EN313 8455 13509 10202 

EM520 6604 7510 6627 

EM520-1 4071 4069 4072 

M543 2532 2560 2601 

M545 5800 6269 5861 

CM1089 2634 2835 2847 

CM1171 2539 1267 2584 

LINHA FERREA 610 465 496 

 

Da análise anterior constata-se que: 

 Dos 64 aglomerados populacionais na envolvente, 23 não apresentam visibilidade para área 

de desenvolvimento da linha, independentemente do corredor selecionado; 

 O Corredor 1 assumir-se-á como:  

- não visível também da povoação de Coval;  

- uma intrusão visual reduzida para 23 povoações, ao desenvolver-se a mais de 1500 m, 

distância a que é possível visualizar os apoios da linha, mas estes encontram-se 

praticamente diluídos na envolvente, nomeadamente: Alcouce, Aldeia de Cima, Aldeia de 

Baixo, Armamar, Bagaúste, Cimo de Sande, Gogim, Granja Nova, Juncal, Lumiares, Mata, 

Passô, Pedreira, Pereira, Peso da Régua, Portela-Calçada, Quintão, Salzedas, Sande, 

Sobrecarreira, Travanca e Varais; 

- uma intrusão visual moderada para 10 povoações, ao desenvolver-se a entre os 500 e os 

1500 m, distância a que os apoios da linha assumem relevância no ambiente visual, 

nomeadamente Balteiro, Queimadela, Quinta dos Novais, S. Romão, Santa Cruz, Santiago, 

Santa Eufémia, Tões, Vales e Vila Chã da Beira; 
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- uma intrusão visual elevada para 7 povoações, ao desenvolver-se a menos de 500 m, 

distância a que os apoios da linha se assumem como elemento dominante na paisagem, 

promovendo uma intrusão visual elevada, nomeadamente Cimbres, Fontelo, Meixedo, 

Parada do Bispo, Passos, Queimada e Valdigem. 

 O Corredor 2 assumir-se-á como:  

- uma intrusão visual reduzida para 18 povoações: Bagaúste, Coval, Cimo de Sande, 

Gogim, Granja Nova, Juncal, Lumiares, Mata, Passô, Pedreira, Peso da Régua, Portela-

Calçada, Queimadela, Quintão, Salzedas, Sande, Sobrecarreira e Varais; 

- uma intrusão visual moderada para 12 povoações: Aldeia de Baixo, Armamar, Balteiro, 

Pereira, Quinta dos Novais, Queimada, Quinta dos Novais, Santa Cruz, Santa Eufémia, 

Travanca, Vales e Vila Chã da Beira; 

- uma intrusão visual elevada para 11 povoações: Alcouce, Aldeia de Cima, Cimbres, 

Fontelo, Meixedo, Parada do Bispo, Passos, Santiago, S. Romão, Tões e Valdigem. 

 O Corredor 1 + Alternativa 1+ Corredor 2, assumir-se-á como:  

- não visível também de Coval;  

- uma intrusão visual reduzida para 19 povoações: Armamar, Bagaúste, Cimo de Sande, 

Coval, Gogim, Granja Nova, Juncal, Lumiares, Mata, Passô, Pedreira, Peso da Régua, 

Portela-Calçada, Quintão, Salzedas, Sande, Sobrecarreira, Travanca e Varais; 

- uma intrusão visual moderada para 13 povoações: Alcouce, Aldeia de Baixo, Balteiro, 

Pereira, Queimada, Queimadela, Quinta dos Novais, S. Romão, Santa Cruz, Santiago, 

Santa Eufémia, Vales e Vila Chã da Beira; 

- uma intrusão visual elevada para 8 povoações: Aldeia de Cima, Cimbres, Fontelo, 

Meixedo, Parada do Bispo, Passos, Tões e Valdigem. 

 Dos 62 pontos notáveis na envolvente, 16 não apresentam visibilidade para área de 

desenvolvimento da linha, independentemente do corredor selecionado: 

 O Corredor 1 assumir-se-á como:  

- uma intrusão visual reduzida para 15 pontos de interesse: Capela de N.S. da Guia, 

Capela de N.S do Cedro, Capela de S. Lourenço, Capela de S. Lázaro, Capela de S. 

Mamede, Capela de N.S. das Neves, Castelo, Cemitério de Aldeias, Cemitério de Lumiares, 

Cemitério de Travanca, Lameira Longa 1, Lameira Longa 2, Quinta da Chaminé, Quinta da 

Devesa, Quinta da Mata de Cima, Quinta de Monsul, Quinta de Varais, Quinta da Rapada, 

Quinta de Temilobos, Quinta do Vallado, Quinta Dona Matilde e Quinta da Raposeira,  

- uma intrusão visual moderada para 21 pontos de interesse: Capela da N.S. Saúde 

(miradouro), Capela da Senhora dos Remédios, Capela de N.Srª da Boa Morte, Capela de 

N.S das Aveleiras, Capela N. S. do Direito, Capela de N.S. do Monte (miradouro), Capela de 

Santa Bárbara, Capela de Santa Marinha, Capela de S. Pedro, Capela do Espírito Santo, 
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Capela de N. S. das Dores, Cemitério de Queimadela, Cemitério de Sande, Cemitério de 

St.ª Cruz, Cemitério de Tões, Cemitério de Valdigem, Miradouro Natural de Valdigem, 

Quinta do Casaldronho, Quinta de Lama Redonda, Quinta de Marrocos, Quinta de Valbom, 

Quinta de Mosteirô e Quinta e Santuário de Santa Eufémia, 

- uma intrusão visual elevada para 10 pontos de interesse: Capela de S. Domingos de 

Fonte, Capela e Castro de N.S. Graça(miradouro), Cruz Alta, Ermida de N.S da Conceição, 

Ermida de S. Gregório, Fraga da Pena, Igreja de São Romão, Quinta da Barroca, Quinta 

das Brolhas e Souto Redondo; 

 O Corredor 2 assumir-se-á como:  

- uma intrusão visual reduzida para 10 pontos de interesse: Capela de S. Lourenço, Capela 

de S. Lázaro, Capela de S. Mamede, Castelo, Cemitério de Lumiares, Cemitério de 

Travanca, Lameira Longa 1, Lameira Longa 2, Quinta da Mata, Quinta de Temilobos, Quinta 

do Vallado, Quinta Dona Matilde, Quinta da Rapada, Quinta da Chaminé, Quinta da Devesa, 

Quinta da Mata de Cima, Quinta de Monsul, Quinta de Varais e Quinta da Rapada; 

- uma intrusão visual moderada para 22 pontos de interesse: Capela da N.S. Saúde 

(miradouro), Capela da Senhora dos Remédios, Capela de N.S. da Guia, Capela de N.S das 

Aveleiras, Capela de N.S do Cedro, Capela de N.S. do Monte (miradouro), Capela de Santa 

Bárbara, Capela de Santa Marinha, Capela de S. Pedro, Capela do Espírito Santo, Capela 

de N.S. das Neves, Cemitério de Aldeias, Cemitério de Queimadela, Cemitério de Sande, 

Cemitério de St.ª Cruz, Cemitério de Valdigem, Miradouro Natural de Valdigem, Quinta do 

Casaldronho, Quinta de Marrocos, Quinta de Valbom, Quinta da Raposeira, Quinta de 

Mosteirô, Quinta e Santuário de Santa Eufémia e Souto Redondo; 

- uma intrusão visual elevada para 14 pontos de interesse: Capela de N. Sr.ª da Boa Morte, 

Capela N. S. do Direito, Capela de S. Domingos de Fonte, Capela e Castro de N.S. 

Graça(miradouro), Capela de N. S. das Dores, Cemitério de Tões, Cruz Alta, Ermida de N.S 

da Conceição, Ermida de S. Gregório, Fraga da Pena, Igreja de São Romão, Quinta da 

Barroca, Quinta das Brolhas e Quinta de Lama Redonda; 

 O Corredor 1 + Alternativa 1+ Corredor 2, assumir-se-á como:  

- uma intrusão visual reduzida para 11 pontos de interesse: Capela de S. Lourenço, Capela 

de S. Lázaro, Capela de S. Mamede, Capela de N.S. das Neves, Castelo, Cemitério de 

Lumiares, Cemitério de Travanca, Lameira Longa 1, Lameira Longa 2, Quinta da Mata, 

Quinta da Rapada, Quinta de Temilobos, Quinato do Vallado, Quinta de Dona Matilde, 

Quinta da Chamnié, Quinta da Devesa, Quinta de Monsul e Quinta de Varais,  

- uma intrusão visual moderada para 24 pontos de interesse: Capela da N.S. Saúde 

(miradouro), Capela da Senhora dos Remédios, Capela de N.Srª da Boa Morte, Capela de 

N.S. da Guia, Capela de N.S das Aveleiras, Capela de N.S do Cedro, Capela N. S. do 

Direito, Capela de N.S. do Monte (miradouro), Capela de Santa Bárbara, Capela de Santa 

Marinha, Capela de S. Pedro, Capela do Espírito Santo, Capela de N. S. das Dores, 
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Cemitério de Aldeias, Cemitério de Queimadela, Cemitério de Sande, Cemitério de St.ª 

Cruz, Cemitério de Valdigem, Miradouro Natural de Valdigem, Quinta do Casaldronho, 

Quinta da Raposeira, Quinta de Marrocos, Quinta de Valbom, Quinta de Lama Redonda, 

Quinta de Mosteirô, Quinta e Santuário de Santa Eufémia,  

- uma intrusão visual elevada para 11 pontos de interesse: Capela de S. Domingos de 

Fonte, Capela e Castro de N.S. Graça(miradouro), Cemitério de Tões, Cruz Alta, Ermida de 

N.S da Conceição, Ermida de S. Gregório, Fraga da Pena, Igreja de São Romão, Quinta da 

Barroca, Quinta das Brolhas e Souto Redondo; 

 Das vias rodoviárias na envolvente identificam-se 11 vias rodoviárias e uma linha férrea com 

troços potencialmente sujeitos a intrusões visuais moderadas a elevadas, verificando-se 

que: 

- O Corredor 1 implica uma intrusão visual moderada a elevada para uma extensão total de 

40 037 m; 

- O Corredor 2 implica uma intrusão visual moderada a elevada para uma extensão total de 

45 341 m; 

- O Corredor 1 + Alternativa 1+ Corredor 2 implica uma intrusão visual moderada a elevada 

para uma extensão total de 42 215 m; 

Da análise anterior conclui-se que em média, considerando todos os corredores alternativos, cerca de 

metade dos focos não se manifesta afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que a linha 

elétrica implicará apenas uma intrusão visual reduzida a muito reduzida. A restante metade encontra-

se potencialmente sujeita a uma intrusão visual com significância. A volumetria da linha proposta e o 

seu desenvolvimento numa zona muito exposta visualmente, ao longo das vertentes e cumeada entre 

os vértices da Senhora da Graça e Mua, determina que a futura estrutura se assuma como um 

elemento dominante na paisagem.  

Quadro 6.27 – Tabela Síntese da Intrusão Visual 

Corredores 

Intrusão Visual – Nº de povoações + Nº de Pontos de 
Interesse  Extensão de vias 

sujeitas a moderada a 
elevada intrusão visual Nula (Não 

expostas) 
Reduzida Moderada Elevada 

Corredor 1 24+16 23+21 10+24 7+9 40 km 

Corredor 2 23+15 18+18 12+24 11+15 45 km 

Corredor 1 + Alternativa 1 + 
Corredor2 

24+16 19+118 13+25 8+11 42 km 

 

Contudo, a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados, é gerada 

para a situação mais desfavorável, não distinguindo que troços cada um dos observadores 

efetivamente avista, e não tendo em conta as características da envolvente de cada um dos pontos 

de observação. 

Deste modo, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação para os quais se tiveram 

dúvidas relativamente à real intrusão visual a que estarão sujeitos (ver Desenho 15 – Bacia Visual 
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dos Pontos de Observação – Volume 3), de forma a avaliar que troços e apoios serão visíveis, as 

características da sua envolvente, bem como a presença de outras intrusões visuais que poderão 

atenuar a presença da futura estrutura. 

Refere-se que nesta análise não se consideraram outros fatores determinantes na acuidade visual, 

como a exposição das encostas e a variação das condições climatéricas (luminosidade, céu 

encoberto e nevoeiro), sendo a análise seguinte ainda conservadora.  

Da análise descrita verificou-se que: 

 A Capela de N. S. da Saúde, localizada cerca de 1300 m a nascente do Corredor 1 do 

Troço 1, apresenta potencial visibilidade apenas para o troço entre os apoios 12 e 14/15 dos 

corredores 1 e 2 (Ver Desenho 15 – Bacias Visuais Observadores – Volume 3), estes 

troços localizados a mais de 1500 m, distância a que a linha, se visível, implicará uma 

intrusão visual reduzida; 

 A Quinta de Novais e Cemitério de Sande, localizados cerca de 990 e 1050 m a nascente 

do Corredor 1 do Troço 3, apresentam potencial visibilidade para o troço entre os apoios 31 

e a subestação de Valdigem (Ver Desenho 15 – Bacias Visuais Observadores – 

Volume 3), verificando-se que no eixo visual para o corredor existem elevações no terreno 

que atenuam a presença das futuras estruturas, bem como outras linhas elétricas a ligar à 

subestação, considerando-se deste modo que a futura linha implicará apenas um acréscimo 

reduzido na intrusão visual existente; 

 A Quinta Mosteirô, localizada cerca de 1100 m a noroeste do Corredor 1 do Troço 3, 

apresenta potencial visibilidade para o troço entre os apoios 41 e 42 (Ver Desenho 15 – 

Bacias Visuais Observadores – Volume 3), verificando-se que no eixo visual para o 

corredor existem elevações no terreno, que atenuam a presença da futura estrutura, bem 

como outras linhas elétricas e a própria subestação, considerando-se que a introdução de 

mais uma linha implicará apenas um acréscimo reduzido na intrusão visual existente; 

 As quintas do Casaldronho, Marrocos e Valbom, localizada cerca de 700 m a nordeste 

do Corredor 1 do Troço 3, apresentam potencial visibilidade para o troço entre os apoios 41 

e a subestação de Valdigem (Ver Desenho 15 – Bacias Visuais Observadores – 

Volume 3), verificando-se que no eixo visual para o corredor existem elevações no terreno, 

que circunscrevem e atenuam a presença da futura estrutura, bem como outras linhas 

elétricas e a própria subestação, considerando-se que a introdução de mais uma linha 

implicará apenas um acréscimo reduzido na intrusão visual existente; 

 Quinta e Santuário Santa Eufémia (localidade e santuário), localizada cerca de 890 m a 

nordeste do Corredor 1 do Troço 3, apresenta potencial visibilidade para o troço entre os 

apoios 30 e 33 do Corredor 1 (Ver Desenho 15 – Bacias Visuais Observadores – Volume 

3), verificando-se que no eixo visual para o corredor existem elevações no terreno, que 

atenuam a presença da futura estrutura, bem como outras linhas elétricas em planos mais 
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próximos, considerando-se que a introdução de mais uma linha implicará apenas um 

acréscimo reduzido na intrusão visual existente; 

 Balteiro e Capela de Santa Marinha, localizados cerca de 1070 m a nordeste do Corredor 

1 do Troço 3, apresentam potencial visibilidade para os troços entre os apoios 30 e 31 e 33 

e 35 do Corredor 1, verificando-se que no eixo visual para o corredor existem elevações no 

terreno, que atenuam a presença da futura estrutura, bem como uma pedreira de dimensão 

significativa num plano mais próximo, considerando-se que a introdução da futura linha 

implicará apenas um acréscimo reduzido na intrusão visual existente; 

 Vales, localizado cerca de 1215 m a sul do Corredor 1 do Troço 3, apresenta potencial 

visibilidade para os troços entre o apoio 30  e a subestação de Valdigem (Ver Desenho 15 – 

Bacias Visuais Observadores – Volume 3), verificando-se que esta povoação apresenta 

elevada amplitude visual para a área da subestação, já muito perturbada pela presença de 

inúmeras linhas elétricas, considerando-se que a introdução de mais uma linha implicará 

apenas um acréscimo reduzido na intrusão visual existente; 

 A Capela de N.S. do Cedro, localizada cerca de 1285 m a nascente do Corredor 1 do 

Troço 3, apresenta potencial visibilidade apenas para um troço do Corredor 1 e 2 do Troço 2 

e um troço do Corredor 1 do Troço 3, verificando-se que este ponto de interesse, para além 

das extensões reduzidas da linha que visualiza, apresenta no seu eixo visual para o 

corredor, elevações no terreno que atenuam e circunscrevem a visibilidade para a futura 

estrutura, considerando-se que a introdução da linha implicará apenas uma intrusão visual 

reduzida. 

Tendo-se confirmado assim que: 

 O Corredor 1 se assumirá como uma: 

-  intrusão visual moderada para as povoações de Queimadela, S. Romão, Santa Cruz, 

Santiago, Tões e Vila Chã da Beira e para os pontos de interesse capelas da Sr.ª dos 

Remédios, de N. Sr.ª da Boa Morte, de N. Sr.ª das Aveleiras, da N. Sr.ª do Direito, de N. 

Sr.ª do Monte (miradouro), de Santa Bárbara, de S. Pedro, do Espírito Santo e de N. Sr.ª 

das Dores, dos cemitérios de Queimadela, de St.ª Cruz, de Tões, de Valdigem, do 

miradouro Natural de Valdigem e da quinta de Lama Redonda, num total de 21 

observadores; 

- intrusão visual elevada para as povoações de Cimbres, Fontelo, Meixedo, Parada do 

Bispo, Passos, Queimada e Valdigem e para os pontos de interesse capelas de S. 

Domingos da Fonte, de N. Sr.ª Graça (miradouro), da Cruz Alta, das ermidas de N. Sr.ª da 

Conceição e S. Gregório, da Fraga da Pena, da igreja de São Romão, das quintas da 

Barroca e das Brolhas e de Souto Redondo, num total de 17 observadores; 
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 O Corredor 2 se assumirá como uma: 

-  intrusão visual moderada para as povoações de Aldeia de Baixo, Armamar, Pereira, 

Queimada, Travanca e Vila Chã da Beira e para os pontos de interesse capelas da Sr.ª 

dos Remédios, de N. Sr.ª da Guia, de N. Sr.ª das Aveleiras, de N. Sr.ª do Monte 

(miradouro), de Santa Bárbara, de S. Pedro, do Espírito Santo e de N. Sr.ª das Neves, dos 

cemitérios de Aldeias, de Queimadela, de St.ª Cruz e de Valdigem, do miradouro natural de 

Valdigem, da quinta da Raposeira e de Souto Redondo, num total de 22 observadores; 

- intrusão visual elevada para as povoações de Alcouce, Aldeia de Cima, Cimbres, 

Fontelo, Meixedo, Parada do Bispo, Passos, Santiago, S. Romão, Tões e Valdigem e para 

os pontos de interesse capelas de N. Sr.ª da Boa Morte, de N. Sr.ª do Direito, de S. 

Domingos de Fonte, de N. Sr.ª Graça (miradouro) e de N. Sr.ª das Dores, do cemitério de 

Tões, da Cruz Alta, das ermidas de N. Sr.ª da Conceição e de S. Gregório, da Fraga da 

Pena, da igreja de São Romão e das quintas da Barroca, das Brolhas e de Lama Redonda, 

num total de 25 observadores; 

 O Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 se assumirá como uma: 

-  intrusão visual moderada para as povoações de Alcouce, Aldeia de Baixo, Pereira, 

Queimada, Queimadela, S. Romão, Santa Cruz, Santiago e Vila Chã da Beira e para os 

pontos de interesse capelas da Sr.ª dos Remédios, de N. Sr.ª da Boa Morte, de N. Sr.ª da 

Guia, de N. Sr.ª das Aveleiras, de N. Sr.ª do Direito, de N. Sr.ª do Monte (miradouro), de 

Santa Bárbara, de S. Pedro, do Espírito Santo e de N. Sr.ª das Dores, dos cemitérios de 

Aldeias, de Queimadela, de St.ª Cruz e de Valdigem, do miradouro Natural de Valdigem e 

das quintas da Raposeira e de Lama Redonda, num total de 26 observadores; 

- intrusão visual elevada para as povoações de Aldeia de Cima, Cimbres, Fontelo, 

Meixedo, Parada do Bispo, Passos, Tões e Valdigem e para os pontos de interesse 

capelas de S. Domingos de Fonte, de N. Sr.ª Graça (miradouro), cemitério de Tões, da Cruz 

Alta, das ermidas de N.S da Conceição e de S. Gregório, da Fraga da Pena, da Igreja de 

São Romão e das quintas da Barroca e das Brolhas e de Souto Redondo num total de 19 

observadores. 

Focando a análise da intrusão visual negativa gerada pela Linha nas quintas que proliferam na ADV e 

ZPE, verificou-se que das 13 quintas presentes na ADV, e das 3 presentes na ZPE, 13 são 

potencialmente afetadas visualmente, mas apenas 8 se encontram a menos de 1500 m, distância a 

que a Linha poderá implicar uma intrusão visual relevante. Da análise elaborada anteriormente, 

verificou-se ainda que a presença de elevações ou de outras linhas da mesma tipologia em planos 

mais próximos, atenuará a presença da estruturas proposta, considerando-se que serão as quintas 

da Raposeira, da Lama Redonda e das Brolhas, as mais afetadas visualmente, independentemente 

do corredor selecionado, refere-se que estas duas últimas quintas beneficiarão com a seleção do 

corredor 1, uma vez que este se desenvolve mais afastado relativamente ao corredor 2. 
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Perante o enunciado, embora não se afigurem alterações estruturais significativas na morfologia do 

terreno e a afetação de vegetação com valor cénico e ecológico, e que a área de desenvolvimento da 

linha apresenta no troço final o ambiente visual fortemente marcado pela presença de intrusões 

visuais negativas, muitas delas estruturas semelhantes à proposta, dada a elevada visibilidade da 

linha e a intrusão visual negativa elevada que induz para vários focos de observadores, 

independentemente do corredor selecionado, considera-se que esta implique um impacte visual 

negativo, direto, certo, local, imediato, irreversível, de magnitude moderada e moderada significância.  

6.10.3.3 – Conclusão 

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 

significância moderada, no caso da linha elétrica, uma vez que: 

 Os impactes visuais e estruturais na fase de construção serão globalmente de magnitude 

reduzida e pouco significativos, tanto paras a Central, como para a Linha; 

 Que não serão afetadas áreas de vegetação com valor cénico e ecológico relevante, 

prevendo-se apenas uma afetação pontual de manchas de floresta autóctone pela Linha, 

que poderão ser evitadas na consolidação do traçado desta estrutura; 

 Não se preveem alterações significativas na topografia natural, as componentes de projeto 

adaptar-se-ão, regra geral, à morfologia atual; 

 A área da Central apresenta essencialmente moderada qualidade e sensibilidade visual e 

reduzida visibilidade dos observadores na envolvente; 

 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; 

 A central implicará uma intrusão visual relevante para apenas 6 de 28 focos de 

observadores, sendo possível a minimização do impacte visual através da implementação 

do Projeto de Integração Paisagística; 

 A linha elétrica, independentemente da alternativa selecionada, não será visível ou se 

encontra a uma distância a que implicará apenas uma intrusão visual reduzida a muito 

reduzida para cerca de metade dos observadores presentes na envolvente; 

 A linha elétrica, independentemente da alternativa selecionada, implicará uma intrusão 

visual relevante para pelo menos 35 de 125 focos de observadores; 

 A linha elétrica, apesar de se assumir como uma intrusão visual gravosa, desenvolve-se 

num território já marcado pela presença destas estruturas, implicando sobretudo um 

acréscimo na intrusão visual existente, sobretudo no setor norte da área de estudo; 
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 O objetivo do presente projeto é aumentar a energia disponível proveniente de fontes 

renováveis e pouco poluentes, com efeitos benéficos indiretos sobre a paisagem. 

No que se refere aos impactes indiretos induzidos pelo projeto na paisagem, evidenciam-se: os 

relacionados com a implementação das diversas componentes de projeto, já descritos no subcapítulo 

referente à fase de construção; os relacionados com a redução do consumo de energias fósseis, com 

efeitos benéficos indiretos sobre o ambiente e, consequentemente, sobre a paisagem; os decorrentes 

das operações de manutenção das estruturas afetas à Central Solar e Linha Elétrica, operações de 

carácter temporário e causando um distúrbio visual reduzido e localizado e os relacionados com a 

erosão do solo, nas áreas de vegetação rarefeita sob os módulos fotovoltaicos que se encontram 

mais sujeitos aos agentes de meteorização, fenómeno que, embora relacionado com o equilíbrio da 

paisagem, é alvo de análise específica por outros descritores (Geologia e Solos). Não estão previstos 

depósitos permanentes de terras, induzindo impactes visuais e estruturais negativos indiretos sobre 

outros locais da paisagem. 

Importa referir que a presença de uma Central Solar Fotovoltaica no território, ao contrário de outras 

infraestruturas, como subestações ou vias de comunicação, não implica geralmente o aparecimento 

de outros projetos associados ou beneficiários.  

Acresce que a Central e a Linha não assumem um papel relevante na criação de postos de trabalho. 

Estas estruturas, na sua exploração, exigirão poucos trabalhadores para as necessárias ações de 

manutenção, não promovendo o crescimento demográfico nem a expansão das povoações na 

proximidade.  

Os elementos previstos no projeto implicarão assim sobretudo uma transformação do ambiente 

visual, mas não se assumem como elementos catalisadores de outros projetos/infraestruturas na 

envolvente. Contudo, ao assumirem-se como intrusões visuais gravosas, implicam necessariamente 

a redução da atratividade do território incluído nas suas bacias visuais, que apesar de relativamente 

circunscritas e localizadas, em acumulação com os outros elementos dissonantes neste território, dos 

quais se destacam as subestações de Armamar e Valdigem e inúmeras linhas elétricas associadas, 

promovem uma ampliação das áreas degradadas visualmente.  

No que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial, apesar dos recentes planos e diplomas 

legais terem como objetivo comum a redução da artificialização da paisagem, através da contenção 

dos aglomerados populacionais, das restrições à dispersão de edificações, do planeamento e 

adequação das necessárias infraestruturas humanas ao contexto biofísico e da valorização do 

território através da paisagem, tendo em conta os compromissos para alcançar a neutralidade 

carbónica até 2050, é sempre considerado de interesse nacional e/ou municipal a instalação de 

infraestruturas desta tipologia, afigurando-se possível o aparecimento de outras centrais solares, 

parque eólicos e, consequentemente, outras linhas elétricas, apesar das restrições à ocupação do 

solo previstas nos planos de ordenamento municipais. 
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6.10.4 – Fase de Desativação 

Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes semelhantes aos 

esperados para a fase de construção.  

A desativação da central solar fotovoltaica e respetiva linha elétrica, com remoção da totalidade das 

estruturas e materiais associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação 

deste elemento exógeno do território, um impacte positivo.  

6.10.5 – Impactes Cumulativos 

Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor Paisagem as 

duas subestações presentes no território, Armamar e Valdigem, as inúmeras linhas elétricas que 

estas articulam, evidenciando-se as linhas de alta e muito alta tensão: Bodiosa-Valdigem, Vila Pouca 

de Aguiar-Valdigem, Régua-Valdigem, Armamar-Valdigem, Valdigem-Carrapatelo, Armamar-

Carrapatelo, Valdigem–Recarei, Valdigem-Vermoim e Pocinho-Valdigem, a pedreira na vertente do 

cabeço de S. Domingos e os parques eólicos de Armamar I e II presentes nas cumeadas de Brite, 

Senhora da Graça e Senhora da Piedade. 

Os impactes cumulativos a nível da paisagem estão relacionados com a crescente artificialização da 

paisagem, com a afetação de áreas de valor cénico relevante e com sobreposição das bacias visuais 

dos elementos propostos com as infraestruturas existentes e previstas, uma vez que nestas áreas se 

verifica um aumento da intrusão visual pela presença de vários elementos exógenos.  

Nesta paisagem, embora predominem áreas de elevada qualidade visual, promovidas por situações 

fisiográficas singulares e, sobretudo pela ocupação do solo, de origem antrópica, o ambiente visual já 

se encontra bastante comprometido pela presença de várias intrusões visuais potenciadas pela 

presença das duas subestações elétricas tão próximas. 

A maioria das bacias visuais dos observadores, bem como das áreas de maior valor cénico, já se 

manifestam atualmente degradadas visualmente, considerando-se que o principal impacte cumulativo 

derive sobretudo do crescente aumento da área artificializada e da redução das áreas com 

características mais naturalizadas pela Central Solar. 

Tendo em conta o contexto visual da paisagem e a análise dos impactes gerados pelo presente 

projeto, considera-se que a presença de inúmeros elementos dissonantes na envolvente, alguns da 

mesma tipologia das estruturas propostas, determina que o projeto em estudo implique apenas um 

acréscimo na intrusão visual existente e, consequentemente, um impacte cumulativo pouco 

significativo, prevendo-se inclusivamente que a elevada presença de elementos exógenos contribua 

para a menor expressão das estruturas introduzidas. 

Importa referir por fim, que do ponto de vista da paisagem, a localização ideal para introduzir os 

necessários elementos exógenos no território é em áreas atualmente artificializadas e na proximidade 

de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas existentes, minimizando e circunscrevendo ao 

máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-91 

6.11 – PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.11.1 – Avaliação de Impacte Patrimonial – Central Solar Fotovoltaica 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte 

Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de 

impacte (Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 

6.11.1.1 – Caraterização e avaliação de impactes 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, 

como a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração 

do impacte e o tipo de ocorrência. 

Quadro 6.28 – Natureza de Impacte 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6.29 – Incidência de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6.30 – Duração de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro 6.31 – Tipo de Ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro 6.32 – Dimensão Espacial 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  
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Quadro 6.33 – Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo 

direto na ocorrência patrimonial. 

Quadro 6.34 – Agentes de impacte 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

6.11.1.2 – Valor de impacte patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes 

previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de 

impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de 

Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme 

apresentado nos quadros seguintes. 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 

	 2 	 	 	 	 çã 	 1,5 	 	Á 	2  

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação 

prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das 

medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 

incidência patrimonial. 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, 

de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo 

daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 

valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste 

índice, o resultado da sua soma é dividido por dois. 
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Quadro 6.35 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial 

mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior 

a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 

Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes 

à Classe E de Valor Patrimonial. 

Quadro 6.36 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de 

Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 

Quadro 6.37 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5   

Muito reduzido E <2,5 

 

6.11.1.3 – Análise dos impactes patrimoniais 

6.11.1.3.1 – Fase de Construção 

Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património (levantamento de informação 

bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 10 ocorrências em toda a área 

prospetada, mas apenas uma se localiza na área de incidência do projeto: o dólmen da Lameira 

Longa (n.º 9/CNS15786). 

Devido à proximidade do dólmen da Lameira Longa (n.º 9/CNS15786) aos equipamentos da Central 

Douro Solar existe a possibilidade de afetação negativa indireta neste monumento, decorrentes da 

empreitada, sendo importante garantir, durante a obra, a conservação in situ de todas as ocorrências 

situadas nas suas proximidades. 
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Relativamente às outras 9 ocorrências patrimoniais não se registam impactes negativos (diretos e 

indiretos), embora a sua existência deva constar no plano geral de condicionantes do projeto, para se 

evitar a sua afetação negativa no decorrer da empreitada (abertura de acessos, depósito de inertes, 

eventual necessidade de alteração do layout da central solar). 

Por fim, importa salientar a presença dos antigos muros de propriedade, que constituem a memória 

da ocupação recente deste território agrícola. Nas áreas com afetação negativa direta, deve-se 

proceder à minimização dos impactes negativos diretos através do seu registo prévio e memória 

descritiva. 

Quadro 6.38 – Síntese de impactes no Património identificado 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor de 
Impacte 

Patrimonial 

Classe de 
Impacte 

Patrimonial 

1 Chamiçal 1 
Vestígios de 

superfície 
--- Moderno/Contemporâneo --- --- 

2 Serra Costa 1 
Vestígios de 

superfície 
--- Neo-Calcolítico --- --- 

3 
Capela de Nossa Senhora 

do Monte 
Capela --- Contemporâneo --- --- 

4 
Calvário de Via Chã da 

Beira 
Cruzeiros --- Contemporâneo --- --- 

5 Serra Costa 2 Abrigo de pastor --- Contemporâneo --- --- 

6 Lameira Longa 2 Abrigo de pastor --- Contemporâneo --- --- 

7 Lameira Longa Marco 33330 
Pré-história/Medieval 

Cristão/Moderno 
--- --- 

8 Lameira Longa 3 Abrigo de pastor --- Contemporâneo --- --- 

9 Lameira Longa 2 Dólmen 15786 Neolítico Final; 38,67 B 

10 Lameira Longa 1 Dólmen 15784 Neolítico Final; --- --- 

 

Quadro 6.39 – Caraterização dos Impactes Patrimoniais conhecidos 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade

1 Chamiçal 1 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

2 Serra Costa 1 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

3 
Capela de Nossa Senhora 

do Monte 
Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

4 
Calvário de Via Chã da 

Beira 
Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

5 Serra Costa 2 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

6 Lameira Longa 2 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

7 Lameira Longa Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

8 Lameira Longa 3 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

9 Lameira Longa 2 Negativo Indireto Permanente Incerto Local Reversível 

10 Lameira Longa 1 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

 

6.11.1.3.2 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso 

considerados nulos. 
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6.11.1.3.3 – Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação não se prevê a afetação de áreas adicionais às utilizadas durante a 

fase de construção pelo que os impactes são considerados inexistentes. 

6.11.2 – Avaliação de Impacte Patrimonial – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

6.11.2.1 – Fase de Construção 

Na fase de construção da Linha Elétrica desenvolver-se-ão diversas ações, as quais, caso se 

desenrolem nas áreas onde foram localizados os sítios de valor patrimonial implicarão uma afetação 

negativa, direta e permanente. 

Os impactes passíveis de ocorrer sobre o património identificado devem-se à abertura de acessos, à 

abertura de caboucos e estabelecimento da faixa de proteção de 45 m, bem como à instalação de 

estaleiros, abertura de acessos e parque de máquinas que implicam desmatação e movimentação de 

terras. 

Os impactes poderão, no entanto, ser minimizados ou mesmo anulados, desde que a localização dos 

apoios (definida com rigor em Projeto de Execução), bem como a abertura de novos acessos e a 

instalação de estaleiros e parque de máquinas tenha em consideração a localização dos sítios de 

valor patrimonial identificados. 

Caso se verifique a afetação dos sítios identificados, o impacte será negativo e direto, variando a 

sua significância com vários fatores, entre os quais o grau, a dimensão e a área sujeita a impacte. 

No entanto, e tal como já referido anteriormente, com a exceção da paisagem cultural do Alto Douro 

Vinhateiro (n.º 15) (classificada como Monumento Nacional e Património Mundial (Inscrito na Lista do 

Património Mundial na 25.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 

2001; Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010), estes impactes poderão ser 

evitados, quando for definida a localização dos apoios da linha em fase Projeto de Execução e a 

localização dos estaleiros e parque de máquinas. 

A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) é a única ocorrência patrimonial com 

impactes negativos diretos, que não podem ser evitados, mas podem ser minimizados, com a 

escolha criteriosa dos apoios para se reduzirem os impactes na paisagem. 

Durante a fase de construção, e caso se evidenciem sítios de valor patrimonial que não tenham sido 

identificados neste estudo, deverá equacionar-se o grau de afetação desses sítios e alterações de 

projeto que evitem que sejam danificados. Se a destruição de um sítio for total ou parcial e, assumida 

no Projeto de Execução e RECAPE como inevitável, esgotando-se todas as hipóteses de a evitar, 

deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 

contextos a afetar, através da sua escavação integral. 
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6.11.2.2 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração e tendo em conta a tipologia dos sítios identificados os impactes são 

considerados inexistentes. 

6.11.2.3 – Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação não se prevê a afetação de áreas adicionais às utilizadas durante a 

fase de construção pelo que os impactes são considerados inexistentes. 

6.11.2.4 – Síntese de Impactes 

Perante os resultados obtidos, considera-se que é possível evitar a afetação da maioria dos sítios 

localizados nos corredores em estudo (exceção para o inevitável atravessamento do Alto Douro 

Vinhateiro em virtude da localização da subestação de Valdigem), desde que os apoios da linha 

elétrica não sejam erguidos sobre os locais com valor patrimonial, a desmatação não seja muito 

intrusiva no solo e não sejam usados os caminhos antigos como vias de acesso à obra. 
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6.12 – USO ATUAL DO SOLO 

6.12.1 – Introdução. Metodologia 

O desenvolvimento do Projeto da Central Fotovoltaica Douro Solar e da Linha Elétrica de ligação à 

rede teve em consideração todas as condicionantes ao uso do solo identificadas no território, quer no 

que concerne ao layout da Central e das suas componentes, quer no que diz respeito aos corredores 

potenciais para o desenvolvimento da Linha na fase seguinte. 

Este processo iniciou-se com o desenvolvimento de um Estudo de Grandes Condicionantes que 

possibilitou adaptar o projeto ao território, minimizando a interferência com as condicionantes 

identificadas, bem como usos do solo mais relevantes no contexto local. 

Esta minimização antecipada de impactes é ainda reforçada, no caso da linha, pela aplicação das 

medidas de segurança estipuladas no RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92), que no presente 

projeto, são aplicadas muitas vezes com critérios reforçados, nomeadamente através da adoção de 

distâncias de segurança da linha em relação aos obstáculos que são superiores aos mínimos 

exigidos no RSLEAT, não só para aumentar a segurança da linha como para permitir a constituição 

de uma servidão menos restritiva em relação a outras utilizações do território. 

No entanto, a concretização de um projeto desta dimensão e natureza num dado território nunca 

poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo todos os potenciais 

impactes negativos previamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito, 

particularmente quanto à interferência com áreas agrícolas, claramente dominantes no contexto da 

área de estudo. 

Neste capítulo do EIA, procura-se analisar as principais consequências da implantação da Central 

Fotovoltaica e dos diferentes corredores de desenvolvimento da Linha Elétrica de ligação à rede 

sobre o descritor Uso do Solo para avaliação dos impactes provocados. 

6.12.2 – Identificação e Avaliação de Impactes 

6.12.2.1 – Fase de Construção 

6.12.2.1.1 – Central Fotovoltaica 

Nesta fase, as ações suscetíveis de provocar impactes no Uso Atual do Solo são as seguintes:  

 Desmatação e limpeza dos solos nas áreas de implantação dos módulos fotovoltaicos, 

subestação elevatória, cabinas técnicas e acessos; 

 Cravagem das estacas da estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 
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 Movimentações de terras para implantação da plataforma da subestação elevatória e 

cabinas técnicas;  

 Abertura dos caminhos internos e caminho de acesso à subestação elevatória;  

O quadro seguinte sintetiza a intervenção esperada sobre os usos do solo existentes: 

Quadro 6.40 – Classes de uso atual do solo afetadas pela implantação da Central Fotovoltaica (hectares) 

Classe 
Central Fotovoltaica 

Módulos fotovoltaicos 
e cabinas técnicas 

Subestação 
de Elevação 

Acessos 
internos 

Acessos Subestação 
Elevatória 

3.1.2.1 – Pastagens espontâneas <0,01 - - - 

5.1.1.7 – Florestas de outras folhosas - - 0,04 - 

5.1.2.1 – Florestas de pinheiro bravo 2,29 - 0,31 0,51 

6.1.1.1 – Matos 101,48 0,67 7,89 0,83 

Total 103,77 0,67 8,23 1,34 

* Nos caminhos apenas são contabilizadas as extensões a construir de raiz, não se contabilizando os caminhos existentes a 
ser utilizados 

Como se pode observar da análise do quadro anterior, a maior parte das intervenções ocorre em 

áreas ocupadas com matos e corresponde quase integralmente às parcelas de implantação dos 

módulos solares e infraestruturas de suporte, com a interferência com outras classes de uso do solo a 

ser residual. 

Como referido no capítulo de descrição do projeto, a estrutura de suporte e instalação dos módulos 

solares não implica a impermeabilização do solo, sendo que esta situação apenas se verificará nos 

casos das cabinas técnicas e da Subestação Elevatória. 

Em todo o caso, impacte sobre o uso do solo decorrente da implantação do projeto considera-se 

negativo, de magnitude reduzida, direto, certo, permanente e irreversível no caso da Subestação 

de Elevação, transformadores, acessos e sob as mesas dos módulos solares; sendo temporário e 

reversível nas zonas de intervalo entre estas, possibilitando a recuperação da vegetação; local, 

minimizável e pouco significativo. 

6.12.2.1.2 – Linha Elétrica de ligação à rede 

Na fase de construção, a principal ação do projeto sobre a ocupação atual do solo consiste na 

abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, e sua posterior cobertura. 

Considera-se que a área afetada pela construção da Linha, incluindo não só a área de implantação 

do apoio, mas também as áreas de trabalho ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um 

dos apoios, considerou-se ser em média 400 m2 por apoio (de acordo com o guia 

REN/APA/APAI, 2008). Após a execução das fundações, os maciços de betão são cobertos com as 

terras removidas, o que, se não for corretamente executado, poderá provocar a alteração das 

características do solo nas camadas superficiais, aspeto relevante nos casos em que apresentam 

aptidão agrícola.  

No quadro seguinte apresentam-se as classes presentes no corredor 1, troço 1:  



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-99 

Quadro 6.41 – Classes de uso do solo presentes no Corredor 1, Troço 1 

Classe de Uso do Solo 
Área 

(hectares) 
Percentagem 

(%) 

2.1.1.1 – Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1,44 0,55 

2.2.1.1 – Vinhas 1,07 0,41 

2.2.2.1 – Pomares 131,21 50,24 

2.3.2.1 – Mosaicos culturais e parcelares complexos 4,36 1,67 

2.3.3.1 – Agricultura com espaços naturais e seminaturais 3,69 1,41 

5.1.1.3 – Florestas de outros carvalhos 0,11 0,04 

5.1.1.4 – Florestas de castanheiros 2,64 1,01 

5.1.2.1 – Florestas de pinheiro bravo 44,74 17,13 

6.1.1.1 – Matos 71,90 27,53 

Total 261,12 100,00 

 

No Troço 1, o Corredor 1 desenvolve-se maioritariamente em áreas ocupadas com Pomares 

(2.2.2.1), seguindo-se as áreas ocupadas com matos (6.1.1.1). As classes agrícolas representam 

54,28% da área do Corredor, seguindo-se as áreas de matos (27,53%) e as zonas florestais 

(18,19%). 

Durante esta fase, e como já se referiu, apenas será afetada uma área de 400 m2 por apoio, 

provocando um impacte que, embora seja negativo, é de reduzida magnitude, pouco significativo 

e temporário. O quadro seguinte indica o número de apoios previsto por classe de uso do solo: 

Quadro 6.42 – Afetação de classes de uso do solo pelo Traçado 1 no Troço 1 

Apoio N.º total Classe de uso do solo Área afetada (m2) 

1 a 6; 8 7 6.1.1.1 – Matos 2800 

7; 9; 10 3 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 1200 

11  1 5.1.1.4 – Florestas de castanheiros 400 

12 1 2.2.2.1 – Pomares 400 

13 1 2.2.1.1 - Vinha 400 

No Troço 2, os corredores analisados desenvolvem-se fundamentalmente em área agrícola, 

destacando-se as classes 2.2.1.1 Vinhas e 2.2.2.1 Pomares:  

Quadro 6.43 – Classes de uso do solo presentes no Troço 2 

Classe de Uso do Solo 
Corredor 1 Corredor 2 

Corredor 1 + Alternativa 1 
+ Corredor 2 

Área 
(hectares) Percentagem 

Área 
(hectares) Percentagem 

Área 
(hectares) Percentagem

1.1.2.1 - Tecido edificado descontínuo 0,38 0,15 0,00 0,00 0,38 0,14 

1.1.2.2 - Tecido edificado descontínuo 
esparso 

0,00 0,00 2,04 0,75 2,04 0,74 

1.6.5.1 - Outros equipamentos e 
instalações turísticas 

0,87 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 - Culturas temporárias de 
sequeiro e regadio 

3,51 1,43 11,81 4,36 12,04 4,39 

2.2.1.1 - Vinhas 78,97 32,09 58,20 21,50 57,49 20,96 

2.2.2.1 - Pomares 112,33 45,65 119,55 44,16 114,88 41,89 

2.2.3.1 - Olivais 0,00 0,00 1,06 0,39 1,06 0,39 

2.3.2.1 - Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

1,84 0,75 7,20 2,66 1,78 0,65 

2.3.3.1 - Agricultura com espaços 
naturais e seminaturais 

0,00 0,00 1,51 0,56 0,00 0,00 

5.1.1.3 - Florestas de outros carvalhos 0,00 0,00 2,81 1,04 1,19 0,43 
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Classe de Uso do Solo 
Corredor 1 Corredor 2 

Corredor 1 + Alternativa 1 
+ Corredor 2 

Área 
(hectares) Percentagem 

Área 
(hectares) Percentagem 

Área 
(hectares) Percentagem

5.1.1.4 - Florestas de castanheiros 9,83 3,99 1,69 0,62 7,96 2,90 

5.1.1.7 - Florestas de outras folhosas 0,22 0,09 6,47 2,39 6,87 2,50 

5.1.2.1 - Florestas de pinheiro bravo 14,08 5,72 35,11 12,97 26,22 9,56 

6.1.1.1 - Matos 24,05 9,77 21,93 8,10 41,02 14,96 

7.1.2.1 - Rocha nua 0,00 0,00 1,34 0,49 1,34 0,49 

Total 246,07 100,00 270,71 100,00 274,27 100,00 

 

O quadro seguinte indica o número de apoios previsto por classe de uso do solo: 

Quadro 6.44 – Afetação de classes de uso do solo pelos Traçados em análise no Troço 2 

Traçado Apoio N.º total Classe de uso do solo 
Área afetada na 

fase de construção 
(m2) 

Traçado 1 

14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 8 2.2.2.1 – Pomares 3200 

15; 24 2 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 800 

23; 25; 26 3 2.2.1.1 – Vinha 1200 

27; 28 2 6.1.1.1 – Matos 800 

Traçado 2 

14; 16; 17; 20; 21; 23 6 2.2.2.1 – Pomares 2400 

15; 28 2 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 800 

18; 24; 26; 30 4 6.1.1.1 – Matos 1600 

19; 29 2 
2.3.2.1 – Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

800 

22 1 5.1.1.3 – Florestas de outros carvalhos 400 

25; 27 2 2.2.1.1 - Vinha 800 

Traçado 1 
+ 

Alternativa 
1 + 

Traçado 2 

14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 9 2.2.2.1 – Pomares 3600 

23; 24; 26; 30 4 6.1.1.1 – Matos 1600 

25; 27 2 2.2.1.1 - Vinha 800 

15; 28 2 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 800 

29 1 
2.3.2.1 – Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

400 

 

Finalmente, no Troço 3, o corredor desenvolve-se maioritariamente em áreas agrícolas (57,04%) e 

matos (31,11%), com as áreas florestais a representarem menor percentagem no contexto do 

corredor (10,67%) e as zonas humanizadas a representarem cerca de 1,20%. O quadro seguinte 

sintetiza a ocupação do solo neste troço: 

Quadro 6.45 – Classes de uso do solo presentes no Corredor 1, Troço 3 

Classe de Uso do Solo 
Área 

(hectares) Percentagem 

1.1.2.1 – Tecido edificado descontínuo 0,41 0,22 

1.3.1.1 – Infraestruturas de produção de energia renovável 1,13 0,61 

1.4.1.1 – Rede viária e espaços associados 0,65 0,35 

2.2.1.1 – Vinhas 95,79 51,47 

2.2.3.1 – Olivais 10,36 5,57 

5.1.2.1 – Florestas de pinheiro bravo 19,86 10,67 

6.1.1.1 – Matos 57,90 31,11 

Total 186,10 100,00 
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O quadro seguinte indica o número de apoios previsto por classe de uso do solo, considerando o 

Traçado 1, o Traçado 2, a Alternativa do Cabeço de São Domingos e a Alternativa ADV: 

Quadro 6.46 – Afetação de classes de uso do solo pelo Traçado 1 (idêntico ao Traçado 2), Alternativa CSD e 

Alternativa ADV no Troço 3 

Traçado Apoio N.º total Classe de uso do solo Área afetada (m2) 

Traçado 1 = Traçado 
219 

31 1 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 400 

35,36, 4020 2 2.2.1.1 – Vinha 800 

29; 30; 32; 37; 38; 39 6 6.1.1.1 – Matos 2400 

33; 34 2 2.2.3.1 – Olivais 800 

Alternativa CSD + 
Traçado 1 = 

Alternativa CSD + 
Traçado 2 

31 1 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 400 

35,36, 4021 2 2.2.1.1 – Vinha 800 

29; 30a; 30b; 32; 37; 
38; 39 

7 6.1.1.1 Matos 2800 

33; 34 2 2.2.3.1 – Olivais 800 

Alternativa CSD + 
Traçado 1 + 

Alternativa ADV = 
Alternativa CSD + 

Traçado 2 + 
Alternativa ADV 

31 1 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 400 

29, 30a; 30b; 32; 37; 
38; 3922 

7 6.1.1.1 – Matos 2800 

33; 34 2 2.2.3.1 – Olivais 800 

35,36; 4018; 4117 3 2.2.1.1 – Vinha 1200 

Traçado 1 + 
Alternativa ADV 

31 1 5.1.2.1 – Floresta de pinheiro bravo 400 

29, 30; 32; 37; 38; 3923 6 6.1.1.1 – Matos 2400 

33; 34 2 2.2.3.1 – Olivais 800 

35,36; 4018; 4117 3 2.2.1.1 – Vinha 1200 

A propriedade agrícola na área de implantação carateriza-se pela grande fragmentação e dimensão 

média, com poucas exceções de propriedades de maiores dimensões, sendo percetível que uma 

maioria relevante da área dos corredores estudados é ocupada com estas classes. Neste sentido, é 

previsível o impacte negativo em áreas com esta ocupação decorrente da instalação de apoios, que 

será, contudo, de reduzida magnitude. 

No que respeita a outras ocupações sensíveis, nomeadamente as zonas urbanas, verifica-se que se 

localizam, na sua maioria, fora dos corredores ou nos limites dos mesmos, havendo, sempre espaço 

para passagem da linha fora dos espaços urbanos. Recomenda-se que, durante a elaboração do 

Projeto de Execução, seja maximizada, em todas as situações a distância às zonas residenciais ou 

de equipamentos. Assim sendo, estima-se que os impactes nestas áreas sejam negativos mas de 

baixa magnitude e pouco significativos.  

Refira-se que, relativamente às áreas florestais, será assegurada uma faixa de proteção 

correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da linha, onde, atendendo à presença de 

espécies arbóreas, poderá ser necessário proceder ao corte ou decote de espécies, especialmente 

das de crescimento rápido, de forma a garantir as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT - 

Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão. Habitualmente, a desflorestação 

apenas tem lugar no caso de serem atravessados povoamentos de eucalipto e pinheiro, sendo que 

 
19 uma vez que o Traçado 1 é idêntico ao traçado 2, no presente quadro a numeração refere-se aos apoios do traçado 1 
20 Este apoio corresponde a um apoio já existente (linha Valdigem Vermoim) pelo que a afetação do uso do solo não é 

contabilizada 
21 Este apoio corresponde a um apoio já existente (linha Valdigem Vermoim) pelo que a afetação do uso do solo não é 

contabilizada 
22 Apoios da Alternativa ADV 
23 Apoios da Alternativa ADV 
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as restantes espécies florestais são objeto, caso possível, de decote para cumprimento das 

distâncias mínimas de segurança. Atendendo à ocupação do solo de cada corredor em estudo, 

considera-se que este impacte será negativo, direto, permanente, certo no caso de 

atravessamento de áreas com a tipologia referida, irreversível, confinado, não minimizável (no 

caso de atravessamento de áreas de floresta de produção) e pouco significativo. 

Tendo em conta todos os aspetos atrás referidos, considera-se que a linha em análise provocará, na 

fase da construção, impactes negativos, de magnitude reduzida, temporários ou permanentes 

no caso da interferência com áreas de floresta de produção, diretos, certos, confinados, 

minimizáveis e não minimizáveis (florestas de produção) e pouco significativos. 

6.12.2.2 – Fase de Exploração 

Na fase de funcionamento da linha não estão previstos impactes nos usos do solo, para além dos já 

identificados para a fase de construção. O facto de o projeto consistir numa infraestrutura aérea não 

implica afetações diretas nos solos e na sua ocupação. Apenas os locais de implantação dos 

respetivos apoios induzem impactes negativos por afetação direta no uso do solo de forma muito 

pouco significativa no caso de parcelas agrícolas, como descrito no ponto anterior, mantendo-se a 

tipologia do impacte. A área do apoio será uma área de solo remexido e, no seu local, tenderá a 

desenvolver-se vegetação de carácter ruderal, mato, podendo vir a restabelecer-se um grau de 

cobertura vegetal interessante para a preservação dessa faixa de solo de cobertura. 

Nesta fase, a manutenção da faixa de proteção da linha poderá implicar a retificação temporária nas 

áreas com ocupação florestal face ao crescimento das árvores associadas, sendo que a referida 

proteção também poderá implicar o decote dos vértices de algumas árvores face à eventual 

necessidade da manutenção das distâncias de segurança. 

No que concerne à Central Solar Fotovoltaica, não são expetáveis impactes relevantes sobre o Uso 

do Solo durante a fase de exploração, uma vez que as transformações decorrem durante a fase de 

obra.  

6.12.2.3 – Fase de Desativação 

Caso se venha a verificar a desativação da linha, os impactes daí de correntes no uso do solo podem 

distinguir-se pelas seguintes situações: 

 Impactes ambientais negativos, pouco significativos, reversíveis e temporários, pelos locais 

de desmantelamento dos apoios, em termos de degradação do solo e coberto vegetal, no 

entanto, de curta duração. 

 Impactes ambientais positivos, significativos, permanentes, pelo eventual restabelecimento 

do uso do solo, podendo ser restabelecidas parcelas e culturas agrícolas, pela eliminação 
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da respetiva servidão e restrição, cessando as limitações de uso da área. Ocorre a 

renaturalização ou reconversão da área. 

No caso da desativação da Central Solar Fotovoltaica, com a remoção de todos os equipamentos, 

zonas pavimentadas e edifícios poderá traduzir-se na retoma dos usos e ocupações anteriormente 

existentes, isto é, a área voltaria a estar ocupada maioritariamente por matos e teria outro tipo de 

utilização, semelhante ao presente. As operações de remoção implicariam impactes semelhantes aos 

identificados na fase de construção associados às diferentes atividades de desmantelamento das 

infraestruturas presentes.  

6.12.3 – Análise de Impactes Cumulativos 

A Central Fotovoltaica Douro Solar localiza-se em áreas quase exclusivamente ocupadas com matos 

(classe 6.1.1.1 na nomenclatura COS), sendo que os diferentes corredores objeto do presente estudo 

se desenvolvem principalmente em áreas agricultadas, maioritariamente ocupadas com pomares e 

vinhas (classes 2.2.2.1 e 2.2.1.1 na nomenclatura COS respetivamente).  

Os principais impactes cumulativos resultam da conjugação de impactes resultantes da implantação 

das duas componentes do projeto com outros projetos, nomeadamente o Parque Eólico de Armamar 

e as diferentes linhas elétricas presentes no território, atravessando a área de projeto ou estando 

ligadas à Subestação de Valdigem, referindo-se a este propósito a pedreira em laboração designada 

por São Domingos n.º2 – área licenciada n.º 3864, localizada a nascente dos corredores em estudo. 

Os impactes consistem na ocupação de solo e alteração do seu uso atual, sendo mais relevante 

quanto mais sensível for a classe de uso do solo afetada. 
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6.13 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

6.13.1 – Introdução. Metodologia 

A estratégia de avaliação foi orientada por uma perspetiva de sustentabilidade procurando verificar 

em que medida e de que modo o projeto contribui ou pode contribuir para a sustentabilidade do 

território em que irá inserir-se e que irá transformar. 

Esta posição está em consonância com a perspetiva orientadora dos instrumentos do Sistema de 

Gestão Territorial com incidência na área de estudo, os quais, como se analisou na seção de 

caracterização do ambiente afetado, definem e preconizam a aplicação de políticas e orientações de 

desenvolvimento sustentável. 

Seja num âmbito mais global (PNPOT), seja numa perspetiva de proteção e gestão dos recursos 

(PNA, PGRH), seja numa perspetiva mais integrada (PROZED, PROF, POA, PIOT) a preocupação e 

o desígnio de compatibilização entre a dimensão de desenvolvimento e a dimensão de 

sustentabilidade, encontra-se claramente afirmada nos referidos instrumentos. 

Finalmente, os PDM, concomitantemente com políticas específicas de desenvolvimento, procuram 

traduzir estas orientações estratégicas ao nível da regulação dos usos do solo e do desenvolvimento 

local. 

Neste contexto, analisar os efeitos do projeto no ordenamento do território implica ter em conta e 

verificar: 

 De que forma o projeto se insere e transforma o território, considerando a estrutura, os usos 

e as dinâmicas que o configuram; 

 De que forma o projeto favorece ou contraria as orientações e objetivos de desenvolvimento 

e sustentabilidade que abrangem o território em análise, em função do estabelecido em 

políticas públicas configuradas nos instrumentos do Sistema de Gestão Territorial, 

nomeadamente nos programas de âmbito nacional e regional; 

 De que forma o projeto se compatibiliza com o modo como os PDM enquadram e regulam 

os usos do solo, e com as dinâmicas territoriais; 

 De que forma o projeto interfere com as restrições e servidões de utilidade pública que 

impendem sobre o território em que o projeto irá inserir-se. 

Neste contexto, a avaliação procura combinar uma dimensão quantitativa, traduzindo aspetos 

mensuráveis, com uma dimensão qualitativa em que se procura levar em conta aspetos não 

quantificáveis, mas relevantes para a avaliação. 
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Como critério de base para a avaliação quantitativa considerou-se a área global abrangida pelos 

corredores, os traçados preliminares propostos para a linha e a área da central fotovoltaica, em que 

os usos do solo serão condicionados ou alterados. 

Os critérios de classificação dos impactes correspondem aos critérios definidos para a generalidade 

das componentes do EIA, e conforme referido no capítulo 6.1. 

A atribuição de níveis de significância procurou traduzir a articulação ponderada dos seguintes 

aspetos: 

 i) Dimensão quantitativa do impacte (expressa na magnitude); 

 ii) Dimensão qualitativa, traduzida na importância atribuída a esse impacte; 

Critérios de atribuição de importância: 

 Importância que o espaço afetado tem no contexto local;  

 Importância enquanto figura de ordenamento e gestão do território (RAN, REN, SIC, 

classificação e qualificação dos usos do solo e respetiva regulamentação no PDM); 

 Consequências da interferência com servidões de utilidade pública. 

De uma forma mais global, a atribuição de significância foi também baseada no modo como os efeitos 

do projeto contribuem, positiva ou negativamente, para a concretização dos objetivos de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável definidos nos instrumentos de gestão territorial. 

No caso da Linha Elétrica é efetuada uma análise comparativa dos corredores alternativos existentes 

no segundo troço, seguindo os critérios de avaliação de alternativas definidos para a generalidade 

das componentes do EIA. 

6.13.2 – Identificação e Avaliação de Impactes 

6.13.2.1 – Conformidade com os instrumentos do Sistema de Gestão Territorial 

Nesta seção analisa-se de que forma, e em que medida, o projeto favorece ou contraria as 

orientações e objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade que abrangem o território em análise, 

em função do estabelecido em políticas públicas configuradas nos instrumentos do Sistema de 

Gestão Territorial de âmbito nacional e regional. 

A tradicional divisão entre impactes na fase de construção e impactes na fase de funcionamento não 

é totalmente funcional, uma vez que grande parte dos principais impactes (ocupação ou 

condicionamento de áreas de solo e respetivos usos) se iniciam na fase de construção e se 

prolongam pela fase de funcionamento. Específicos da fase de funcionamento são, naturalmente, os 

efeitos que resultam da funcionalidade dos projetos (produção e transporte de energia elétrica). 
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Considerando a natureza estratégica e orientadora dos instrumentos de nível superior aos PDM, a 

análise de conformidade é feita de forma qualitativa. 

No caso dos PDM a avaliação combina uma análise de base qualitativa e uma análise de base 

quantitativa. 

6.13.2.1.1 – PNOPT 

Como referido na seção de caracterização do ambiente afetado, O Programa de Ação do PNPOT 

estabelece 5 desafios de base territorial e correspondentes 5 domínios de intervenção, (natural, 

social, económico, conetividade e governança territorial), e define 50 medidas de política, 

desagregadas em objetivos operacionais. Entre estas medidas destacam-se as seguintes, 

considerando as características do território da área de estudo: 

 Domínio natural: 

- Valorizar o território através da paisagem 

- Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 

- Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 

 Domínio social: 

- Fomentar uma abordagem territorial de resposta à perda demográfica 

- Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 

 Domínio económico: 

- Reforçar a competitividade da agricultura 

- Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 

- Valorizar os ativos territoriais patrimoniais 

- Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços 

 Domínio da conetividade: 

- Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 

 Domínio da governança territorial: 

- Potenciar e qualificar a cooperação territorial 

- Fortalecer as articulações rurais-urbanas 

- Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais. 

No Domínio da conetividade, a medida, Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia, é 

desagregada em 8 objetivos operacionais, entre os quais o nº 7 “Incentivar a produção de energia 

solar de forma descentralizada nas empresas e em territórios de elevado potencial solar.” 
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Esta medida resulta do Compromisso 4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material. 

Uma das dimensões deste compromisso traduz-se em “Incentivar a produção e consumo de energia 

a partir de fontes renováveis, destacando-se a energia solar, aumentando a eletrificação do País e 

encerrando a produção de energia a partir do carvão” 

Verifica-se, portanto, que a implementação da Central Fotovoltaica e da respetiva Linha de 

transporte, até à rede, da energia elétrica produzida estão em concordância com os compromissos e 

objetivos estratégicos do PNPOT, no âmbito do novo paradigma energético e de desenvolvimento de 

energias renováveis, e correspondem, muito positivamente, à medida referida e respetivo objetivo 

operacional. 

Ambos os projetos favorecem também, indiretamente, a concretização de outras medidas e objetivos, 

como as seguintes: 

- Fomentar uma abordagem territorial de resposta à perda demográfica 

- Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços. 

Por outro lado, ambos os projetos implicam uma inevitável intervenção no território que colide com 

outros objetivos estratégicos e medidas do PNPOT, como é o caso das seguintes medidas: 

- Valorizar o território através da paisagem 

- Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 

- Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 

- Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais. 

A relevância dos efeitos positivos sobrepõe-se à dos negativos, mas não dispensa a implementação 

de todas as medidas necessárias para mitigar os efeitos negativos. 

Considerando as alternativas em análise para o corredor de implantação da Linha a 220 kV, 

considera-se que, tendo em conta a escala a que é elaborado e a sua natureza estratégica, a análise 

do PNPOT não deve ser considerada diferenciadora. 

6.13.2.1.2 – Plano Rodoviário Nacional 

Os corredores da Linha Elétrica intersetam algumas vias integradas no Plano Rodoviário Nacional, 

pelo que importa assegurar a compatibilização do projeto com essas vias. Os aspetos mais 

relevantes das limitações impostas ocorrem ao nível das servidões de utilidade pública, e são 

analisados mais adiante, na seção dedicadas a esse tema. 
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6.13.2.1.3 – Plano Nacional da Água e Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro 

Em função dos impactes identificados (ver capítulo 6.6 - Recursos Hídricos), o projeto não interfere 

de forma relevante com a concretização dos objetivos destes Planos. 

6.13.2.1.4 – Plano de Gestão de Riscos de Inundação da Região Hidrográfica do Douro e Plano 

de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo 

A área de intervenção destes planos não abrange a área de intervenção da Central Fotovoltaica nem 

a área dos corredores da Linha Elétrica. 

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

(PROF TMAD) 

Os PROF são instrumentos programáticos de concretização de política sectorial, à escala de região, 

que estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos seus espaços, com a 

finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. Os 

PROF estabelecem normas específicas de intervenção, utilização e exploração dos espaços 

florestais, de modo a promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a 

esses associados. 

Os Planos Diretores Municipais devem adaptar as suas disposições ao conteúdo dos PROF, com os 

quais devem ser compatíveis, envolvendo, obrigatoriamente, a atualização das respetivas plantas. 

A área de estudo é abrangida pelo PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro, que estabelece um vasto 

conjunto de objetivos gerais, dos quais se destaca os seguintes: 

 Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

 Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

 Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

 Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 

gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

 Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 

 Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 

 Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio dos espaços florestais. 

A área em estudo abrange duas sub-regiões homogéneas (SRH): “Beira Douro” e “Douro”, que têm 

como funções gerais: a produção, o recreio e valorização da paisagem, a silvo-pastorícia, caça e 

pesca nas águas interiores (Beira Douro); e a conservação de habitats, de espécies da fauna e da 

flora e de geomonumentos, a produção, e a silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores 

(Douro). 
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Os corredores da Linha a 220 kV, abrangem ambas as SRH. A área de intervenção da Central 

Fotovoltaica abrange apenas a SRH “Beira Douro”. 

Na envolvente do projeto referem-se dois corredores ecológicos: a sul o corredor associado ao vale 

da ribeira de Leomil e, a norte, o corredor ecológico associado ao vale do Douro. No entanto, estes 

corredores não abrangem a área de intervenção da Central Fotovoltaica nem a área dos corredores 

da Linha a 220 kV. 

Na área em estudo estão presentes algumas áreas integradas no Perímetro Florestal da Serra de 

Leomil. Este perímetro, está sujeito a regime florestal parcial e abrange uma área total de 7.844 

hectares. Quer a área da Central quer do Corredor 1 da Linha a 220 kV abrangem áreas do Perímetro 

Florestal. Não foram identificados instrumentos de planeamento e gestão florestal com incidência na 

área de estudo, com exceção do Plano de Utilização de Baldios da União de Freguesias da Granja e 

Vila Chã da Beira, que abrange parte da área da Central Fotovoltaica. Não foram identificadas Zonas 

de Intervenção Florestal. A análise da interferência do projeto com o regime florestal é efetuada na 

seção dedicada às servidões de utilidade pública. 

Na zona dos corredores da Linha a 220 kV ocorrem também algumas manchas consideradas como 

áreas florestais sensíveis, definidas no PROF como “As áreas que, do ponto de vista do risco de 

incêndio, a exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, 

social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção (…)”. 

 Compatibilidade da Central Fotovoltaica com as orientações do PROF 

Considerando as funções definidas para a SRH Beira Douro (produção, recreio e valorização da 

paisagem, silvo-pastorícia, caça) o projeto da Central Fotovoltaica não favorece nenhuma dessas 

funções. 

Porém, embora a área de intervenção tenha uma magnitude elevada (cerca de 113 hectares), a 

significância dos impactes é limitada por um conjunto de fatores e aspetos, nomeadamente: 

 A grande maioria da área a ocupar pelas diversas componentes da Central (cerca de 110 

hectares, 97%) é constituída por matos. As áreas florestadas ocupam apenas cerca de 3 

hectares e as áreas de pastagem espontânea são residuais, ocupando 41 m2. 

 A grande maioria da ocupação resulta da instalação e presença dos painéis solares (cerca de 

104 hectares de matos e 2 hectares de floresta). Os painéis condicionam a ocupação do solo, 

mas possibilitam a existência de vegetação rasteira entre os painéis e o solo, embora de forma 

controlada. 

O principal impacte resulta, portanto, do impedimento do aproveitamento do potencial florestal da 

área afeta à Central, bem como da introdução de alguma descontinuidade territorial que não beneficia 

uma gestão integrada das áreas florestais contíguas ou remanescentes.  
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No entanto, esta descontinuidade configura-se também como zona tampão no que respeita à 

propagação de incêndios florestais, o que constitui um fator positivo. 

De relevar, no entanto, que a importância da Central ao nível da produção de energia com base em 

fonte renovável e a própria relevância económica do projeto são superiores aos impactes e limitações 

referidos anteriormente que devem, porém, ser adequadamente mitigados. 

 Compatibilidade da Linha Elétrica com as orientações do PROF 

No que respeita à Linha a 220 kV, também não favorece nenhuma das funções definidas para a SRH 

Beira Douro (produção, recreio e valorização da paisagem, silvo-pastorícia, caça), tal como não 

favorece nenhuma das funções definidas para a SRH Douro (conservação de habitats, de espécies 

da fauna e da flora, produção, silvo-pastorícia, caça). 

Embora a intervenção no solo resulte, fundamentalmente, da implantação dos apoios da Linha, a 

faixa de proteção da linha implica a impossibilidade da presença de ocupação arbórea de grande 

porte. 

Deste modo, tanto na fase de construção, pela afetação direta de espécies, como na fase de 

funcionamento, pelos potenciais efeitos negativos na conservação e gestão dos espaços, em função 

da ocupação e condicionamento do território, e algum risco de incêndio, os impactes da linha são 

negativos. 

A magnitude do impacte não é, ainda, rigorosamente avaliável, considerando a fase de Estudo 

Prévio, em que se analisam corredores de 400 m e não se conhece o traçado exato da linha, mas 

apenas um traçado indicativo. A extensão da linha é de magnitude moderada (cerca de 15,5 km).  

No que respeita ao troço 2, as áreas de floresta e matos ocorrentes nos diversos corredores 

alternativos apontam, tendencialmente, o Corredor 1 como ligeiramente mais favorável do que os 

Corredor 2 e combinação Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2. 

As áreas de floresta e matos existentes nos corredores são, aproximadamente, as seguintes24: 

Primeiro troço: 

 Corredor 1: 660 m2 na zona dos apoios, 13,96 hectares na faixa de segurança de 45 m; 

Segundo troço: 

 Corredor 1: 240 m2 na zona dos apoios, 4,4 hectares na faixa de segurança de 45 m; 

 Corredor 2: 360 m2 na zona dos apoios, 7,9 hectares na faixa de segurança de 45 m; 

 

24 A área afetada pela construção dos apoios da Linha, inclui não só a área de implantação do apoio, mas também as áreas de 
trabalho ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um dos apoios, em média abrangendo 400 m2 por apoio (de 
acordo com REN/APA/APAI, 2008). Na fase de exploração esta área é reduzida para a área da base dos apoios 
(genericamente e de acordo com o Guia REN/APA/APAI, 2008 corresponde a cerca 120 m2, contudo, atendendo a que 
esta linha é de 220kV os apoios previstos rondarão em média os 60 m2 por cada apoio). 
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 Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2: 360 m2 na zona dos apoios, 6,87 hectares na faixa de 

segurança de 45 m. 

Terceiro troço: 

 Corredor 1: 420/480 m2 na zona dos apoios (considerando a Alternativa CSD com um apoio 

adicional), 8,17 hectares na faixa de segurança de 45 m (8,02 hectares no caso da Alternativa 

Cabeço de São Domingos). 

Várias medidas de mitigação, como seja a necessária conservação e gestão da área de proteção da 

Linha, de modo a evitar potenciais riscos de incêndio, irão contribuir de forma importante para a 

mitigação dos efeitos negativos.  

6.13.2.1.6 – Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do Douro 

(PROZED) 

O PROZED abrange a área envolvente do rio Douro de vários municípios, entre os quais Armamar, e 

Lamego. São objetivos do PROZED (artigo 4º do Regulamento): 

a) Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que permita a exploração dos recursos 

naturais e humanos das margens do Douro, sem pôr em causa o seu equilíbrio ambiental e 

social; 

b) Proteger e valorizar a bacia visual do Douro, que é constituída pelas encostas do vale do 

Douro com perspetiva para o rio e que se estende até às linhas de cumeada; 

c) Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

d) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores patrimoniais, 

urbanístico e paisagísticos; 

e) Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de ordenamento 

do território; 

f) Contribuir para o incremento da qualidade de vida, nomeadamente através da celebração de 

protocolos entre a administração central, as autarquias e os agentes económicos, com vista à 

concretização de programas ou projetos de âmbito regional; 

g) Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de ordenamento. 

O PROZED, enquanto instrumento de planeamento e ordenamento, apresenta alguma 

desatualização. Os PMOT da área de estudo encontram-se compatibilizados com o PROZED e 

estabelecem as disposições regulamentares eficazes para os usos do solo. 

Em síntese, destacam-se do PROZED os objetivos de compatibilização entre a proteção e 

valorização da bacia visual do Douro (alínea b) e o desenvolvimento local e o incremento da 

qualidade de vida (alíneas a e f). 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

6-112 CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

O Corredor 1 da Linha Elétrica, a partir, aproximadamente, do km 8+000/8+500, e o Corredor 2, a 

partir do km 3+000/3+500, encontram-se dentro da bacia visual do Douro, delimitada na Carta 

Síntese do PROZED. 

Pode, deste modo, concluir-se que a Linha contribui, negativamente, para o objetivo de valorização 

da bacia visual do Douro, e contribui positivamente, embora de forma indireta, para o 

desenvolvimento local e o incremento da qualidade de vida. 

Quanto à Central Fotovoltaica contribui, igualmente, para o desenvolvimento local e o incremento da 

qualidade de vida, mas não interfere com a proteção e valorização da bacia visual do Douro. 

6.13.2.1.7 – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOTADV) 

A aprovação do PIOTADV foi ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 

de setembro.  

O PIOTADV é um instrumento de gestão da paisagem cultural evolutiva e viva da região, de 

articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais em termos de 

valorização do património natural e cultural. 

Na área de estudo o PIOTADV abrange parte dos municípios de Armamar (Freguesias de Fontelo, 

Aldeias e Armamar), e Lamego (União de Freguesias Parada do Bispo e Valdigem). 

O PIOTADV é vinculativo para todas as entidades públicas, mas não para as entidades privadas. 

Este IGT não regula o regime de usos do solo, o qual cabe aos PMOT. Define diversas orientações 

normativas (7.2.3 – Orientações normativas) a aplicar à área geográfica abrangida pelo plano que 

deverão ser transpostas para os PMOT, nomeadamente definindo diretrizes para o estabelecimento 

do regime de uso do solo. 

Os PMOT da área de estudo integram as disposições do PIOTADV, pelo que se privilegia a análise 

dos PMOT, incluindo aquelas disposições, uma vez que é no seu âmbito que os regimes de uso do 

solo são regulados. 

6.13.2.1.8 – Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Os PMOT em vigor na área de estudo compreendem os planos diretores municipais (PDM) dos 

concelhos de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira e Tarouca (ver quadro seguinte), não existindo 

Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor. 

Segue-se a análise de compatibilidade do projeto com os PDM. É feita, primeiramente, uma análise 

com base em dados quantitativos, complementada, posteriormente, por uma análise qualitativa e 
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mais centrada nos objetivos de ordenamento dos espaços e nas funcionalidades das categorias de 

espaços interferidas. 

A leitura das seções seguintes deve ser acompanhada da análise do Desenho 17 – Síntese de 

Ordenamento, da consulta do Desenho 18 – Síntese de Condicionantes e do Desenho 19 – RAN 

e REN (Volume 3). 

6.13.2.1.8.1 – Central Fotovoltaica 

A área afeta à central fotovoltaica abrange cerca de 190 hectares e abrange território do concelho de 

Tarouca. Os módulos de painéis fotovoltaicos ocupam cerca 106,1 hectares; o acesso e vias internas, 

cerca de 6,4 hectares; a subestação cerca de 0,7 hectares. As áreas remanescentes entre os 

módulos e as outras estruturas, totalizam 69,8 hectares. 

Estas áreas encontram-se integralmente incluídas na categoria de uso Espaços Florestais. Segundo 

o artigo 41º do Regulamento do PDM de Tarouca, esta categoria corresponde a áreas ocupadas por 

povoamentos florestais, matos, áreas ardidas de povoamento florestais, áreas de corte raso e a 

terrenos improdutivos ou estéreis do ponto de vista da existência de comunidades vegetais. 

O artigo 42º, nº 2, alínea b), define, como ocupações e utilizações admissíveis, sem prejuízo das 

condições de edificabilidade estabelecidas no artigo 26º e desde que cumpram os parâmetros 

definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), os “Equipamentos 

de utilização coletiva de interesse municipal ou infraestruturas que pela sua natureza e dimensão não 

se possam localizar em solo urbano, nomeadamente ETARs, Ecocentros ou Subestações.” 

O nº 6 do mesmo artigo 42º refere que “Nos espaços florestais abrangidos pelo Regime Florestal 

(perímetro florestal da Serra de Leomil), que correspondem genericamente a áreas onde se privilegia 

a proteção dos recursos e características naturais, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 

apenas pode ser permitida a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público, 

salvaguardados os valores naturais ou atividades existentes, desde que sujeitos a parecer da 

entidade competente e da qual resulte no máximo um Índice de Ocupação do Solo não superior a 

10%.” 

Grande parte da área poente da Central inclui espaços abrangidos pela Estrutura Ecológica 

Municipal, a qual, segundo o artigo 8º do Regulamento, integra os recursos e valores naturais 

indispensáveis à utilização sustentável do território e é constituída pelas áreas, valores e sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, numa 

perspetiva de preservação, conservação e proteção de áreas ecologicamente sensíveis numa ótica 

de relação equilibrada e sustentada com a vida das comunidades locais. Agrega espaços afetos à 

RAN, REN, e Regime Florestal (perímetro florestal da Serra de Leomil). 

O artigo 9º, nº 1, refere que o regime de ocupação observa o previsto para a respetiva categoria de 

espaço (neste caso, Espaços Florestais), articulado com o previsto no presente artigo, o qual refere, 
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nº 2 que “As ações a desenvolver na Estrutura Ecológica Municipal devem contribuir para a 

valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em presença, 

nomeadamente as espécies autóctones bem como as características do relevo natural.” 

Verifica-se, portanto, que, podendo ser admissível a implantação de uma subestação, as centrais 

fotovoltaicas não se encontram entre os usos e utilizações expressamente admitidas no Regulamento 

do PDM, seja no âmbito da regulação dos Espaços Florestais, seja no âmbito da articulação com a 

Estrutura Ecológica Municipal, pelo que a sua implementação implica a necessária dinâmica ao nível 

do PDM, de modo a compatibilizar este tipo de utilizações. 

Como se referiu anteriormente, as ocupações e utilizações devem cumprir com os parâmetros 

definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). Como estes 

parâmetros constituem, predominantemente, condicionamentos aos usos do solo e não normas de 

ordenamento, os condicionamentos impostos pelo PMDFCI são analisados, mais adiante, na seção 

referentes às restrições e servidões de utilidade pública, na qual é feita a respetiva avaliação de 

impactes. 

O artigo 24º do Regulamento define a figura de Empreendimentos de Caráter Estratégico que são 

“Todos aqueles a que, por deliberação da Assembleia Municipal sob proposta devidamente 

fundamentada da Câmara Municipal, seja reconhecido o interesse público estratégico pelo seu 

especial impacto no município, pela sua importância para o desenvolvimento económico e social do 

concelho, ou pela sua especial funcionalidade ou expressão plástica ou monumental, entre outros: 

a) Apresentem elevado caráter inovador ou estratégico para a economia municipal; 

b) Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, ambiente, energias renováveis, 

recursos geológicos, complexos de lazer e de recreio; 

c) Criem um número de empregos superior a 5; 

d) Englobem investimentos iguais ou superiores a 500.000,00 €.” 

Segundo o nº 2 do mesmo artigo, os empreendimentos de caráter estratégico devem conter pelo 

menos duas dessas condições, sendo obrigatoriamente uma delas, a constante da alínea c) ou da 

alínea d). 

Cumpridas as formalidades do pedido e declarado o interesse público estratégico, o número 7 do 

artigo 24º refere que a Câmara Municipal, desde que reconheça, entre outros aspetos, que não seja 

posta em causa a imagem do território, em termos de integração urbanística e paisagística, poderá 

dispensar o empreendimento do “cumprimento de outros parâmetros estabelecidos para as 

categorias de usos afetas, sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública, desde que tal 

dispensa seja devidamente fundamentada em função das necessidades específicas do 

empreendimento por valoração do respetivo interesse estratégico”. 
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O projeto da Central Solar Fotovoltaica obteve já Certidão de declaração de interesse público 

municipal, que se encontra reproduzida no Anexo B2 – Volume 4. 

Encontram-se, portanto, estabelecidas as condições e os parâmetros a respeitar para uma adequada 

e sustentável inserção do projeto da Central Fotovoltaica no território do município de Tarouca, em 

conformidade com o respetivo PDM. 

6.13.2.1.8.2 – Linha Elétrica de ligação à rede 

 Análise quantitativa 

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese quantitativa das áreas das categorias ou 

subcategorias de ordenamento do uso do solo, ocorrentes em cada um dos corredores alternativos. 

No 3º troço, ao km 12+300 a 12+700, o corredor atravessa uma Área Potencial de ocorrência de 

recursos geológicos, referenciada no PDM de Lamego. Tratando-se de uma área potencial, os 

referidos solos não se encontram ainda qualificados como Espaços Afetos à Exploração de Recursos 

Geológicos, prevalecendo a qualificação das categorias subjacentes, Espaços Agrícolas e Espaços 

de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. Deste modo, esta ocorrência não é quantificada e analisada na 

presente secção, mas sim na secção 6.13.2.2.7, referente às Restrições e Servidões de Utilidade 

Pública e outras condicionantes 

Quadro 6.47 – Troço 1 – Corredor 1: Categorias ou subcategorias abrangidas na faixa de 400 m e na zona dos 

apoios 

PDM Categorias ou subcategorias 
Troço 1: Áreas (ha) abrangidas pelo Corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Armamar e 
Tarouca 

Espaços agrícolas 84,09 0,12 (2 apoios) 

Espaços florestais e Espaços 
florestais de produção 

161,67 0,66 (11 apoios) 

 Total 245,76 0,78 

 

Quadro 6.48 – Troço 2: Categorias ou subcategorias abrangidas pelos corredores alternativos na faixa de 400 m 

e na zona dos apoios 

PDM Categorias ou 
subcategorias 

Áreas (ha) abrangidas pelos corredores alternativos 

Corredor 1 Corredor 2 Corredor 1 + Alternativa 1 
+ Corredor 2 

400 m Apoios 400 m Apoios 400 m Apoios 

Armamar 

Espaços agrícolas 222,66 0,78 (13 apoios) 215,28 0,78 (13 apoios) 235,78 0,90 (15 apoios) 

Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal  

15,72 0,12 (2 apoios) 24,77 0,18 (3 apoios) 19,19 0,12 (2 apoios) 

Espaços florestais de 
produção 

7,18 0,00 30,84 0,06 (1 apoio) 19,18 0,06 (1 apoio) 

Espaços residenciais de 
nível II 

0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Espaços de expansão 
predominantemente 

habitacionais de nível II 
1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tarouca 
Espaços urbanos de baixa 

densidade de nível II 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total 248,32 0,90 270,89 1,02 274,15 1,08 
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Quadro 6.49 – Troço 3 - Corredor 1: Categorias ou subcategorias abrangidas na faixa de 400 m e na zona dos 

apoios 

PDM Categorias ou subcategorias 
Troço 3: Áreas (ha) abrangidas pelo corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Lamego Espaços agrícolas 120,57 0,48 (8 apoios) 

Armamar e 
Lamego 

Espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal 

61,38 0,24/0,30 (4/5 apoios) 

Armamar e 
Lamego 

Espaços residenciais de nível II 0,70 0,00 

Armamar 
Espaços residenciais de expansão 

de nível II 
1,19 0,00 

Armamar e 
Lamego 

Espaços de uso especial 1,46 0,00 

 Total 185,30 0,72 

Como pode observar-se, o troço 1 apresenta uma menor diversificação de tipologias de uso. Nos 

outros dois troços, a estrutura de ocupação é mais diversificada e relativamente semelhante, embora 

com variações relativamente a cada uma das tipologias ocorrentes.  

No 1º Troço, predominam os espaços florestais, seguindo-se os espaços agrícolas. A presença 

destes espaços é de tal modo expressiva que, em fase de projeto, o traçado da linha não pode deixar 

de afetá-los. Considerando o traçado indicativo, estabelecido nesta fase, estima-se que as áreas 

totais ocupadas permanentemente pelos apoios sejam de 0,66 hectares de espaços florestais (11 

apoios) e 0,12 hectares de espaços agrícolas (2 apoios), o que configura um impacte de magnitude 

muito reduzida. 

Porém, embora não indicado no quadro, importa ainda referir que, numa faixa de segurança com uma 

largura de 45 m, centrados no eixo, a presença da linha irá condicionar uma área de cerca de 14 

hectares de espaços florestais, na qual não podem permanecer ou ser plantadas espécie de grande 

porte e crescimento rápido, como o pinheiro bravo e o eucalipto. 

No 2º Troço, em que existem corredores alternativos, a área total dos corredores Corredor 2 e 

Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 não é muito diferente e é um pouco superior à do Corredor 1. 

Neste Troço, predominam amplamente os espaços agrícolas, seguindo-se os espaços florestais e os 

espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. A presença destes espaços, sobretudo dos agrícolas e 

florestais, é de tal modo expressiva que, em fase de projeto, o traçado da linha não poderá deixar de 

afetá-los. Considerando os traçados indicativos, estima-se que a área permanentemente ocupada 

pelos apoios, na categoria espaços agrícolas, varie entre 0,78 hectares (13 apoios) e 0,90 hectares 

(15 apoios), consoante a alternativa, e, na categoria espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, varie 

entre 0,12 (2 apoios) e 0,18 hectares (3 apoios). Na categoria espaços florestais de produção, apenas 

no Corredor 2 e Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 haverá afetação, e muito reduzida: 0,06 

hectares (1 apoio). 

Considerado estes parâmetros, as diferenças entre os diversos corredores são muito reduzidas, não 

permitindo, nesta fase de estudo prévio, definir preferências por qualquer um deles. 
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Apenas considerando os condicionamentos impostos pela faixa de servidão da linha, é possível obter 

alguma distinção quantitativa entre corredores. Agregando as classes espaços florestais de produção 

e espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, aquelas em que a funcionalidade das categorias é, 

potencialmente, mais afetada, devido às restrições à exploração florestal de espécies de grande porte 

e crescimento rápido, obtêm-se as seguintes áreas condicionadas, pela faixa de servidão, em cada 

um dos corredores alternativos: 

 Corredor 1: 2,58 hectares; 

 Corredor 2: 6,12 hectares; 

 Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2: 4,32 hectares. 

Embora os impactes funcionais sejam mais limitados, uma vez que as culturas agrícolas são 

permitidas na faixa de servidão, ainda que com alguns condicionamentos, o mesmo exercício 

comparativo entre alternativas, dá os seguintes resultados, considerando a afetação da categoria 

espaços agrícolas na faixa de servidão: 

 Corredor 1: 25,01 hectares; 

 Corredor 2: 24,22 hectares; 

 Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2: 26,53 hectares. 

Os espaços mais sensíveis – residenciais de nível II, expansão habitacional de nível II e uso especial 

-, têm uma magnitude reduzida o que indicia que, em fase de projeto de execução, poderá ser 

possível ajustar o traçado da linha de modo a não interferir com este tipo de espaços. Esta 

possibilidade é confirmada pelos traçados indicativos, em que não ocorre afetação destas categorias, 

nem pela instalação de apoios nem na faixa de servidão da linha. 

Em suma, analisando, comparativamente, os corredores, com base nos parâmetros analisados, não 

se verifica uma diferenciação significativa entre eles, no que respeita ao impacte sobre as 

funcionalidades dos espaços afetados. O Corredor 1 surge, porém, tendencialmente, como 

ligeiramente mais favorável. 

Como se compreende do que fica exposto, trata-se de uma análise comparativa meramente 

tendencial, na medida em que, em fase de projeto de execução, o ajuste do traçado da linha pode 

alterar a quantificação da interferência com cada categoria ou subcategoria de espaços, em função 

da localização exata dos apoios. 

No 3º Troço, tal como no 2º, predominam amplamente os espaços agrícolas, seguindo-se os espaços 

de uso múltiplo agrícola e florestal. A presença destes espaços, sobretudo dos agrícolas, é de tal 

modo expressiva que, em fase de projeto, o traçado da linha não poderá deixar de afetá-los. 

Considerando os traçados indicativos, estima-se que a área permanentemente ocupada pelos apoios, 

na categoria espaços agrícolas, seja 0,48 hectares e, na categoria espaços de uso múltiplo agrícola e 

florestal, seja entre 0,24 e 0,30 hectares.  
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Na faixa de segurança, a presença da linha irá condicionar uma área de cerca de 12,05 hectares de 

espaços agrícolas, e uma área de 2,2 hectares de espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. 

Neste troço verifica a presença, de espaços urbanos e de expansão urbana e espaços de uso 

especial. No entanto, o traçado indicativo mostra que é possível evitar a afetação destes espaços, 

apesar deste troço final de aproximação à subestação de Valdigem se encontrar muito condicionado. 

 Análise qualitativa 

Efetua-se, agora, a uma análise qualitativa da compatibilidade da Linha a 220 kV, com cada uma das 

categorias ou subcategorias de espaços ocorrentes.  

PDM de Armamar 

No município de Armamar são interferidas, pelos corredores alternativos, as categorias espaços 

agrícolas, espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, espaços florestais de produção, espaços 

residenciais de nível II, espaços de expansão predominantemente habitacionais de nível II e espaços 

de uso especial. 

No que respeita aos espaços agrícolas, espaços florestais e espaços de uso múltiplo agrícola e 

florestal, o Regulamento do PDM de Armamar considera, no artigo 33º, nº 1, alínea c), como 

compatíveis com os usos dominantes naquelas categorias os “Equipamentos que visem usos de 

interesse municipal e infraestruturas públicas, nomeadamente redes de água, saneamento, 

eletricidade, telefones, gás e rodovias”.  

O nº 2 do mesmo artigo estabelece que os usos compatíveis só são autorizados desde que sejam 

cumpridos vários requisitos, sem prejuízo do estabelecido no artigo 20º (estrutura ecológica 

municipal) e no artigo 30º (medidas de defesa da floresta contra incêndios), entre os quais: “a) Não 

afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional”, “b) 

Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 

protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho”. 

Verifica-se, portanto, que a Linha a 220 kV é compatível com os usos dominantes nas categorias 

referidas, desde que cumpridos os requisitos indicados no artigo 33º e o disposto nos artigos 20º e 

30º. 

O artigo 20º, nº 5, refere que o regime aplicável nas áreas de reserva ecológica municipal é o das 

categorias de espaços que as integram, ou seja, no caso em análise, as categorias indicadas no 

parágrafo anterior. No entanto, o nº 4, refere que “independentemente da categoria de espaço a que 

se sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da 

água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de 

materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de 

acordo com as normas em vigor.” 
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Nos corredores em estudo, a estrutura ecológica corresponde às manchas de RAN e REN, incluindo 

linhas de água e respetivas margens, que se sobrepõem às áreas das categorias acima indicadas. 

O artigo 30º, por sua vez, refere que “todas as construções, infraestruturas, equipamentos e 

estruturas de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias de espaços 

inseridas no Solo Rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa Contra Incêndios Florestais definidas 

no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) (…)”. 

Como se referiu anteriormente, para a Central Fotovoltaica, como as medidas e normas 

estabelecidas no PMDFCI constituem, sobretudo, condicionantes ao uso do solo e não normas de 

ordenamento, os condicionamentos impostos pelo PMDFCI são analisados, mais adiante, na seção 

referente às restrições e servidões de utilidade pública, na qual é feita a respetiva avaliação de 

impactes. 

No que respeita aos espaços residenciais de nível II, aos espaços de expansão predominantemente 

habitacionais de nível II, e aos espaços de uso especial, o Regulamento não especifica os usos 

compatíveis, mas apenas estabelece, no artigo 9º nº 2, condições gerais de incompatibilidade com o 

uso em solo urbano de usos que deem origem a atividades que: “a) Produzam ruídos, fumos, cheiros 

ou resíduos que claramente afetem as condições de salubridade ou dificultem a sua melhoria; b) 

Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos de 

cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização de via pública e o ambiente local; c) 

Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão; d) Correspondam a outras situações de 

incompatibilidade que a lei específica considere como tal, ou nos casos em que a compatibilidade de 

localização de atividade ou uso se baseia na preexistência de riscos naturais ou tecnológicos daquele 

território, prevenindo -se assim sujeitar pessoas e bens a riscos conhecidos.”. 

A propósito das condições de incompatibilidade referidas na alínea d), importa ter em conta o 

disposto no Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios de minimização e de 

monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. O 

artigo 7º desde diploma interdita a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de 

eletricidade de alta tensão e muito alta tensão sobre as infraestruturas sensíveis definidas na alínea 

c) do artigo 3º, devendo ser asseguradas as distancia de segurança estabelecidas no Decreto 

Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro. As infraestruturas sensíveis referidas no artigo 3º, alínea c) 

são as seguintes: 

- Unidades de saúde e equiparados; 

- Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins; 

- Lares de terceira idade, asilos e afins; 

- Parque e zonas de recreio infantil; 

- Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

- Edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 
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Verifica-se, portanto, que a Linha a 220 kV, em estudo, dificilmente se compatibiliza com as 

categorias de espaços urbanos ou de espaços de expansão urbana.  

Finalmente, importa referir que a interferência com espaços de uso especial é praticamente 

irrelevante, uma vez que apenas são afetados 0,01 hectares, no limite poente do Corredor 1, cerca do 

km 11+800. Este espaço corresponde à capela de S. Domingos e área envolvente, onde se situam 

também um parque de campismo e um circuito de manutenção. 

Como já referido em secção anterior, os traçados indicativos, estabelecidos nesta fase, evitam a 

afetação das categorias de espaços mais sensíveis. 

PDM de Lamego 

No município de Lamego são interferidas, no corredor de 400 m, as categorias espaços agrícolas, 

espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, espaços residenciais de nível II e espaços de uso 

especial. 

As disposições do Regulamento do PDM são semelhantes às disposições anteriormente analisadas 

para o PDM de Armamar. 

No que respeita aos espaços agrícolas e espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, o Regulamento 

do PDM de Lamego considera, no artigo 36º, nº 1, alínea c), como compatíveis com os usos 

dominantes naquelas categorias os “Equipamentos que visem usos de interesse público e 

infraestruturas”, embora sem os discriminar.  

O nº 2 do mesmo artigo estabelece que os usos compatíveis só são autorizados desde que sejam 

cumpridos vários requisitos, sem prejuízo do estabelecido no artigo 22º (estrutura ecológica 

municipal) e no artigo 12º (medidas de defesa da floresta contra incêndios), entre os quais: “a) Não 

afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional”, “b) 

Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 

protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho”. 

Verifica-se, portanto, que a Linha a 220 kV pode ser compatível com os usos dominantes nas 

categorias referidas, desde que cumpridos os requisitos indicados no artigo 36º e o disposto nos 

artigos 12º e 22º. 

O artigo 22º, nº 1, refere que “independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, são 

condicionadas a prévia autorização das entidades competentes” diversas ações, entre as quais, a 

“Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da 

paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 

qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as 

normas em vigor.” Diferentemente do PDM de Armamar, o Regulamento do PDM de Lamego não 

interdita as referidas ações, mas fá-las depender da aprovação das entidades competentes. 
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No corredor em estudo, a estrutura ecológica corresponde às manchas de RAN e REN, incluindo 

linhas de água e respetivas margens, que se sobrepõem às áreas das categorias acima indicadas. 

Os condicionamentos impostos pelo PMDFCI são analisados, mais adiante, na seção referentes às 

restrições e servidões de utilidade pública, na qual é feita a respetiva avaliação de impactes 

No que respeita aos espaços residenciais de nível II e aos espaços de uso especial, o Regulamento 

não especifica os usos compatíveis, mas apenas estabelece, no artigo 10º nº 2, condições gerais de 

incompatibilidade com o uso em solo urbano de usos que deem origem a atividades que: “a) 

Produzam ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que claramente afetem as condições de salubridade ou 

dificultem a sua melhoria; b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou 

provoquem movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização de via 

pública e o ambiente local; c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão; d) Correspondam 

a outras situações de incompatibilidade que a lei específica considere como tal, ou nos casos em que 

a compatibilidade de localização de atividade ou uso se baseia na preexistência de riscos naturais ou 

tecnológicos daquele território, prevenindo -se assim sujeitar pessoas e bens a riscos conhecidos.” 

Tal como no caso do PDM de Armamar, a propósito das condições de incompatibilidade referidas na 

alínea d), importa ter em conta o disposto no Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, cujo artigo 

7º desde diploma interdita a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de eletricidade de 

alta tensão e muito alta tensão sobre as infraestruturas sensíveis anteriormente referidas. 

Verifica-se, portanto, que também no caso de Lamego, a Linha a 220 kV, em estudo, dificilmente se 

compatibiliza com espaços urbanos ou espaços de expansão urbana, nas suas diversas 

subcategorias. Importa aqui, porém, referir o caso particular dos espaços de uso especial. São 

interferidos pela Linha a 220 kV, dois destes espaços: um campo de futebol, cerca do km 15+000, e a 

subestação elétrica de Valdigem, no término dos corredores. Apenas no caso do campo de futebol 

existe incompatibilidade, uma vez que a Subestação constitui, naturalmente, o ponto de entrada da 

Linha a 220 kV, para ligação à rede nacional de transporte e distribuição de energia elétrica. 

Finalmente, no que respeita aos espaços abrangidos pelo perímetro do Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, embora vigorando as disposições estabelecidas 

para as categorias de uso do solo que as integram, a autorização ou o licenciamento para a prática 

dos determinados atos, entre os quais o atravessamento de linhas aéreas de condução de energia 

deverá ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património 

mundial (artigo 27º, nº 2 do Regulamento do PDM), e deve ser precedido de parecer vinculativo do 

organismo responsável pela tutela do património classificado (artigo 27º, nº 3). 

Esta disposição abrange o troço final de aproximação e ligação da Linha a 220 kV à subestação de 

Valdigem, em que o Corredor 1 interfere parcialmente com a área, embora o traçado indicativo evite, 

essa interferência, com exceção de um curto troço final. 
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PDM de Tarouca  

No município de Tarouca, o Corredor 1 tem uma extensão muito curta: cerca 1,8 km. São interferidas 

as categorias de espaços agrícolas e espaços florestais. 

Tanto para os espaços agrícolas (artigo 39º, nº2, alínea b)), como para os espaços Florestais (artigo 

42º, nº 2, alínea b)), o Regulamento do PDM define, como ocupações e utilizações admissíveis, sem 

prejuízo das condições de edificabilidade estabelecidas no artigo 26º e desde que cumpram os 

parâmetros definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), os 

“Equipamentos de utilização coletiva de interesse municipal ou infraestruturas que pela sua natureza 

e dimensão não se possam localizar em solo urbano, nomeadamente ETARs, Ecocentros ou 

Subestações.” 

Os Espaços Florestais correspondem a área integradas no Perímetro Florestal da Serra de Leomil. O 

nº 6 do mesmo artigo 42º refere que “Nos espaços florestais abrangidos pelo Regime Florestal 

(perímetro florestal da Serra de Leomil), que correspondem genericamente a áreas onde se privilegia 

a proteção dos recursos e características naturais, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 

apenas pode ser permitida a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público, 

salvaguardados os valores naturais ou atividades existentes, desde que sujeitos a parecer da 

entidade competente e da qual resulte no máximo um Índice de Ocupação do Solo não superior a 

10%.” 

O corredor, em parte da sua área, inclui espaços abrangidos pela Estrutura Ecológica Municipal, a 

qual, segundo o artigo 8º do Regulamento, integra os recursos e valores naturais indispensáveis à 

utilização sustentável do território e é constituída pelas áreas, valores e sistemas fundamentais para a 

proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, numa perspetiva de preservação, 

conservação e proteção de áreas ecologicamente sensíveis numa ótica de relação equilibrada e 

sustentada com a vida das comunidades locais. Agrega espaços afetos à RAN, REN, e Regime 

Florestal (perímetro florestal da Serra de Leomil). 

O artigo 9º, nº 1, refere que o regime de ocupação observa o previsto para a respetiva categoria de 

espaço (neste caso, espaços florestais), articulado com o previsto no presente artigo, o qual refere, 

n.º 2 que “As ações a desenvolver na Estrutura Ecológica Municipal devem contribuir para a 

valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em presença, 

nomeadamente as espécies autóctones bem como as características do relevo natural.” 

Verifica-se, portanto, que, podendo ser admissível a implantação de uma subestação, as linhas de 

muito alta tensão, embora enquadráveis na figura de infraestruturas de interesse público, não se 

encontram entre os usos e utilizações expressamente admitidas no Regulamento do PDM, seja no 

âmbito da regulação dos Espaços Florestais, seja no âmbito da articulação com a Estrutura Ecológica 

Municipal, pelo que a sua implementação implica a necessária dinâmica ao nível do PDM, de modo a 

compatibilizar este tipo de utilizações. 
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Como se referiu anteriormente, as ocupações e utilizações devem cumprir com os parâmetros 

definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). que são analisados, 

mais adiante, na seção referentes às restrições e servidões de utilidade pública. 

O artigo 24º do Regulamento define a figura de Empreendimentos de Caráter Estratégico que são 

“Todos aqueles a que, por deliberação da Assembleia Municipal sob proposta devidamente 

fundamentada da Câmara Municipal, seja reconhecido o interesse público estratégico pelo seu 

especial impacto no município, pela sua importância para o desenvolvimento económico e social do 

concelho, ou pela sua especial funcionalidade ou expressão plástica ou monumental, entre outros: 

a) Apresentem elevado caráter inovador ou estratégico para a economia municipal; 

b) Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, ambiente, energias renováveis, 

recursos geológicos, complexos de lazer e de recreio; 

c) Criem um número de empregos superior a 5; 

d) Englobem investimentos iguais ou superiores a 500.000,00 €.” 

Segundo o nº 2 do mesmo artigo, os empreendimentos de caráter estratégico devem conter pelo 

menos duas dessas condições, sendo obrigatoriamente uma delas, a constante da alínea c) ou da 

alínea d). 

Cumpridas as formalidades do pedido e declarado o interesse público estratégico, o número 7 do 

artigo 24º refere que a Câmara Municipal, desde que reconheça, entre outros aspetos, que não seja 

posta em causa a imagem do território, em termos de integração urbanística e paisagística, poderá 

dispensar o empreendimento do “cumprimento de outros parâmetros estabelecidos para as 

categorias de usos afetas, sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública, desde que tal 

dispensa seja devidamente fundamentada em função das necessidades específicas do 

empreendimento por valoração do respetivo interesse estratégico”. 

Como já referido, aquando da análise de impactes da Central Solar, o projeto da Central obteve 

Certidão de reconhecimento do interesse público municipal (ver Anexo B2 – Volume 4). Embora esta 

Certidão apenas refira expressamente a Central Solar, considera-se que a Linha a 220 kV última é 

enquadrável na mesma figura, na medida em que sem linha elétrica a funcionalidade da Central fica 

posta em causa. 

6.13.2.2 – Restrições e Servidões de Utilidade Pública e Outras Condicionantes 

Na presente seção analisa-se de que modo a Central Fotovoltaica e a Linha a 220 kV interferem com 

restrições e servidões de utilidade pública que impendem sobre a área em estudo, ou conflituam com 

outras condicionantes que possam constituir fatores limitativos à prossecução dos projetos ou 

possam ser determinantes para a avaliação de alternativas dos corredores. 
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A leitura das secções seguintes deve ser acompanhada da análise do Desenho 18 – Síntese de 

Condicionantes e Desenho 19 – RAN e REN (Volume 3). 

6.13.2.2.1 – Reserva Ecológica Nacional 

Nos termos do Art.º 20º, nº 1, do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua versão atual, nas áreas incluídas 

na REN são interditos os usos e ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo 

e das operações decorrentes de condução e exploração dos espaços florestais. 

De acordo com o n.º 2 do Art.º 20, excetuam-se do disposto no n.º 1 do referido artigo, os usos e as 

ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, isto é, consideram-se compatíveis os usos e 

ações que, cumulativamente, segundo o nº 3 do mesmo artigo: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I do 

referido decreto-lei; e 

b) Constem do anexo II do mesmo Decreto-Lei, como isentos de qualquer tipo de 

procedimento, ou sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia à CCDR. 

Segundo o Artigo 21º, nº 1, nas áreas de REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 

 Central Solar Fotovoltaica 

Como pode verificar-se no Desenho 19 – Volume 3, a maior parte das áreas de REN existentes no 

perímetro global da Central não terão equipamentos instalados. As áreas de REN, segundo as 

classes e categorias ocorrentes na área afeta aos equipamentos e infraestruturas da Central, são 

indicadas no quadro seguinte. 
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Quadro 6.50 – Áreas de REN ocorrentes na área da Central Fotovoltaica 

Classes Categorias 
Módulos e 

transformadores (ha) Acessos (ha) Subestação (ha) 

Áreas relevantes para a 
sustentabilidade do 

ciclo hidrológico 
terrestre 

Cursos de água e respetivos 
leitos e margens 

0 0,3 0,0 

Áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos 

5,5 0,2 0,0 

Trata-se de um impacte de magnitude moderada a reduzida e pouco significativo, na medida em que 

os módulos, componente que ocupa maior área, apenas interferem com o solo ao nível dos apoios e 

respetivas fundações, não pondo em causa as funções da REN, uma vez que o escoamento das 

linhas de água e respetivos leitos são salvaguardados, e os efeitos de impermeabilização do solo são 

pouco significativos. 

A Central Solar Fotovoltaica, é enquadrável no referido artigo 20º e no Anexo II, secção II – 

Infraestruturas, alínea f) “Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis”.  

Tendo em conta as categorias de REN identificadas no interior da área de implantação da Central 

Fotovoltaica - Cursos de água e respetivos leitos margens e Áreas estratégicas de proteção e recarga 

de Aquíferos -, a intervenção nestas áreas está sujeita a Comunicação Prévia à CCDRN. 

 Linha a 220 kV 

As áreas de REN, segundo as classes e categorias ocorrentes nos diversos troços e corredores, são 

indicadas nos quadros seguintes. 

Quadro 6.51 – Troço 1: Afetação de áreas de REN pelo Corredor 1 

Classes Categorias 
Troço 1: Áreas (ha) de REN abrangidas pelo Corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Áreas relevantes para 
a sustentabilidade do 

ciclo hidrológico 
terrestre 

Cursos de água e respetivos leitos 
e margens 

1,88 0,00 

Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos 

3,47 0,00 

Áreas de prevenção de 
riscos naturais 

Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo 

50,53 0,06 

 Total 55,88 0,06 

 

Quadro 6.52 – Troço 2: Afetação de áreas de REN pelos corredores alternativos 

Classes Categorias 

Troço 2: Áreas (ha) de REN abrangidas pelos corredores alternativos 

Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 

+ Corredor 2 

400 m Apoios 400 m Apoios 400 m Apoios 

Áreas relevantes 
para a 

sustentabilidade 
do ciclo 

hidrológico 
terrestre 

Cursos de água e 
respetivos leitos e 

margens 
1,02 0,00 2,72 0,00 1,73 0,00 

Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de 

aquíferos 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Áreas de 
prevenção de 
riscos naturais 

Áreas de elevado 
risco de erosão hídrica 

do solo 
6,26 0,00 0,00 0,00 18,47 0,06 (1 apoio) 

 Total 7,42 0,00 20,20 0,00 20,20 0,06 
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Quadro 6.53 – Troço 3 - Afetação de áreas de REN pelo Corredor 1 

Classes Categorias 
Troço 3: Áreas (ha) de REN abrangidas pelo Corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Áreas relevantes 
para a 

sustentabilidade 
do ciclo 

hidrológico 
terrestre 

Cursos de água e respetivos leitos 
e margens 

0,74 0,00 

Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos 

0,07 0,00 

Áreas de 
prevenção de 
riscos naturais 

Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo 

139,43 0,36 (6 apoios) 

 Total 140,24 0,36 

As áreas apresentadas se referem-se aos corredores de 400 m de largura e às áreas ocupadas pelos 

apoios, considerado os traçados indicativos estabelecidos nesta fase.  

De uma forma geral, e considerando os corredores de 400 m, as potenciais afetações reduzem-se às 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, principalmente no 1º e 3º troços. Este tipo de 

categoria é uma daquelas em que os projetos de linha elétricas aéreas poderão ter algum impacte 

nas funções da REN, em resultado da implantação dos apoios e respetivas fundações. No entanto, 

considerando as áreas afetadas pelos apoios, verifica-se que, mesmo no 3º troço, a área afetada é 

apenas de 3600 m2. 

De uma forma global, pode concluir-se que os impactes da Linha a 220 kV, em áreas de REN e nas 

respetivas funções, têm magnitude reduzida e são pouco significativos. 

No que respeita ao troço 2, numa apreciação global e tendencial, pode concluir-se que o Corredor 1 

+ Alternativa 1 + Corredor 2 é, muito ligeiramente, mais desfavorável do que os restantes. 

As redes elétricas aéreas de muito alta tensão, não estão incluídas nos usos e ações compatíveis 

com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas na REN, referidas no artigo 20º do DL 166/2008, alterado e republicado pelo DL 

124/2019, e discriminadas no respetivo Anexo II. Deste modo, estão sujeitas ao disposto no Artigo 

21º, relativamente a ações de relevante interesse público. 

6.13.2.2.2 – Reserva Agrícola Nacional 

Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações não 

agrícolas de solos integrados na RAN carecem de parecer prévio favorável das Entidades Regionais 

da RAN. 

As áreas da RAN, e de acordo com os Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, devem 

ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão 

eficaz do espaço rural. O artigo 21º do referido decreto, estabelece ainda, que são interditas todas as 

ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras 

e solos da RAN.  
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O artigo 22º do regime da RAN prevê algumas exceções para utilização não agrícola de áreas 

integradas na RAN, as quais só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das 

terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, 

devendo localizar -se nas terras e solos classificados como de menor aptidão. Entre essas exceções 

estão as instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia 

renováveis (alínea d) e a construção de infraestruturas de transporte de energia elétrica (alínea l). 

 Central Solar Fotovoltaica 

Como se pode verificar no Desenho 19 – Volume 3, apenas ocorrem pequenas manchas de RAN 

perto do limite sul do perímetro da Central, as quais não são afetadas pela implantação de 

infraestruturas e equipamentos. Não ocorre, portanto, qualquer impacte direto. 

 Linha a 220 kV 

As áreas de RAN ocorrentes nos corredores alternativos, são indicadas nos quadros seguintes. 

Considerando a descontinuidade ou, mesmo fragmentação, das áreas de RAN ocorrentes, e tendo 

em conta que as áreas apresentadas se referem a corredores de 400 m de largura e que a futura 

Linha a 220 kV apenas afetará o solo na zona dos apoios ou condicionará os usos do solo numa faixa 

de proteção com 45 m de largura, as potenciais afetações podem avaliar-se como de magnitude 

reduzida e com impactes pouco significativos. 

No troço 2, ainda que numa apreciação tendencial o Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 surja 

como mais desfavorável, por atravessar maior área de REN, verifica-se que, em qualquer das 

alternativas e considerando os traçados indicativos estabelecidos nesta fase, existe apenas um apoio 

em área de RAN afetando uma área média de 400 m2, afetação essa que corresponde à fase de 

construção. Na fase de funcionamento a área ocupada, em qualquer das alternativas seria apenas de 

60 m2. 

Quadro 6.54 – Troço 1: Áreas de RAN abrangidas pelo Corredor 1 

Restrição 
Troço 1: Áreas (ha) de RAN abrangidas pelo Corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Reserva Agrícola Nacional 7,97 0,00 

 

Quadro 6.55 – Troço 2: Áreas de RAN abrangidas pelos corredores alternativos 

Restrição 

Troço 2: Áreas (ha) de RAN abrangidas pelos corredores alternativos 

C1 C2 C1+Alt.1+C2 

400 m Apoios 400 m Apoios 400 m Apoios 

Reserva Agrícola Nacional 50,13 0,06 54,02 0,06 40,72 0,06 

 

Quadro 6.56 – Troço 3: Áreas de RAN abrangidas pelo Corredor 1 

Restrição 
Troço 3: Áreas (ha) abrangidas pelo Corredor 1 

Faixa 400 m Apoios 

Reserva Agrícola Nacional 2,37 0,06 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

6-128 CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

6.13.2.2.3 – Proteção do Sobreiro e Azinheira 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira, regido pelo DL nº 169/2001, de 25 de maio, 

com as alterações introduzidas pelo DL 155/2004, de 30 de junho, estabelece que o corte ou 

arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamentos ou isolados, carece de autorização da 

Autoridade Florestal Nacional, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas ou do Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, consoante os casos. 

A implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública é uma das situações em 

que o corte ou arranque é autorizado. No entanto, mesmo nos casos em que está prevista 

autorização são exigíveis medidas compensatórias, designadamente a plantação de novas áreas com 

as espécies afetadas. 

 Central Solar Fotovoltaica 

Não foi identificada, nesta fase, a ocorrência de sobreiro ou azinheira na área de implantação da 

Central. 

 Linha a 220 kV 

Como pode verificar-se no Desenho 18 – Volume 3, foi identificada uma macha de povoamento de 

sobreiro, perto do km 13+000 do Corredor 1, no 3º troço, não sendo, porém, afetadas. Ao longo dos 

diversos corredores poderão ocorrer, de forma localizada, exemplares de sobreiro, não identificados 

nesta fase. 

O potencial impacte será de magnitude reduzida e pouco significativo, devendo, porém, ser objeto de 

medidas mitigadoras, caso ocorra. 

6.13.2.2.4 – Recursos Florestais 

 Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra de Leomil 

A área em estudo engloba áreas incluídas no PFSL, submetido a regime florestal parcial obrigatório. 

Estas áreas são interferidas quer pela Central Fotovoltaica quer pelo corredor C1 (km 0+000 a km 

3+000) da Linha a 220 kV. 

As áreas afetadas pela central e pela linha são as seguintes: 

 Central Solar Fotovoltaica: cerca de 62 hectares; 

 Linha a 220 kV: cerca de 67 hectares no corredor, cerca de 7,5 hectares na faixa de segurança 

da linha e 0,24 hectares na zona dos apoios. 

A afetação tem magnitude elevada, no caso da Central, e moderada, no caso da Linha a 220 kV. 

Ambos os impactes são inevitáveis, devido à continuidade dos espaços do PFSL na zona de 

intervenção, embora no caso da linha tenha sido possível afastar parcialmente o traçado indicativo. 
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A significância do impacte tem a ver com os objetivos do Regime Florestal, que constitui o conjunto 

de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza 

silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos 

terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime 

das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou 

para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo. (parte IV, 

artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901). 

As áreas submetidas a regime florestal estão sujeitas às ações e intervenções que vierem a ser 

consideradas necessárias pelo ICNF, enquanto entidade gestora, para a concretização dos objetivos 

que presidiram à constituição do Perímetro Florestal. 

 Proteção da Floresta contra incêndios 

 Rede de pontos de água 

A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento de água, 

de planos de água acessíveis e de pontos de tomada de água, com funções de apoio ao 

reabastecimento dos equipamentos de luta contra incêndios (artigo 3º do DL 124/2006, na sua versão 

atualizada). 

A Portaria nº 133/2007, de 26 de janeiro define as normas técnicas e funcionais relativas à 

classificação, cadastro e construção de pontos de água integrantes das redes regionais de defesa da 

floresta contra incêndios. O Despacho nº 5711/2014, de 30 de abril, viria a homologar o Regulamento 

das referidas normas técnicas. Os pontos de água para abastecimento de meios aéreos, devem 

obedecer a diversas especificações, entre as quais a garantia de uma zona de proteção imediata, 

constituída por uma faixa sem obstáculos num raio mínimo de 30 m, contabilizado a partir do limite 

externo do ponto de água. Devem também garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os 

cones de voo de aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da 

topografia e regime de ventos locais. 

Na fase de Grandes Condicionantes foram identificados vários pontos de água com base no SCRIF 

(http://scrif.igeo.pt/servicos/pagua/), contudo esta base de dados já se encontra bastante 

desatualizada pelo que, na presente fase foram atualizados os elementos com base nos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e SGIF – Sistema de Gestão de Informação de 

Incêndios Florestais (ICNF) (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/PublicoInfraPontosAgualist.asp) do qual 

resultou a identificação de um único ponto de água (TRC.CH.A1.001). 

Central Solar Fotovoltaica 

Como pode observar-se no Desenho 18 – Síntese de Condicionantes, a zona de implantação da 

central fotovoltaica inclui nenhum ponto de água. O ponto de água assinalado no Desenho localiza-se 

na faixa de gestão de combustível, encontra-se operacional e é acessível por meio aéreo. 
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Linha a 220 kV 

No que respeita aos pontos de água acessíveis por meios aéreos (tanques com pelo menos 10m x 

4m, charcas, açudes, barragens, pontos de linhas de água utilizáveis em período de estiagem, etc.), 

as condições de operacionalidade num cenário de incêndios florestais exigem o distanciamento de 

linha elétricas aéreas, pelo que o traçado da Linha a 220 kV deverá ser afastado dos pontos de água 

potencialmente utilizados por meios aéreos no combate a incêndios. 

O distanciamento da linha elétrica ao ponto de água deverá ser de 500 m. Nos casos em que apenas 

seja possível garantir um afastamento aos pontos de água numa extensão entre 250 e 500 metros, a 

linha elétrica deve ser balizada na extensão que fique dentro do círculo definido por um raio de 500 m 

e centro do ponto de água.  

O único ponto de água identificado abrange parcialmente o Corredor 1 na zona inicial, apenas 

perímetro dos 500 metros. Este ponto de água encontra-se representado, no Desenho 18 – Síntese 

de Condicionantes (Volume 4). 

Assim o impacte poderá ser nulo, caso o traçado se desenvolva fora do perímetro dos 500 metros 

(conforme acontece no traçado proposto nesta fase) ou, caso ocorra interferência com o perímetro de 

500 m, o potencial impacte será de magnitude reduzida e pouco significativo, devendo, porém, ser 

objeto de medidas mitigadoras, nomeadamente a sinalização aeronáutica. 

 Redes de faixas de gestão de combustíveis 

As redes de faixas de gestão de combustíveis são constituídas por faixas e parcelas situadas em 

locais estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se procede à modificação e à 

remoção total ou parcial da biomassa presente. 

As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e terciárias (artigo 13º, 

nº2, do DL 124/2006), considerando as funções que podem desempenhar, designadamente: 

a) Funções de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 

facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos de passagem de incêndios protegendo de forma passiva vias 

de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 

florestais de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição. 

Importa aqui relevar, em relação com os projetos em estudo no presente EIA, as redes secundárias 

que cumprem as funções referidas nas alíneas b) e c), redes secundárias que se desenvolvem sobre 

(artigo 13º nº4): 

a) (…); 

b) As linhas de transporte e distribuição de energia elétrica; 
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c) As envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos parques de 

campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e polígonos 

industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários. 

Relativamente às redes secundárias de faixas de gestão de combustível, o artigo 15º, refere o 

seguinte: 

“1 — Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta 

contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável: 

a) (…); 

b) (…); 

c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em alta 

tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical 

dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para 

cada um dos lados; 

d) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em média tensão providencie a 

gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 

exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados. 

(…) 

“13. Nos parques de campismo, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas de logística e 

nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais previamente definidos no 

PMDFCI é obrigatória a gestão de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com 

uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua 

inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respetivos 

trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao ressarcimento 

da despesa efetuada.” 

Central Solar Fotovoltaica 

Considerando o anteriormente exposto, a Central é enquadrável no conceito de “parque industrial”, 

pelo que a entidade gestora fica obrigada à gestão de combustível numa faixa envolvente com uma 

largura mínima não inferior a 100 m. 

Linha a 220 kV 

É aplicável a obrigatoriedade de gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção 

vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para 

cada um dos lados. 

 Condicionalismos à edificação 

O artigo 16º estabelece os condicionalismos à edificação.  
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O nº 2 deste artigo estabelece que “fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a 

construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade”. 

Porém, segundo o nº 11, “Excetua-se do disposto no nº 2 a construção de novos edifícios destinados 

a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração 

de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por 

deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a 

faixa de gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 

edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à 

passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 

turísticos, ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF [Comissão Municipal de Defesa da Floresta].” 

Estas disposições são aplicáveis ao projeto da Central Fotovoltaica, uma vez que se insere, na maior 

parte da sua área, em áreas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta, e o projeto inclui edifícios 

enquadráveis na definição constante no artigo 3º do DL 124/2006: “construção permanente dotada de 

acesso independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das 

fundações à cobertura, destinada à utilização humana ou a outros fins, com exceção dos edifícios 

que correspondam a obras de escassa relevância urbanística”. 

Porém, caso os edifícios sejam construídos nos espaços da área da Central, incluídos em áreas de 

perigosidade média, baixa ou muito baixa, não existe qualquer condicionalismo, considerando o 

articulado do nº 4 e do nº 9 do artigo 16º, e do nº 13, do artigo 15º, do DL 124/2006. 

Em todo o caso, e a propósito da matéria anteriormente referida, 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. A respetiva Certidão encontra-se reproduzida no Anexo B2 – Volume 4. 

 Rede Nacional de Postos de Vigia Florestal (RNPVF) 

Relativamente à potencial interferência dos projetos em estudo com a visibilidade e qualidade de 

comunicação da Rede Nacional de Postos de Vigia Florestal, não foi identificado nenhum posto de 

vigia na área de estudo. O posto de vigia mais próximo corresponde ao posto de vigia 14-03 - Fragas, 

na freguesia de Santa Cruz de Lumiares, no limite entre os concelhos de Armamar e Tarouca, 

localizado a pouco mais de 500 m do limite nascente do Corredor 1, ao km 1+200. 
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Tendo em conta a localização fora do corredor e o facto de as linhas aéreas não terem um efeito 

significativo de obstáculo visual, considera-se não existir interferência funcional relevante com o posto 

de vigia de Fragas. É aconselhável, porém, que o traçado da linha venha a ser afastado, na medida 

do possível, do posto de vigia. 

 Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

Os aspetos abordados nas seções anteriores (regime florestal, defesa da floresta contra incêndios), 

contemplados nos PMDFCI, foram já analisados. 

Na presente seção analisam-se apenas outras situações contempladas nos PMDFCI e não 

abordadas nas seções anteriores. 

 

PMDFCI de Armamar 

Zonas florestais de recreio 

No que respeita a zonas florestais de recreio, as únicas zonas identificadas pelo Plano na área de 

intervenção do projeto e envolvente, são um parque de merendas, no alto da Senhora da Graça, junto 

à capela, já fora do Corredor 1 (ao km 2+800) da Linha a 220 kV, e uma zona de recreio na 

envolvente da capela de São Domingos, no limite do Corredor 1 (cerca do km 11+500). Esta zona 

inclui um parque de campismo e um circuito de manutenção. 

Os pontos de defesa prioritários estabelecidos no Plano são as áreas de recreio anteriormente 

referidas, que se situam em zonas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta, ou seja, o parque 

de merendas no alto da Senhora da Graça, na freguesia de Cimbres, e o parque de campismo e 

circuito de manutenção localizados na zona de São Domingos, na freguesia de Fontelo. 

Em nenhum dos casos se verifica impacte por parte da linha a 220 kV, considerando o traçado 

indicativo estabelecido nesta fase. 

 

PMDFCI de Lamego 

Na área dos corredores não existem pontos de defesa prioritários, mas a mancha florestal integrada 

no perímetro florestal da Serra de Leomil é definida como “área a proteger”. 

A mancha integrada no Perímetro Florestal da Serra de Leomil, existente entre Valdigem e o cabeço 

de São Domingos, não é abrangida pelo Corredor 1 da Linha a 220 kV. 
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PMDFCI de Moimenta da Beira 

O concelho de Moimenta da Beira não é interferido pela Linha a 220 kV, nem é diretamente 

interferido pela Central Fotovoltaica.  

Na envolvente da Central, a principal “área a proteger” é o aglomerado urbano de Sarzedo. 

 

PMDFCI de Tarouca 

No que respeita a zonas florestais de recreio, é referenciada a zona de lazer junto ao santuário da 

Senhora do Calvário, situada a cerca de 50 m da vedação do Parque Fotovoltaico. 

No que respeita aos pontos de defesa prioritários estabelecidos no Plano, importa assinalar a área de 

lazer anteriormente referida, na zona do santuário do Senhor do Calvário, na União de Freguesias de 

Granja Nova e Vila Chã da Beira.  

Esta área deverá ser devidamente protegida, na fase de construção, e objeto de integração 

paisagística na fase de exploração. 

 Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

No que respeita a povoamentos florestais percorridos por incêndios, e de acordo com a informação 

disponível no site do ICNF, incluindo a informação constante nos PMDFCI, referida anteriormente, 

identificaram-se áreas florestais ardidas, durante a última década - 2010, 2012, 2015 e 2017 – ao 

longo da área em estudo (Desenho 18 – Volume 3). 

O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007 de 

12 de março, condiciona os usos do solo nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território 

como urbanos, urbanizáveis ou industriais. Segundo o artigo 1º, nº 1, nestes terrenos, ficam 

proibidas, pelo prazo de 10 anos, diversas ações, entre as quais as seguintes, aplicáveis aos projetos 

em estudo: 

a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras técnicas e ecologicamente 

desadequadas; 

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes. 
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Segundo o nº 5 do mesmo artigo, “Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um 

empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da 

agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das 

proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo”. 

Tanto o projeto da Central como o projeto da Linha a 220 kV estão sujeitos a estas determinações. 

A área de implantação da Central Fotovoltaica abrange uma área percorrida por incêndio, com uma 

dimensão significativa. Segundo o PMDFCI de Tarouca, este incêndio ocorreu em 2010, pelo que o 

período de 10 anos referido no diploma acima analisado, termina no corrente ano.  

Relativamente à Linha a 220 kV, os corredores abrangem algumas áreas percorridas por incêndios, 

designadamente: 

 Corredor 1: Atravessa área ardida, em 2017, aos km 8+000/9+000; 

 Corredor 1: Atravessa área ardida, em 2015, aos km 11+000/12+400; 

 Corredor 1: Atravessa área ardida, em 2017, ao km 15+000. 

 

6.13.2.2.5 – Redes de telecomunicações – Rede SIRESP 

No que respeita à Rede SIRESP, à qual está associada uma zona de segurança que consiste na área 

do círculo com 100 m de raio e centro na respetiva Estação, e de acordo com a informação recebida 

da consulta realizada, na área em estudo não existem Estações Base da Rede SIRESP. A Estação 

Base mais próxima situa-se junto à vila de Armamar, a mais de 1500 metros a nascente do 

Corredor 2, pelo que não condiciona a viabilidade dos corredores. 

 

6.13.2.2.6 – Recursos Hídricos 

A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro – Lei da Água) que integrando algumas linhas de água intercetadas pela Linha a 220 kV. 

No quadro seguinte identificam-se as principais linhas de água presentes na área de intervenção e as 

suas principais características. 
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Quadro 6.57 – Linhas de água intersetadas pela Linha a 220 kV 

Linha de Água 
Área da Bacia 

Hidrográfica (Km2) 
Comprimento do 

Curso de Água (Km) Localização relativamente ao projeto 

Ribeira de Cimbres 4,4 3,2 
3+100 do Corredor 1 

Atravessada pelo vão entre os apoios 10 e 11 

Ribeira de 
Nescarães 

5,2 5,8 

10+400 – Corredor 1 e atravessada pelo vão 
entre os apoios 26 e 27 

6+260 – Corredor 2 e atravessada pelo vão 
entre os apoios 28 e 29 

Ribeira de Marinho 5,5 4,5 
3+700 – Corredor 2 

Atravessada pelo vão entre os apoios 22 e 23 

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos recursos 

hídricos segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, no capítulo III do Decreto-

Lei n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho. O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 regula a atribuição dos títulos de utilização 

de recursos hídricos.  

Na área em estudo refere-se a presença de algumas linhas de água pertencentes ao domínio público 

fluvial, ou seja “cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, 

desde que localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos como 

aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica, irrigação, ou 

canalização de água para consumo público", (artigo 5.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro). 

Segundo o artigo 11.º da referida Lei, a margem tem nestes casos a largura de 10 metros.  

De acordo com o artigo 62.º da Lei n.º 58/2005, estão sujeitas a autorização prévia de utilização de 

recursos hídricos as seguintes atividades quando incidam sobre leitos, margens e águas particulares: 

a realização de construções, implantação de infraestruturas hidráulicas, captação de águas, outras 

atividades que alterem o estado das massas de águas ou coloquem esse estado em perigo.  

Assim, sempre que possível, devem ser evitadas intervenções associadas à obra, dentro dos limites 

do domínio hídrico, não só no leito da linha de água, como também nas suas margens, caso sejam 

efetuadas ações abrangendo estas áreas terá de ser desenvolvido o pedido de autorização referido. 

Como indicado no quadro anterior, nenhum dos apoios dos traçados indicativos interfere com o leito 

ou margens dos cursos de água identificados. 

 

6.13.2.2.7 – Recursos Geológicos 

Segundo informação do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a área em estudo abrange 

na sua zona sudoeste (concelhos de Tarouca e Moimenta da Beira) uma área de salvaguarda de 

recursos minerais de tungsténio (W) estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) demarcada em função das 

potencialidades que são reconhecidas para esta região do país. 
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Grande parte da área da Central Fotovoltaica encontra-se abrangida por esta área de salvaguarda, 

embora no seu limite norte.  

Não se identificou a existência de nenhuma área de reserva, nem quaisquer direitos de avaliação ou 

prospeção sobre esta área, nos termos do Decreto-Lei nº 54/2015, de 22 de junho. O PDM de 

Tarouca não identifica qualquer área potencial de exploração de recursos minerais, nesta área. 

Deste modo, não foram identificados condicionamentos à implantação da Central Fotovoltaica. 

Segundo a mesma informação do LNEG, na área de intervenção dos corredores da Linha a 220 kV 

existe uma ocorrência de quartzo de Parada do Bispo (525Qz), localizada na União das freguesias de 

Parada do Bispo e Valdigem (Lamego) e que esteve concessionada à empresa Minas de Santa 

Leocádia, Lda., entre 1981 e 1991, para exploração de filão de quartzo, orientado N30ºE em 

desmontes a céu aberto e que se encontra atualmente abandonada, desconhecendo-se os recursos 

ainda aí existentes.  

No PDM de Lamego, esta ocorrência encontra-se classificada, na Planta de Ordenamento, como 

“Área potencial”, definida no Regulamento (artigo 5º, nº1, alínea e)) como “área cujo potencial 

geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento tendo em vista as funções desempenhadas 

pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os estudos existentes, ou a realizar, 

possibilitam inferir a existência de recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até 

pretendida”. 

Esta ocorrência é atravessada pelo Corredor 1, ao km 12+200/12+700. Na faixa de servidão da Linha 

o corredor ocupa cerca de 2,0 hectares. Esta área não corresponde, porém, à área de eventual 

impacte, por um lado porque, tratando-se de uma área potencial de ocorrência de recursos 

geológicos, não é conhecido se, e em que medida, esses recursos efetivamente ocorrem na faixa 

atravessada pela Linha, e, por outro lado, porque a Linha pode ser compatibilizada com a exploração 

de massas minerais, caso esta venha a ocorrer. 

 

6.13.2.2.8 – Servidões Rodoviárias 

As principais vias intersetadas pelos corredores da Linha a 220 kV são a EN313 e a ER226-2. São 

ainda intersetadas várias vias da rede municipal (Estradas e Caminhos Municipais). 

No que diz respeito à EN313 e à ER226-2, as áreas de servidão associadas são as definidas pela Lei 

n.º 34/2015, de 27 de abril, isto é, uma zona de servidão non aedificandi de 20 m para cada lado do 

eixo da via.  

Sempre que ocorra a sobrepassagem de infraestruturas rodoviárias existentes aplicam-se as 

disposições constantes do Art.º 42º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril: 
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1 – A realização de obras ou atividades na área prevista na alínea a) do artigo anterior (área 

abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado) que interfiram com o solo, subsolo ou 

espaço aéreo da zona da estrada fica sujeita a licenciamento pela administração rodoviária, sem 

prejuízo dos direitos e obrigações resultantes dos contratos em vigor. 

No caso das Estradas e dos Caminhos Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, alterada 

pelos Decretos-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro, n.º 605/72 de 30 de dezembro e n.º 316/72 de 18 de 

agosto) a servidão non aedificandi tem uma largura de, respetivamente, 6,0 m e 4,5 m. 

Na fase de projeto de execução, a localização dos apoios da Linha a 220 kV deverá ter em conta 

estas condicionantes, de modo a compatibilizar adequadamente o projeto com as referidas 

infraestruturas. 

 

6.13.2.2.9 – Cartografia e Planeamento – Vértices Geodésicos 

Os vértices geodésicos têm zonas de proteção que abrangem uma área em redor do sinal, com um 

raio mínimo de 15 m, sendo a extensão da zona de proteção determinada, caso a caso, em função da 

visibilidade que deve ser assegurada ao sinal. Na área de servidão de um vértice geodésico, qualquer 

plantação ou construção só será autorizada desde que não prejudique a sua visibilidade, devendo 

obedecer ao disposto no Decreto-lei n.º 143/82 de 26 de abril, com intervenção, quando necessário, 

do Instituto Geográfico e Cadastral. 

No Desenho 18 – Volume 3 encontram-se assinalados todos os vértices geodésicos existentes na 

área de estudo: 

 Senhora da Graça, situado a cerca de 200 m do limite nascente do Corredor 1 (km 2+900), da 

Linha a 220 kV, e a 250 m a sudoeste do limite do Corredor 2 (km 2+900); 

 Cabeço de São Domingos, situado dentro do Corredor 1 (km 12+000); 

Referem-se ainda na envolvente mais alargada os seguintes: 

 Picoto da Vinha, situado a cerca de 1 km do limite sul da Central Fotovoltaica; 

 Brite, situado a cerca de 800 m do limite nordeste da Central Fotovoltaica; 

 São Lourenço, situado a cerca de 1,8 km do limite poente do Corredor 1 (km 7+800); 

 Seixo 1º, situado a cerca de 2,2 km do limite nascente do Corredor 1 (km 12+000); 

 Mua, situado a 400 m, a norte do Corredor 1 (km 15+000). 

De todos os vértices identificados, apenas o localizado no cabeço de São Domingos se situa dentro 

dos corredores, pelo que, em fase de projeto de execução, esta condicionante deverá ser 

considerada, respeitando a zona de proteção estabelecida na legislação. Considerando a orografia do 
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terreno, com acentuada diferença de cotas, e o facto de o obstáculo visual constituído pelas linhas 

elétricas ser reduzido, o traçado da linha poderá ser definido de forma a não prejudicar a visibilidade 

do marco geodésico. 

Os restantes vértices acima referidos encontram-se distanciados dos corredores da linha, não se 

perspetivando que condicionem o projeto. No entanto, a definição do traçado, em fase de projeto de 

execução, deve ter em conta estas situações, nomeadamente, no que respeita aos vértices da 

Senhora da Graça e de Mua.  

 

6.13.2.2.10 – Linhas Elétricas 

No que se refere a linhas aéreas de transporte de energia sob a tutela da REN, existem várias linhas 

de muita alta tensão a cruzarem a área de estudo tal como se representa no Desenho 18 do 

Volume 3. 

Da Subestação de Valdigem saem as seguintes linhas: 

- 2142 – Linha Valdigem – Urrô (220kV) 

- 2108 – Linha Valdigem – Recarei (220kV) 

- 2162 – Linha Valdigem – Vermoim (220kV) 

- 2018 – Linha Valdigem – Carrapatelo (220kV) 

- 2174 – Linha Vila Pouca de Aguiar – Valdigem (220kV) 

- 2019 – Linha Régua – Valdigem (220kV) 

- 1135 – Linha Tabuaço – Valdigem (150kV) 

- 2190 – Linha Armamar – Valdigem (220kV) 

- 4047 – Linha Bodiosa – Valdigem (220kV) 

Adicionalmente, a área em estudo é ainda atravessada pelas linhas Armamar – Carrapatelo 1, 

Armamar – Carrapatelo 2 (200kV) e Armamar – Recarei (400kV). 

De acordo com informação da EDP Distribuição a área em estudo é atravessada por várias Linhas de 

Alta Tensão a 60 kV (ver Desenho 18), designadamente: 

- Leomil – Valdigem 

- Ribabelide – Valdigem 

- Varosa – Pinhão 

- Telheira – Valdigem 
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- Bagaúste - Valdigem 

Na fase de Projeto de Execução – após a emissão da DIA referente à linha elétrica de ligação à rede 

- deverão ser respeitados naturalmente, os condicionalismos impostos pela legislação em vigor, 

nomeadamente do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, no que se refere às distâncias 

de segurança a obedecer. 

 

6.13.2.2.11 – Infraestruturas sensíveis 

O Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece os critérios de minimização da 

exposição das populações a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, considera, como 

“infraestruturas sensíveis”, as seguintes (artigo 3º, alínea c)): 

i) Unidades de saúde e equiparados; 

ii) Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardim-de-infância; 

iii) Lares de terceira idade, asilos e afins; 

iv) Parques e zonas de recreio infantil; 

v) Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

vi) Edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

O artigo 7º, nº 1, estabelece que não é permitida a passagem de novas linhas de transporte de 

eletricidade de alta tensão e muito alta tensão sobre as infraestruturas sensíveis, aplicando-se os 

afastamentos estabelecidos no nº 3 do artigo 28º do Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de 

fevereiro, contados a partir do eixo da linha. 

O referido artigo 28º, nº3, alínea c), estabelece, para linhas com tensão nominal superior 60 kV, uma 

zona de proteção com uma largura máxima de 45 m, ou seja, 22,5 m para cada lado do eixo da linha. 

Entre as infraestruturas a considerar encontram-se as seguintes, identificadas nesta fase: 

 Periferia de Meixedo e Passos, aos km 5+500/6+000 do Corredor 1: alguns edifícios de 

habitação dentro do corredor; 

 Periferia de Tões e Armamar, aos km 4+000 do Corredor 2: alguns edifícios de habitação 

dentro do corredor; 

 Periferia de Aldeia de Cima, aos km 4+500/5+000 do Corredor 2 e C1+Alt1+C2: diversos 

edifícios de habitação dentro do corredor; 

 Periferia de Queimada, aos km 9+500/10+500 do Corredor 1: alguns edifícios habitacionais 

(habitações e alojamento turístico) dentro do corredor; 
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 Periferia de Fontelo, aos km 5+900/7+000 dos Corredores 2 C1+Alt1+C2, e km 12+000 do 

Corredor 1: diversos edifícios de habitação dentro do corredor;  

 São Domingos, ao km 12+000 do Corredor 1: parque de campismo e circuito de manutenção, 

junto ao limite poente do corredor.  

 Eirados, aos km 12+350/13+000 do Corredor 1: alguns edifícios de habitação dentro do 

corredor; 

 Periferia de Valdigem, aos km 14+000/15+500 do Corredor 1: diversos edifícios habitacionais 

(habitação e unidades turísticas) dentro do corredor; 

 Periferia de Valdigem, ao km 15+000 de todos os corredores: campo de futebol dentro do 

corredor. 

Os traçados indicativos, estabelecidos na fase de estudo prévio evitam todas estas infraestruturas. 

Na fase de projeto de execução, a definição do traçado da Linha a 220 kV deverá igualmente 

considerar todas infraestruturas sensíveis que existam nos corredores da Linha e envolvente próxima, 

de modo a assegurar as distâncias definidas na legislação em vigor. 

 

6.13.2.2.12 – Património Cultural Classificado 

No quadro seguinte são indicadas as ocorrências de património cultural classificado, identificadas na 

área de intervenção da Central Fotovoltaica e corredores da Linha a 220 kV. 

O Património Cultural é identificado e analisado, nas suas características e nos condicionamentos 

que coloca ao projeto, em capítulo próprio do presente EIA, para o qual se remete. 

Designação Tipo de Sítio Classificação Concelho Corredor  

Alto Douro 
Vinhateiro 

Paisagem 
cultural 

Património Mundial; 
Monumento Nacional 

Armamar e 
Lamego 

 Corredor 1 (14+770 – final) 
ZEP a partir do km 9+730 do Corredor 1 e 

4+680 do Corredor 2 

Marco granítico 
n.º 91 

Marco 
Imóvel de Interesse 

Público 
Lamego 

Corredor 1 (14+185) 

 

Das ocorrências classificadas identificadas, apenas o Alto Douro Vinhateiro será inevitavelmente 

afetado, dada a localização da subestação de Valdigem. A sua afetação ocorre de forma direta no 

caso do traçado da alternativa ADV que apresenta um apoio na área deste bem patrimonial. O 

traçado 1 não tem apoios no Alto Douro Vinhateiro propriamente dito, afetando-o apenas pela sua 

travessia de forma aérea. 

Inevitavelmente e de forma mais extensa é interferida a respetiva Zona Especial de Proteção. 

Esta afetação incorre em impactes negativos, diretos, certos, locais, temporários ou permanentes, 

reversíveis ou irreversíveis, magnitude reduzida, moderadamente significativos. 
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6.13.3 – Análise de Impactes Cumulativos 

6.13.3.1 – Introdução 

Nas subsecções seguintes é feita uma análise de impactes cumulativos da Central Fotovoltaica e da 

Linha a 220 kV, considerando a cumulatividade de impactes entre estas duas infraestruturas 

complementares, e entre elas e outros projetos ou ações/intervenções, já realizadas, em curso ou 

previstas, sobre os principais recursos identificados. 

A noção de impactes cumulativos implica uma análise muito complexa, uma vez que envolve um 

número de variáveis elevado e de difícil controlo. Essa grande diversidade não é apenas quantitativa, 

mas, sobretudo, qualitativa, nomeadamente no que respeita à natureza daquilo que, em análise de 

impactes cumulativos se designa como recurso, ou seja, o espaço, a função, o recurso natural ou 

cultural, o ecossistema, etc., sobre o qual se exercem os impactes cumulativos, e constitui a unidade 

de análise. Essa complexidade resulta, ainda, da grande multiplicidade de atuais e potenciais 

interações e relações causais, e é potenciada pelo facto de os impactes cumulativos poderem ocorrer 

a diferentes escalas, desde a escala mais localizada, até às escalas regional, nacional, supranacional 

e global. 

Deste modo, procurou-se evitar uma análise excessivamente alargada, optando-se por a focalizar nos 

principais recursos afetados negativamente, os quais, tendo sido identificados no EIA, possibilitam 

algum controlo ao nível das variáveis, e um mínimo de consistência na análise. No caso concreto dos 

projetos em estudo, os recursos considerados são os seguintes: 

 O Solo Rural (em geral e, em particular, os espaços florestais) e a REN, no caso da Central 

Fotovoltaica; 

 O Solo Rural (em geral e, em particular, os espaços agrícolas e os espaços florestais), a REN a 

RAN e o Alto Douro Vinhateiro, no caso da Linha a 220 kV. 

Como principais recursos afetados positivamente, por ambos os projetos, consideraram-se a energia 

produzida com base em fontes renováveis e a capacidade de transporte da energia produzida para a 

rede elétrica. 

Na última subsecção fazem-se algumas considerações gerais sobre impactes cumulativos, numa 

perspetiva mais abrangente, considerando, para tal, a globalidade do território como recurso, e 

considerando o seu desenvolvimento sustentável, como desígnio, e como critério de análise. 
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6.13.3.2 – Central Solar Fotovoltaica 

 Impactes negativos 

Foram considerados, por economia de análise, os seguintes recursos, como os mais relevantes, em 

função dos impactes identificados: 

 Solo Rural (PDM), enquanto classe, e a categoria de espaços florestais; 

 Reserva Ecológica Nacional. 

O principal recurso afetado pela Central Solar é o Solo Rural, mais especificamente, a categoria de 

espaços florestais. Deste modo, do ponto de vista dos impactes cumulativos negativos sobre aqueles 

recursos, importa considerar os impactes do projeto com os impactes de outras ações e projetos, com 

ocorrência no passado, no presente ou no futuro previsível. Como área de incidência considerou-se 

apenas a área de estudo e envolvente. 

Para o impacte cumulativo sobre o solo rural, em geral, e sobre os espaços florestais, em particular, 

consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Eventual expansão futura do projeto; 

 Linha a 220 kV, complementar ao projeto; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão e outras infraestruturas; 

 Reconversão de áreas de floresta para culturas de rendimento, principalmente pomares 

intensivos; 

 Ocorrência de incêndios florestais; 

 Expansão de perímetros urbanos. 

À escala mais localizada e de modo mais contínuo, o principal impacte previsível resulta de uma 

eventual expansão da área da Central Solar em terrenos já atualmente alugados pelo promotor. 

Relembra-se que a área total já com acordos de cessão ou contratos de aluguer totaliza cerca de 

339,5 hectares, mas a área efetivamente ocupada pelo projeto e pela faixa de gestão de combustível, 

totalizam cerca de 282 hectares. Desta eventual expansão resultaria um novo impacte que pode 

estimar-se em cerca de 52 hectares de espaços florestais. 

Outro impacte cumulativo relevante, à escala localizada, embora de muito menor magnitude, resulta 

da instalação e presença da Linha a 220 kV. 

À escala da área de estudo, as principais ações com efeitos cumulativos aos do projeto resultam da 

reconversão de áreas florestais para pomar intensivo e a ocorrência de incêndios florestais. 
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Por outro lado, apesar de se verificar quebra de população, as áreas urbanas têm vindo a aumentar 

nos concelhos da área de estudo. Alguma desta expansão terá sido feita reconvertendo solo rural e, 

particularmente, antigos espaços florestais. 

Para o impacte cumulativo sobre áreas de REN, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Eventual expansão futura do projeto; 

 Linha a 220 kV, complementar ao projeto; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão e outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 

Também no caso da Reserva Ecológica Nacional, o principal impacte, à escala mais localizada e de 

modo mais contínuo, resulta de uma eventual expansão da área da Central Solar em terrenos já 

atualmente alugados pelo promotor, bem como da instalação e presença da Linha a 220 kV. O 

impacte cumulativo tem, porém, uma magnitude muito mais reduzida do que no caso dos espaços 

florestais. 

As restantes ações têm igualmente influência negativa no recurso. 

No geral, os impactes são passíveis de mitigação. 

 Impactes positivos 

No que respeita a impactes cumulativos positivos, o principal impacte é a produção de energia com 

base em fontes renováveis. 

Embora, a nível local e regional existam ou estejam previstos novos projetos de produção de energia 

com base renovável (eólica, solar, hídrica), a escala mais adequada para considerar os impactes 

cumulativos é a escala nacional ou, pelo menos, a escala do Continente.  

A este nível, o impacte cumulativo da aposta em fontes renováveis tem vindo a traduzir-se numa 

multiplicação de projetos com consequências numa significativa alteração do mix energético, a favor 

das fontes renováveis, perspetivando-se a continuação desta tendência, considerando os objetivos e 

metas do PNEC, para 2030, e do RNC, para 2050. 
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6.13.3.3 – Linha Elétrica de ligação à rede 

 Impactes negativos 

Consideraram-se, como principais recursos direta ou indiretamente afetados, os seguintes: 

 Solo Rural: Espaços Florestais e Espaços Agrícolas; 

 Reserva Ecológica Nacional; 

 Reserva Agrícola Nacional; 

 Alto Douro Vinhateiro.  

Para o impacte cumulativo sobre os espaços florestais, consideraram-se os seguintes fatores 

principais: 

 Central Solar Fotovoltaica; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Reconversão de áreas de floresta para culturas de rendimento, principalmente pomares 

intensivos; 

 Ocorrência de incêndios florestais; 

 Expansão de áreas urbanas. 

À escala mais localizada e de modo mais contínuo, o principal impacte cumulativo previsível, com a 

Linha, resulta da instalação e eventual expansão da Central Solar Fotovoltaica. 

Outro impacte relevante, à escala localizada, resulta da existência de várias linhas elétricas, 

principalmente nos corredores de confluência na subestação de Valdigem, bem como a própria 

subestação. 

À escala da área de estudo, a reconversão de áreas florestais para pomar intensivo e a ocorrência de 

incêndios florestais contam-se entre as ações com efeitos cumulativos relevantes sobre espaços 

florestais. A expansão das áreas urbanas também tem afetado espaços florestais. 

Para o impacte cumulativo sobre espaços agrícolas, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Eventual expansão futura da Central Solar Fotovoltaica; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 
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No caso deste recurso, o principal impacte cumulativo resulta da instalação e presença de várias 

linhas elétricas e de outras infraestruturas. As restantes ações têm igualmente influência negativa no 

recurso. 

Para o impacte cumulativo sobre áreas de REN, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Central Solar Fotovoltaica e eventual expansão; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 

No caso deste recurso, o impacte cumulativo resulta, sobretudo, da ação de projetos com intervenção 

extensiva no território, como é o caso de infraestruturas viárias ou áreas de expansão edificada. 

Para o impacte cumulativo sobre áreas de RAN, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 

Também no caso deste recurso, o impacte cumulativo resulta, sobretudo, da ação de projetos com 

intervenção extensiva no território, como é o caso de infraestruturas viárias ou áreas de expansão 

edificada. 

Para o impacte cumulativo sobre o Alto Douro Vinhateiro, o principal impacte cumulativo resulta da 

presença de outras elétricas e da subestação de Valdigem. No caso da Linha a 220 kV, o contributo 

para o impacte cumulativo é muito reduzido e ocorre, apenas, num curto troço final, em que a linha 

liga à subestação 

 Impactes positivos 

Os principais impactes positivos ocorrem ao nível da produção de energia com base em fontes 

renováveis (efeito indireto) e do transporte dessa energia para a inserção na rede (efeito direto). O 

efeito cumulativo resulta dos projetos de produção de energia e da rede de linhas elétricas existentes 

ou previstas. 
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6.13.3.4 – Perspetiva, mais geral, de impactes cumulativos sobre o recurso território 

Como referido na introdução, na presente subsecção são feitas algumas considerações sobre 

impactes cumulativos, numa perspetiva mais abrangente, considerando, para tal, a globalidade do 

território como recurso, e considerando o seu desenvolvimento sustentável, como desígnio, e como 

critério de análise. Pelas razões explicitadas na referida subsecção, a análise efetuada é muito geral 

e sucinta. 

Considerando o território como recurso e o seu desenvolvimento sustentável como critério de análise, 

pode concluir-se que os projetos em estudo, em conjugação com outros projetos de infraestruturas de 

produção de energia, rodoviárias, e outras, projetos de desenvolvimento urbano e industrial, e outros, 

contribuem, por um lado, para uma maior artificialização do território e, por outro, para uma redução 

da qualidade da paisagem e da amenidade do território. Têm também algum efeito negativo no 

recurso solo e em diversas funções de aproveitamento sustentável deste recurso. 

Considerando especificamente os projetos de produção de energia, nomeadamente solar e eólica, e 

de transporte e distribuição da energia produzida (linhas elétricas e subestações), pode identificar-se 

algum impacte cumulativo negativo sobre aquilo que pode referir-se ser a identidade deste território, 

resultante de um povoamento antigo, com alguma densidade histórica e património cultural, 

caracterizado por uma ruralidade viva, estruturada pelas quintas e as áreas demarcadas de produção 

vitivinícola e frutícola, de que a região demarcada do Douro e no Alto Douro Vinhateiro, Património da 

UNESCO, constitui o principal recurso, mas não o único. 

Do lado positivo, os projetos em estudo têm algum contributo para o desenvolvimento local e regional, 

mas a sua principal contribuição cumulativa reside na produção de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis e na sua condução para distribuição na rede elétrica nacional. Os efeitos cumulativos no 

território são indiretos, quer em relação ao fornecimento de energia quer no que respeita à redução 

da emissão de gases com efeito de estufa e respetivo contributo para redução dos efeitos das 

alterações climáticas, mas nem por isso menos importantes. 

 

6.13.4 – Síntese de Impactes 

Nas secções seguintes e respetivos quadros-síntese apresenta-se uma súmula dos impactes 

identificados. Considerando a variabilidade e complexidade das diversas dimensões e fatores 

analisados, tanto no que se refere aos IGT, como às restrições e servidões de utilidade pública, a 

leitura dos quadros não pode nem deve ser feita independentemente das análises, quantitativas e 

qualitativas, desenvolvidas ao longo das seções anteriores. 
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Quadro 6.58 – Central Solar Fotovoltaica - Conformidade com os instrumentos do SGT de âmbito nacional e 

regional 

Instrumento Orientações e objetivos de 
desenvolvimento e sustentabilidade 

Fase de 
projeto 

Avaliação dos contributos / 
impactes do projeto 

Mitigação 

PNPOT 

- Otimizar as infraestruturas ambientais e 
de energia 
- Descarbonizar acelerando a transição 
energética e material 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, 
certos, locais, regionais e 
nacionais, permanentes, 
reversíveis, magnitude elevada, 
significativos. 

- 

- Dinamizar e revitalizar o comércio e os 
serviços 
- Fomentar uma abordagem territorial de 
resposta à perda demográfica 

Construção 

Positivos, diretos e indiretos, 
prováveis, temporários, locais, 
reversíveis, magnitude moderada, 
moderadamente significativos. 

- 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, 
prováveis, permanentes, locais e 
regionais, reversíveis, magnitude 
média a reduzida, moderadamente 
significativos a pouco significativos. 

- 

- Valorizar o território através da paisagem 
- Ordenar e revitalizar os territórios da 
floresta 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos e indiretos, 
certos, permanentes, locais, 
reversíveis, magnitude média a 
elevada, moderadamente 
significativos. 

- 

PROF 
TMAD  

Defesa, valorização e gestão sustentável 
dos espaços e recursos florestais 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, 
permanentes, locais, irreversíveis, 
magnitude média a elevada, 
moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

 

Quadro 6.59 – Central Solar Fotovoltaica – Conformidade com o Plano Diretor Municipal de Tarouca 

Afetação de classes e categorias de uso do 
solo 

Fase de projeto 
Avaliação dos contributos / impactes 

do projeto Mitigação 

- Afetação de 282 ha Solo Rural - Espaços 
Florestais. 
- O projeto obteve certidão de declaração de 
interesse público municipal. 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, locais, 
temporários ou permanentes, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude 
elevada, moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

Desenvolvimento do concelho (objetivos 
estratégicos) Fase de projeto 

Avaliação dos contributos / impactes 
do projeto 

Mitigação 

- Competitividade e coesão territorial 
Construção e 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, 
locais, temporários ou permanentes, 
reversíveis, magnitude moderada, 
moderadamente significativos. 

- 
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Quadro 6.60 – Central Solar Fotovoltaica – Interferência com restrições e servidões de utilidade pública e outras 

condicionantes 

Fator Dimensões de impacte Fase de 
projeto 

Avaliação dos impactes do projeto Mitigação 

REN Afetação de 8,9 hectares  
Construção e 

Funcionamento 

Negativos, diretos, certos ou prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, reversíveis 
ou irreversíveis, magnitude moderada a reduzida, 
pouco significativos a moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Regime Florestal 
– Perímetro 
Florestal da 

Serra de Leomil 

Afetação de 62 hectares 
Construção e 

Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, locais, permanentes, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude elevada, 
moderadamente significativos a significativos. 

Mitigáveis 

Zonas Florestais 
de Recreio – 

parque de 
merendas do 
santuário da 
Senhora do 

Calvário 

Parque de merendas a 50 
m do limite da Central Solar 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos ou indiretos, certos ou 
prováveis, temporários ou permanentes, locais, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude reduzida, 
pouco significativos a moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Recursos 
geológicos 

Afetação de faixa no limite 
da área de salvaguarda de 
potencial ocorrência de 
recursos minerais de 
tungsténio, estanho, lítio e 
ouro.  
Não existem áreas de 
reserva estabelecidas, nem 
direitos de avaliação ou 
prospeção. 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude e significância não 
avaliáveis. 

Mitigáveis 

 

Quadro 6.61 – Linha Elétrica de ligação à rede - Conformidade com os instrumentos do SGT de âmbito nacional 
e regional 

Instrumento 
Orientações e objetivos de 

desenvolvimento e sustentabilidade 
Fase de 
projeto 

Avaliação dos contributos / 
impactes do projeto Mitigação 

PNPOT 

- Otimizar as infraestruturas ambientais e de 
energia 
- Descarbonizar acelerando a transição 
energética e material 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, certos, 
locais, regionais e nacionais, 
permanentes, reversíveis, 
magnitude elevada, significativos. 

- 

- Dinamizar e revitalizar o comércio e os 
serviços 
- Fomentar uma abordagem territorial de 
resposta à perda demográfica 

Construção 

Positivos, diretos e indiretos, 
prováveis, temporários, locais, 
reversíveis, magnitude moderada, 
moderadamente significativos. 

- 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, 
prováveis, permanentes, locais e 
regionais, reversíveis, magnitude 
reduzida, pouco significativos. 

- 

- Valorizar o território através da paisagem 
- Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 
- Valorizar o património e as práticas 
culturais, criativas e artísticas 
- Afirmar os ativos estar éticos turísticos 
nacionais 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos e indiretos, certos 
ou prováveis, permanentes, locais, 
reversíveis, magnitude média a 
reduzida, moderadamente 
significativos a pouco significativos. 

- 

PROF TMAD  Defesa, valorização e gestão sustentável dos 
espaços e recursos florestais 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos ou indiretos, 
certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude média a 
reduzida, moderadamente 
significativos a pouco significativos. 

Mitigáveis 

PROZED 

Valorização da bacia visual do Douro 
Construção e 

Funcionamento 

Negativos, diretos ou indiretos, 
certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude média a 
reduzida, moderadamente 
significativos a pouco significativos. 

Mitigáveis 

Desenvolvimento local  Construção 

Positivos, diretos e indiretos, 
prováveis, temporários, locais, 
reversíveis, magnitude moderada, 
moderadamente significativos. 

- 
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Quadro 6.62 – Linha Elétrica de ligação à rede – Conformidade com os Planos Diretores Municipais 

Afetação de classes e categorias de uso do solo Fase de projeto 
Avaliação dos contributos / 

impactes do projeto Mitigação 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal (0,30 
ha a 0,36 interferidos pelos apoios; 8,67 a 9,69 ha na 
faixa de proteção de 45 m) 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, 
locais, temporários ou 
permanentes, reversíveis ou 
irreversíveis, magnitude 
moderada a reduzida, 
moderadamente significativos a 
pouco significativos. 

Mitigáveis 

Espaços agrícolas (1,38 ha a 1,5 interferidos pelos 
apoios; 47,28 a 49,59 ha na faixa de proteção de 45 
m) 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, 
locais, temporários ou 
permanentes, reversíveis ou 
irreversíveis, magnitude 
moderada, moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Espaços florestais (0,72 ha interferidos pelos apoios; 
16,58 a 20,12 ha na faixa de proteção de 45 m) 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, 
locais, temporários ou 
permanentes, reversíveis ou 
irreversíveis, magnitude 
moderada, moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Espaços, regulados no PDM de Lamego, abrangidos 
pelo perímetro do Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 
(0,06 ha interferidos por um apoio na alternativa 
ADV, 1,69 ha na faixa de proteção de 45 m) 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, 
locais, temporários ou 
permanentes, reversíveis ou 
irreversíveis, magnitude 
reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

 

Quadro 6.63 – Linha Elétrica de ligação à rede – Interferência com restrições e servidões de utilidade pública e 

outras condicionantes 

Fator Dimensões de impacte Fase de projeto Avaliação dos impactes do projeto Mitigação 

REN 

Afetação de 0,42 ha a 0,48 ha 
pelos apoios, 22,9 ha a 
24,34 ha na faixa de proteção 
de 45 m  

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos ou prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude 
moderada, moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

RAN 
Afetação de 0,12 ha pelos 
apoios, 15,75 ha a 7,26 ha na 
faixa de proteção de 45 m 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos ou prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude 
reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

Regime Florestal – 
Perímetro Florestal 
da Serra de Leomil 

Afetação de 0,24 ha pelos 
apoios, 7,5 ha na faixa de 
proteção de 45 m 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos ou prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude 
moderada a reduzida, magnitude 
reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

Interferência com a 
rede de pontos de 
água acessíveis 

por meios aéreos 

1 interferência com o perímetro 
de 500 m pelo Corredor. Sem 
interferência pelo traçado 

Construção e 
Funcionamento 

Nulo a Negativos, indiretos, pouco 
provável, permanentes, locais, reversíveis, 
magnitude reduzida, pouco significativo. 

Mitigáveis 

Domínio Público 
Hídrico 

Interceção em vão de 3 linhas 
de água  

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, indiretos, prováveis, 
temporários, locais, reversíveis, magnitude 
reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

Infraestruturas 

Interseção de 2 estradas da 
rede nacional e de várias 
estradas da rede municipal 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, prováveis, temporários, 
locais, reversíveis, magnitude reduzida, 
pouco significativos. 

Mitigáveis 

Cruzamento com cerca de 12 
linhas elétricas aéreas 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, temporários ou 
permanentes, locais, reversíveis, 
magnitude reduzida a moderada, pouco 
significativos a moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Património Cultural 
Classificado – Alto 
Douro Vinhateiro 

Afetação pelo Corredor 1 
(14+770 – final) 

Desenvolvimento na ZEP a 
partir do km 9+730 do Corredor 

1 e 4+680 do Corredor 2 

Construção e 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, locais, 
temporários ou permanentes, reversíveis 
ou irreversíveis, magnitude reduzida, 
moderadamente significativos. 

Mitigáveis 
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6.13.4.1 – Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente às orientações estratégicas estabelecidas no PNPOT, o projeto contribui positivamente 

para vários dos objetivos enunciados no Programa, como sejam a otimização das infraestruturas 

ambientais 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, relativamente às orientações estabelecidas no PROF TMAD, no que se refere à 

defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais, uma vez que o projeto irá 

ocupar espaços florestais. 

Relativamente à conformidade com o PDM de Tarouca, verifica-se que o projeto não se encontra 

entre usos do solo permitidos na categoria Solo Rural, subcategoria Espaços Florestais, pelo que o 

PDM terá que ser objeto da necessária dinâmica para integrar o projeto. 

No entanto, considerando a sua importância estratégica, no âmbito da produção de energia elétrica 

com base em fontes renováveis, e o seu contributo para a competitividade e coesão territorial do 

concelho, o projeto obteve declaração de interesse público municipal. 

Quanto à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras condicionantes, o projeto 

não interfere com áreas de RAN e a afetação de áreas de REN é pouco significativa, uma vez que a 

área total de cerca de 6 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. 

A existência de uma zona florestal de recreio (parque de merendas do Santuário da Senhora 

Calvário) na proximidade da Central, exigirá cuidados particulares de proteção, na fase de 

construção, e de integração paisagística na fase de exploração. 

O projeto dará um contributo positivo para a defesa da floresta contra incêndios, em função da 

existência e manutenção de uma faixa envolvente de gestão de combustíveis, com 100 m de largura, 

e pelo facto de constituir uma zona tampão à progressão de incêndios florestais. 
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Grande parte da área da Central Fotovoltaica encontra-se abrangida por uma área de salvaguarda de 

recursos minerais de tungsténio (W) estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) demarcada em função das 

potencialidades que são reconhecidas para esta região do país embora no seu limite norte. Não se 

identificou a existência de nenhuma área de reserva, nem quaisquer direitos de avaliação ou 

prospeção sobre esta área, nos termos do Decreto-Lei nº 54/2015, de 22 de junho. O PDM de 

Tarouca não identifica qualquer área potencial de exploração de recursos minerais, nesta área. Deste 

modo, não foram identificados condicionamentos à implantação da Central Fotovoltaica. 

6.13.4.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Relativamente às orientações estratégicas estabelecidas no PNPOT, a Linha a 220 kV contribui 

também, positivamente, para vários dos objetivos enunciados no Programa, como sejam a otimização 

das infraestruturas ambientais 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; o 

ordenamento e revitalização dos territórios da floresta; a valorização do património e das práticas 

culturais, criativas e artísticas; e a afirmação dos ativos estratégicos turísticos nacionais, o projeto não 

contribui positivamente, em função da sua implantação e inevitável interferência no território, 

nomeadamente a nível visual. 

O mesmo acontece quanto às orientações estabelecidas no PROF TMAD, 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 às orientações estabelecidas no PROZED, o projeto contribui positivamente, ainda que 

de forma não muito relevante, para o desenvolvimento local, mas contribui negativamente para o 

objetivo de valorização da bacia visual do Douro, embora a interferência com esta bacia visual ocorra 

apenas no trecho final da Linha. 

Quanto à conformidade com 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 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.  
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Ocorre também uma interferência muito ligeira, junto à subestação de Valdigem, com espaços 

abrangidos pelo Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, mas 

esta interferência, além de muito reduzida, é inevitável, uma vez que a subestação de Valdigem se 

localiza no limite do Alto Douro Vinhateiro. 

No que respeita à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras condicionantes, a 

afetação de áreas de REN é pouco significativa, uma vez que, considerando os traçados indicativos, 

a área afetada pelos apoios é apenas de 0,32 hectares 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, uma vez que a área afetada pelos apoios 

é de 0,08 hectares 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 (0,18 hectares na zona dos apoios e 7,5 hectares condicionados 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.  

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. 

A interferência com infraestruturas verifica-se, fundamentalmente, ao nível da interseção de vias da 

rede rodoviária e de várias linhas de alta e muito alta tensão. O projeto é, porém, compatibilizável 

com estas infraestruturas, desde que cumprida a legislação em vigor e os regulamentos aplicáveis.   

Na área de intervenção do Corredor 1 existe uma ocorrência de quartzo, de Parada do Bispo, que esteve 

concessionada e se encontra atualmente abandonada, desconhecendo-se os recursos ainda aí 

existentes. A Linha pode ser compatibilizada com a exploração de massas minerais, caso venha a ocorrer. 

No que respeita ao Património Cultural Classificado destaca-se o atravessamento do Alto Douro 

Vinhateiro, classificado como Património Mundial da UNESCO e que justificou a realização de um 

Estudo de Impacte Patrimonial ao abrigo das orientações do ICOMOS e que se apresenta no 

Volume 6. 
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6.14 – COMPONENTE SOCIAL 

6.14.1 – Aspetos Metodológicos 

6.14.1.1 – Identificação dos Impactes do Projeto 

A identificação e análise dos efeitos do projeto tiveram em conta as diversas escalas, as dimensões e 

fatores considerados na caracterização do ambiente afetado, bem como as diferentes fases do 

projeto (projeto, construção, exploração e desativação). 

Foram também analisados os efeitos cumulativos do projeto com outros projetos relevantes, 

existentes ou previstos. 

De uma forma geral, seguiu-se o modelo de análise indicado no quadro seguinte. 

Quadro 6.64 – Dimensões de análise dos impactes do projeto 

Fase do 
projeto 

Escala de 
análise 

Dimensões de análise dos efeitos do projeto 

Projeto  

Localizada 
(área de 

intervenção e 
envolvente 
próxima) 

- Efeitos da antecipação dos impactes do projeto por parte das pessoas potencialmente 
afetadas, com geração de incerteza, que pode traduzir-se em preocupação, angústia e stress, 
no que respeita aos efeitos negativos, ou expectativas e esperanças no que respeita aos 
efeitos positivos; 

- Processos de negociação e indemnização/compensação das pessoas e entidades afetadas; 

Construção 

Localizada 
(área de 

intervenção e 
envolvente 
próxima) 

- Continuação ou início de processos de negociação e indemnização/compensação das 
pessoas e entidades afetadas; 

- Efeitos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades económicas); 

- Incómodos, riscos e afetação do bem-estar de pessoas e populações, resultantes das 
atividades construtivas e da circulação de veículos ligeiros e pesados; 

- Efeitos da desestruturação dos espaços; perturbação das acessibilidades e circulações 
locais;  

- Afetações temporárias ou condicionamentos definitivos dos usos atuais do solo e do 
território, incluindo áreas agrícolas, áreas edificadas, infraestruturas e equipamentos; 

- Efeitos destas afetações na propriedade, nas unidades económicas, no emprego, nas áreas 
habitacionais e outros espaços sociais, e nos modos de vida. 

Concelhia e 
supraconcelhia  

- Efeitos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades económicas); 

- Incómodos, riscos e afetação do bem-estar de pessoas e populações, resultantes da 
circulação de veículos ligeiros e pesados, em percursos mais longos, mas relacionados com a 
obra. 

Exploração 

Localizada 
(área de 

intervenção e 
envolvente 

próxima 

- Ocupação do solo e repercussão nas circulações, na gestão dos espaços e nas atividades 
económicas; 

- Segurança e risco de acidente; 

- Incómodos, riscos e afetação da saúde e bem-estar de pessoas e populações;  

- Afetação da qualidade e da valorização dos espaços. 

Concelhia e 
supraconcelhia 

- Efeitos da funcionalidade da nova central solar fotovoltaica; 

- Efeitos da funcionalidade da nova Linha e da inerente viabilização da central fotovoltaica. 

Desativação 

Localizada 
(área de 

intervenção e 
envolvente 
próxima) 

- Processos de negociação e indemnização/compensação das pessoas e entidades afetadas; 

- Efeitos do processo de desativação nos modos de vida locais (emprego, atividades 
económicas); 

- Incómodos, riscos e afetação do bem-estar de pessoas e populações, resultantes das 
atividades de desativação e da circulação de veículos ligeiros e pesados; 

- Efeitos da desestruturação dos espaços; perturbação das acessibilidades e circulações 
locais;  

- Efeitos da libertação dos solos para novos usos ou restabelecimento dos usos iniciais.  

Concelhia e 
supraconcelhia - Efeitos da desativação central solar fotovoltaica, na produção de energia elétrica 
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6.14.1.2 – Avaliação dos Impactes do Projeto 

Como unidades de base para a avaliação dos impactes da Linha, a 220 kV, consideraram-se duas 

dimensões: 

 A totalidade da área de cada um dos corredores, com uma largura de 400 metros, e o tipo 

de situações que neles ocorrem (habitações, unidades turísticas, parcelas agrícolas, 

equipamentos, etc.); 

 Os traçados indicativos, considerando: as ocorrências na faixa de 45 m, definida para a 

servidão; as áreas ocupadas pelos apoios; e situações ou ocupações sensíveis existentes 

na envolvente próxima da faixa de 45 m. 

Relativamente à Central Solar, considerou-se como área de impacte direto, a área delimitada pela 

vedação, acrescida da faixa de gestão de combustíveis, com uma largura mínima de 100 m, 

adjacente à vedação.  

Como área de impacte direto considerou-se também o território ao longo das vias rodoviárias 

utilizadas pelo tráfego afeto à Central Solar e à Linha Elétrica de ligação, principalmente durante a 

fase de construção. 

Os critérios utilizados para a classificação dos impactes seguiram, de uma forma geral, os critérios 

definidos para a generalidade das componentes do EIA. 

A atribuição de níveis de significância procurou traduzir a integração entre uma dimensão quantitativa 

do impacte (expressa na magnitude) e uma dimensão qualitativa, traduzida na importância atribuída a 

esse impacte, seja em função do contexto social e cultural local, seja em função da importância 

relativa dos espaços ou funções do território. 

Finalmente importa referir que a avaliação da significância do impacte foi feita considerando os 

impactes antes de medidas de mitigação. A complexidade dos aspetos sociais não permite tomar 

como adquirido o efeito das medidas mitigadoras, uma vez que a sua aplicação constitui, em si, um 

processo social que, como tal, pode ter resultados variáveis e até mesmo gerar novos impactes. 

6.14.2 – Identificação e Análise de Impactes 

Nas subsecções seguintes são analisados os impactes nas diversas fases de projeto. No 

Desenho 22 (Volume 3 – Peças Desenhadas) são cartografados os espaços de uso social com 

maior sensibilidade aos impactes dos projetos, nomeadamente ao nível dos impactes percebidos. 
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6.14.2.1 – Fase de Projeto 

Os impactes que ocorrem nesta fase abrangem vários e distintos momentos e dimensões, entre os 

quais: 

 Criação de receios ou expectativas em pessoas ou entidades potencialmente afetadas, 

positiva ou negativamente, pelos projetos em estudo, em função da informação que sobre 

os mesmos vai surgindo e circulando. Efetivamente, os impactes sociais não se iniciam com 

a fase de construção, mas sim no momento que as pessoas tomam conhecimento da 

existência dos projetos, seja por notícias públicas, seja na sequência de consultas a 

entidades, reuniões com autarquias locais, atividade de técnicos no terreno, e outras 

situações. Podem originar-se situações de indefinição e incerteza que podem mesmo 

conduzir a atitudes e ações de conflitualidade. Deste modo, é importante que pelo menos as 

pessoas ou entidades potencialmente afetadas sejam informadas das características do 

projeto, tão cedo quanto possível, de modo a reduzir situações de incerteza e, por outro 

lado, permitir contribuições para a configuração das melhores soluções de projeto. 

 Uma segunda situação, em fase mais adiantada, resulta do contacto e negociação direta 

entre o promotor e pessoas ou entidades que, previsivelmente, serão afetadas, temporária 

ou permanentemente, pelos projetos, ao nível da propriedade e/ou uso do solo, acesso a 

recursos, e outras situações, com o objetivo de estabelecer um acordo sobre 

compensações. Esta situação pode vir a prolongar-se pela fase de construção, ou até 

mesmo iniciar-se nessa fase, nos aspetos que não sejam indispensáveis para a obtenção 

dos direitos de uso do solo ou direitos de passagem que possibilitem o início das operações 

de construção no terreno. 

No caso concreto dos projetos em análise, este segundo momento já ocorreu, apenas, no que 

respeita à Central Solar, uma vez que se encontra em fase de projeto de execução.  

No caso da Linha a 220 kV, em fase de estudo prévio, e com análise de corredores alternativos, 

apenas existem ainda traçados indicativos possíveis, pelo que não foram ainda encetadas 

negociações para aquisição de direitos de instalação e passagem da linha. 

Segue-se a análise de impactes para cada um dos projetos. 

6.14.2.1.1 – Central Fotovoltaica 

No caso da Central Solar, o processo de contactos, negociações e estabelecimento de acordos 

apresenta já um significativo desenvolvimento. Efetivamente, e segundo informação do promotor, os 

principais contactos e interações com o público afetado e interessado, podem resumir-se do seguinte 

modo: 
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 Município de Tarouca - Na sequência de solicitação do promotor, foi aprovado pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal, a declaração de interesse público municipal do projeto 

da Central Solar Fotovoltaica (ver Anexo B2 – Volume 4). 

 União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira - Foi estabelecido acordo 

relativamente à ocupação, por acordo de cessão de exploração, de áreas do baldio da União 

de Freguesias, num total e cerca de 150 hectares. Foi também assegurado o adequado 

enquadramento paisagístico do Santuário da Senhora do Calvário, localizado na proximidade 

da área da Central (ver Integração Paisagística - Anexo E – Volume 4). 

 Proprietários - Foi estabelecido acordo para a ocupação, por arrendamento, das respetivas 

parcelas em que serão instaladas as infraestruturas e equipamentos da Central Solar 

Fotovoltaica. O número de proprietários envolvidos é de cerca de 200. 

Os proprietários dos terrenos alugados incluindo os contratos de cessão de exploração de baldios 

são devidamente compensados. Trata-se, portanto, de uma medida de mitigação de natureza positiva 

que se inicia no momento da celebração dos respetivos acordos e se prolonga pela fase de 

construção e pela fase de funcionamento do projeto que se estima corresponda a uma vida útil de 30 

anos. 

Existem outros proprietários que não pretenderam alugar parcelas para a instalação da Central Solar 

e que mantêm o acesso às respetivas parcelas. 

6.14.2.1.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Como se referiu, o projeto da Linha Elétrica de ligação à rede, encontra-se em fase de estudo prévio 

e de análise de corredores alternativos, existindo ainda apenas traçados indicativos, pelo que ainda 

não existem negociações em curso, tendo havido apenas contactos com algumas entidades. 

Foram, igualmente, estabelecidos diversos contactos entre a equipa do EIA e diversas entidades, 

para obtenção de informações necessárias para o estudo. A listagem das entidades contactadas e o 

resumo das comunicações efetuadas é apresentada no Anexo B1 – Volume 4. 

 

6.14.2.2 – Fase de Construção 

Prevê-se que a fase de construção da Central Fotovoltaica tenha uma duração de 12 meses (ver 

Capítulo 3.7 deste relatório). As intervenções de maior peso e mais generalizadas terão uma duração 

de cerca de 6 meses, tendo em atenção que os 2 primeiros meses se destinam essencialmente a 

garantir o acesso aos locais de implantação dos elementos de projeto e à instalação do respetivo 

estaleiro de apoio à obra, e que os últimos meses correspondem fundamentalmente a trabalhos de 

finalização dos trabalhos e à subsequente recuperação paisagística, e à desmobilização do estaleiro, 
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bem como atividades de teste e comissionamento. O último mês será preenchido com a colocação 

em serviço da instalação. 

Não se conhece a duração rigorosa para a construção da Linha Elétrica de ligação à rede, prevendo-

se que esta fase poderá prolongar-se por um período de 10 a 12 meses. 

Grande parte dos impactes durante a fase de construção tem caráter temporário e pode ocorrer 

apenas durante parte do período construtivo. 

Outro tipo de impactes assume uma forma permanente, como é o caso das ações que se traduzem 

em transformação ou condicionamento dos usos do solo. Este tipo de impactes inicia-se na fase de 

construção e permanece na fase de funcionamento, sendo que, nalgumas situações, apenas na fase 

de exploração assumem a sua forma definitiva. 

6.14.2.2.1 – Efeitos Positivos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, 

atividades económicas, rendimentos familiares) 

Na fase de construção, os potenciais efeitos do projeto nos modos de vida locais constituem a 

principal dimensão, se não a única, em que podem ocorrer potenciais efeitos positivos, ainda que, na 

sua grande maioria, de natureza temporária. Estes impactes relacionam-se com a mão-de-obra, o 

volume de aquisição de bens e serviços, subcontratações e subempreitadas a adquirir durante a fase 

de obra. 

Numa perspetiva de sustentabilidade social, trata-se de um aspeto central, ao qual deve ser dado o 

máximo de atenção. 

O objetivo geral é que a obra possa proporcionar o máximo de benefícios na área de intervenção e 

onde os principais impactes negativos podem ocorrer, ou seja, no âmbito territorial dos concelhos 

afetados. Este critério geral deve, porém, ser operacionalizado em função de outros critérios de 

sustentabilidade, como a equidade, a coesão social e a coesão territorial. 

Assim sendo, no âmbito do processo de gestão da sustentabilidade social da fase de obra, é 

importante que haja uma articulação entre o dono de obra, os empreiteiros, as autarquias da área de 

intervenção do projeto, os centros de emprego, organizações de desenvolvimento local e de 

solidariedade social, que permita concretizar a maximização e distribuição dos benefícios que a obra 

pode proporcionar, a nível local. 

Trata-se de ter em conta vários aspetos, entre os quais: 

 Contratação de trabalhadores para a obra; 

 Aquisição de bens e serviços (para a obra, o estaleiro social, escritórios); 

 Subcontratações e subempreitadas; 
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 Instalação de escritórios ou gabinetes de apoio; 

 Aluguer de habitações e outras formas de alojamento; 

 Aluguer de espaços de armazenamento ou depósito de materiais; 

 Aluguer de máquinas e veículos. 

Nestas situações (e outras que, não se encontrando mencionadas, possam ser relevantes para os 

objetivos em vista) deve ser dada prioridade aos trabalhadores, fornecedores de bens e serviços e 

empresas localizados nos concelhos afetados.  

Recomenda-se que sejam desenvolvidos programas e ações de formação profissional que possam 

contribuir para aumentar, efetivamente, a capacitação dos trabalhadores que vierem a ser 

contratados, de modo a que, no final da fase de obra, fiquem mais aptos para encontrar novo 

trabalho. 

Estas orientações serão sistematizadas de forma mais pormenorizada na seção relativa às medidas 

de mitigação e potenciação de impactes. 

No caso da Linha Elétrica de ligação à rede, não é possível referir dados fidedignos sobre previsões 

de mão-de-obra a contratar, e valores de investimento face à fase de desenvolvimento do Projeto. 

No caso da Central Solar Fotovoltaica, prevê-se que o número de trabalhadores em obra atinja os 

250, considerando as diversas especialidades, atividades e funções, como construção civil, 

eletromecânica, transporte, montagem de equipamentos, fiscalização e supervisão. Este número 

pode aumentar em alturas da empreitada em que ocorram trabalhos simultâneos em várias frentes de 

obra. 

Tendo em conta o elevado volume de desemprego existente nos concelhos afetados, certamente 

agravado pela situação de pandemia da COVID-19, e pressupondo que a maior parte dos 

trabalhadores que vierem a participar na obra já pertencem aos quadros das empresas envolvidas, 

pode classificar-se o impacte do projeto na criação de emprego local como positivo, potencial, direto, 

temporário, reversível, de magnitude reduzida a moderada e significância moderada. 

Outro aspeto potencialmente positivo que decorre, de forma mais indireta, do processo de obra, 

resulta da presença permanente de trabalhadores das empresas envolvidas, vindos de outros 

concelhos, e dos consumos por eles realizados localmente (habitação, alimentação, e outros 

produtos e serviços). Embora não seja possível, à partida, estimar a magnitude e a significância 

destes impactes, importa referir que a experiência de acompanhamento de processos de construção 

de projetos de grande dimensão, mostra que estes efeitos podem ser significativos em determinados 

ramos de atividade da economia local, nomeadamente os relacionados com a alimentação e estadia. 

Nesta perspetiva, recomenda-se que, na definição de alojamento para trabalhadores vindos de fora, 

seja dada primazia ao aluguer de habitação nos meios locais em detrimento do alojamento em 

estaleiro social. 
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Relativamente à aquisição de bens e serviços para a obra, no mercado local, considerando as 

limitações da informação obtida, apenas é possível estimar o impacte da obra na economia local, de 

forma aproximativa e qualitativa. 

O investimento total envolvido na construção de Central Solar será de 70 milhões de euros. Apesar 

de grande parte deste valor corresponder à importação de equipamento, ainda existirá uma 

importante componente de equipamentos e serviços com incorporação nacional, regional e local. 

A magnitude do impacte a nível regional e local não é quantificável, com os dados disponíveis. O 

impacte será, porém, positivo, de probabilidade elevada a certo, direto, mas também indireto, com 

efeitos multiplicadores na atividade económica e no volume de emprego, com uma significância 

moderada a elevada. 

Como se referiu no início desta secção, o grau de significância deste impacte depende, em boa parte, 

do promotor. E será tanto maior quanto maior for a preocupação e a intenção planificada, por parte do 

promotor e empresas envolvidas na construção, no sentido de maximizar as possibilidades de 

aquisição de bens e de contratação de serviços e mão-de-obra, no âmbito dos concelhos em que o 

projeto ficará localizado, designadamente, Armamar, Lamego, Tarouca e Moimenta da Beira. 

6.14.2.2.2 – Incómodos e risco para as populações e as circulações 

Alguns dos impactes negativos das operações de construção prendem-se com a potencial afetação 

da segurança e bem-estar (ruído, poeiras) das populações na envolvente das frentes de obra. A 

movimentação de máquinas e veículos poderá ainda afetar a segurança e fluidez na circulação de 

veículos e peões, nas vias de acesso à obra e outras zonas de circulação. 

Embora estes aspetos também sejam tratados, de forma específica e particular, noutros capítulos do 

presente EIA (ruído, qualidade do ar, análise de risco) fazem-se sentir, efetivamente, de forma 

conjunta e sinérgica e devem ser perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações, 

nomeadamente no que respeita à qualidade do habitat social (habitação, áreas envolventes e 

complementares) e outras áreas de utilização social. 

O desenvolvimento de frentes de obra na proximidade de áreas habitadas e outras áreas sociais 

deve, portanto, ser efetuado com os necessários cuidados para evitar, ao máximo, os incómodos 

resultantes das atividades construtivas e eventuais problemas de segurança. 

Para além da proximidade da frente de obra, poderão colocar-se problemas ao nível das circulações 

de máquinas e veículos afetos à obra, no interior de aglomerados urbanos, igualmente com 

consequências a vários níveis (ruído, poeiras, segurança, degradação das vias utilizadas). 

Para mitigar estes impactes, para além da adoção de medidas e práticas tendentes a minimizar os 

incómodos ambientais e evitar acidentes, deverá ser estabelecido um plano de circulações em fase 
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de obra que defina os acessos à frente de obra evitando ao máximo a circulação no interior de 

aglomerados populacionais. 

Segue-se uma referência às situações e locais onde a perturbação da qualidade ambiental e as 

situações de risco, junto de espaços habitacionais e outros espaços sociais, ou por atravessamento 

de núcleos urbanos, são mais suscetíveis de ocorrer e onde devem ser tomados cuidados 

acrescidos. 

 Central Solar Fotovoltaica 

No caso da Central Solar, as informações disponibilizadas permitem uma análise mais 

pormenorizada, relativamente a duas situações: 

 Construção da Central Solar; 

 Circulação de veículos afetos à obra. 

Construção da Central 

No que respeita à construção da Central, as atividades que potencialmente poderão causar maior 

incómodo são as que se desenvolvem mais próximo das povoações da envolvente e que são mais 

suscetíveis de produzir ruído e poeiras (abertura de acessos, colocação da vedação, abertura de 

valas, terraplenagem e modelação de terreno, construção de fundações, cravação de estacas para 

montagem dos módulos, entre outras). 

A distância a que as povoações da envolvente - Vila Chã da Beira e Sarzedo - se situam 

relativamente às frentes de obra mais próximas é da ordem dos 350 m a 700 m, existindo duas 

habitações dispersas a distâncias inferiores (110 m a 150 m). Considerando estas distâncias e a 

orografia do terreno, é previsível que os impactes sejam negativos, mas pouco significativos ou, 

pontualmente, moderadamente significativos, para além de temporários.  

Importa, porém, ressalvar o caso particular do santuário da Senhora do Calvário, com área de lazer 

(parque de merendas) anexa, localizados apenas a cerca de 50 m (área de lazer) e a cerca de 150 m 

(capela e miradouro) da frente de obra. Devido à proximidade à obra, sobretudo no que se refere ao 

caminho de acesso e à área de lazer, este local poderá sofrer perturbação durante a fase de 

construção. 

Esta zona deverá ser protegida e a sua utilização, bem como a utilização do caminho de acesso 

devem ser evitadas. Qualquer impacte, direto ou indireto, da obra sobre este local deve ser 

acompanhado e atempadamente mitigado. As festas no Monte do Calvário costumam realizar-se no 

último fim-de-semana do mês de maio. Deste modo, caso o período de construção abranja o mês de 

maio, deverão evitar-se atividades construtivas durante o período da festa. O mesmo deverá 

acontecer, caso a data da festa venha a ser alterada. 
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Circulação de veículos afetos à obra 

A construção da Central Solar irá implicar um número significativo de circulações de veículos pesados 

e ligeiros. 

Prevê-se que o número de veículos envolvidos seja o seguinte: 

 Transporte de contentores de ferramentaria e estaleiro de obra: 12 camiões porta-contentores 

de 20 pés; 

 Transporte de contentores de equipamentos e materiais: 600 camiões porta-contentores de 40 

pés; 

 Transporte de cabinas técnicas: 22 camiões porta-contentores de 40 pés; 

 Transporte de máquinas (2 bulldozers; 2 giratórias; 2 retroescavadoras; 2 mini-giratórias; 6 

máquinas de cravação de estacas; 3 roque para pré-furo solo; 2 multifunções): 12 camiões; 

 10 camiões betoneira para fundações e edifício da Subestação; 

 2 Camiões Grua / Grua de descarga de contentores; 

 Circulação, em média, de 16 veículos ligeiros por dia. 

Verifica-se, portanto, que a obra irá gerar um volume elevado de tráfego diário, causando incómodos, 

sobretudo no atravessamento de povoações, e aumentando o fator de risco nas circulações 

rodoviárias e pedonais locais quer como resultado da circulação, em si, quer devido à degradação do 

piso ou deposição de detritos nas vias utilizadas. 

Não são conhecidos os percursos dos veículos até à obra. Na envolvente próxima, a situação de 

maior vulnerabilidade corresponde à EM520-1 e o possível atravessamento de Vila Chã da Beira. 

Efetivamente, esta povoação é estruturada pela EM520-1, estendendo-se, em grande medida ao 

longo desta via, pelo que qualquer situação de atravessamento será muito penalizadora, 

particularmente caso as circulações se façam no sentido sul-norte e seja utilizada a Rua do Cimo da 

Vila para acesso à zona de obra. Neste caso (circulações no sentido sul-norte), a povoação é 

atravessada em toda a extensão, pelo que seria preferível utilizar o caminho que entronca com a 

EM520-1, na entrada sul da povoação, e que permite o acesso ao Monte do Calvário, embora 

exigindo, provavelmente, a construção de um novo troço de ligação à EM521-1, uma vez que a zona 

de entroncamento atual obriga a uma inversão de 180 graus, o que é impraticável para veículos 

pesados. Trata-se de vias (incluindo a EM521-1) de perfil estreito e praticamente sem bermas nem 

passeios, o que coloca riscos acrescidos. 

Como se referiu, não são conhecidos os percursos, mas, tendo em conta a localização da Central, 

para chegar à obra não será possível evitar o atravessamento de outras povoações.  

Trata-se, em suma, de um impacte provável a certo, mas temporário, localizado e reversível, de 

magnitude elevada e significativo, exigindo um conjunto de medidas de mitigação, designadamente: 
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 Definição de percursos, evitando ao máximo o atravessamento de povoações; 

 Na zona de Vila Chã da Beira, analisar alternativas ao atravessamento da povoação; 

 Circulação a velocidades reduzidas dentro das povoações; 

 Evitar circulações no período noturno; 

 Respeito rigoroso pelas regras de trânsito e limites de velocidade; 

 Adequado acondicionamento, proteção e cobertura da carga transportada; 

 Adequada limpeza dos rodados das viaturas; 

 Adequada reparação das vias que venham a ser degradadas. 

 

 Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Nesta fase, existe apenas um traçado indicativo da linha, e não se dispõe de pormenores 

relativamente à fase de construção, pelo que se indicam apenas, seguidamente, os locais mais 

sensíveis à incomodidade resultante da implantação da linha (abertura de acessos, circulação de 

máquinas e veículos, desmatação da faixa de proteção, construção das fundações, assemblagem e 

montagem de apoios, e colocação da linha). Importa sublinhar que o traçado indicativo da linha, nos 

diversos corredores em estudo, procurou maximizar o afastamento de espaços sensíveis, 

nomeadamente habitações. 

Segue-se uma referência geral aos pontos mais sensíveis. 

Troço 1 – Corredor 1 

 Cimbres, edifícios na proximidade do limite do corredor, cerca do km 2+500; 

 Meixedo, alguns edifícios já dentro do corredor, cerca do km 5+000. 

Troço 2 – Corredor 1 

 Queimada, edifícios dentro do corredor, embora perto do limite, ao km 9+500; 

 Quinta da Barroca, unidade de turismo rural, parcialmente dentro do corredor, ao km 9+500; 

 Queimada, edifícios no limite do corredor, ao km 9+500; 

 Fontelo, vários edifícios dentro do corredor, entre o km 6+000 e 7+200. 

Troço 2 – Corredor 2 

 Edifício perto do centro do corredor, ao km 4+050; 

 Edifício no limite do corredor, ao km 4+250; 
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 Aldeia de Cima, vários edifícios dentro do corredor, ao km 5+000/5+400; 

 Fontelo, alguns edifícios dentro do corredor, 11+500. 

Troço 3 – Corredor 1 

 Parque de campismo e circuito de manutenção, junto ao limite do corredor, ao km 11+600. 

 Edifícios dentro do corredor, aos km 13+500/700. 

 Periferia e envolvente de Valdigem, vários edifícios dentro do corredor, entre os km 13+900 e 

15+100, alguns no centro do corredor, incluindo uma unidade de alojamento local e uma 

unidade de agroturismo; 

 Campo de futebol no centro do corredor, ao km 15+000. 

A principal medida de mitigação será o afastamento do traçado, em fase de projeto de execução, 

destes pontos mais sensíveis. Como se referiu anteriormente, os traçados indicativos, definidos nesta 

fase de Estudo Prévio, procuraram já maximizar o afastamento destes pontos mais sensíveis.  

No entanto, na fase de construção, a movimentação de máquinas e veículos, as operações de 

abertura de caboucos e montagem dos apoios e das linhas provocará, inevitavelmente, alguns 

incómodos. 

6.14.2.2.3 – Presença dos trabalhadores em Obra 

Como se referiu, a obra irá envolver trabalhadores oriundos de outros concelhos que não os 

diretamente afetados. Parte destes trabalhadores poderá vir a alojar-se perto da frente de trabalho, 

seja em estaleiro social, seja através do aluguer de alojamento nos núcleos urbanos mais próximos. 

A presença de trabalhadores durante cerca de 12 meses, período que se prevê possa durar a obra, 

pode proporcionar importantes efeitos positivos nos meios locais (como se referiu anteriormente, 

nomeadamente ao nível do consumo de bens e serviços), mas pode também ser um fator de 

perturbação para as populações locais e até de alguma conflitualidade. 

Cabe, portanto, à direção da obra a responsabilidade social de assegurar uma adequada formação e 

gestão social da presença dos trabalhadores, de modo a assegurar um comportamento adequado e 

um bom relacionamento com as populações locais. 

Para além de assegurar adequadas condições de trabalho e boas condições de alojamento, 

particularmente em estaleiro social, é necessário desenvolver ações de sensibilização e formação, 

bem como estabelecer regras de comportamento, por forma a prevenir e evitar potenciais problemas 

e assegurar um bom relacionamento e a maximização dos efeitos positivos da presença dos 

trabalhadores nos meios locais. 
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6.14.2.2.4 – Alteração, direta e indireta, dos usos do solo e do território, afetação de acessos e 

serventias, desestruturação dos espaços 

A construção da Central Solar implica a eliminação dos usos atuais do solo, a alteração das 

circulações públicas na zona de implantação, e o condicionamento dos usos do solo na faixa de 

gestão de combustíveis. 

A construção da linha elétrica, implica a desmatação ou decote de árvores na faixa de segurança e a 

ocupação do solo na zona dos apoios. Implica também algumas afetações de caráter temporário e 

alguns condicionamentos a determinadas atividades sob as linhas. 

 Central Solar Fotovoltaica 

 Efeitos temporários 

Não se prevê a ocorrência de impactes temporários relevantes, na medida em que todos os usos 

atuais do solo na área da Central serão impedidos, desde o início da fase de construção, e os 

estaleiros da obra ficarão localizados dentro da própria área da Central. Pode, pois, considerar-se 

que os impactes assumem um caráter permanente, logo na fase de construção. 

 Efeitos permanentes 

Impacte sobre a ocupação e usos do solo e do território 

No quadro seguinte apresenta-se uma quantificação aproximada das tipologias de uso do solo 

afetadas pela instalação da Central Solar, quer no que respeita às respetivas infraestruturas e 

equipamentos, quer no que se refere à faixa de gestão de combustível. 

Quadro 6.65 – Usos do solo: áreas afetadas ou condicionadas pela Central Solar  

Tipo de 
ocupação/cultura 

Central Solar 
Faixa de gestão 
de combustíveis 

(ha) 

Módulos e 
transformadores 

(ha) 

Subestação e 
edifício técnico 

(ha) 

Acessos 
(ha) 

Áreas libertas 
(ha) 

Vegetação rasteira, 
matos 

101,48 0,67 8,72 78,02 74,05 

Florestas de pinheiro 
bravo 

2,29 - 0,82 - 3,40 

Florestas de castanheiros - - - - 6,10 

Florestas de outras 
folhosas 

- - 0,04 - 0,30 

Culturas temporárias de 
sequeiro e regadio 

- - - - 2,00 

Pomares - - - - 1,96 

Pastagens espontâneas - - - - 0,50 

Áreas sociais – área de 
lazer do Santuário da 
Senhora do Calvário 

- - - - 0,30 

Parques de reprodução e 
crescimento de perdiz 

vermelha 
- - - - 1,35 

Total 103,77 0,67 9,58 78,02 89,96 

Área total 282,00 
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Como pode observar-se, os impactes diretos resultantes da instalação de infraestruturas, módulos 

fotovoltaicos, subestação e edifícios de apoio resultam, fundamentalmente, da ocupação de áreas de 

matos e vegetação rasteira. A afetação de povoamentos de pinheiro bravo é reduzida (cerca de 3 

hectares) e a afetação de folhosas é praticamente insignificante (0,04 hectares). Verifica-se, portanto, 

que os impactes da Central Solar ocorrem sobre as zonas com menor valor socioeconómico atual, 

embora passíveis de reconversão e valorização, nomeadamente para produção de diversas espécies 

florestais. 

Como se referiu, anteriormente, na secção de análise de impactes na fase de projeto, estes impactes 

(que se prolongam pela fase de exploração) foram adequadamente mitigados pelo estabelecimento 

de acordos de arrendamento das parcelas afetadas. 

No âmbito do disposto no Decreto-Lei nº 124/2006, referente à defesa da floresta contra incêndios, 

será necessário assegurar a gestão de combustíveis numa faixa com uma largura de 100 m. 

adjacente aos limites exteriores da Central Solar. Nesta faixa, a entidade responsável pela Central 

Solar deverá assegurar a criação e manutenção da descontinuidade horizontal e vertical da carga 

combustível, através da modificação ou remoção parcial ou total da biomassa vegetal (consultar, para 

mais detalhes, os capítulos relativos ao Ordenamento do Território e Condicionantes). 

Verifica-se, portanto, que os usos e gestão desta faixa ficam condicionados pelas obrigações 

decorrentes da gestão de combustíveis, o que constitui um impacte potencial sobre os respetivos 

usos e respetivos recursos económicos ou sociais. 

Como pode observar-se no quadro anterior, embora também nesta faixa predominem claramente as 

áreas de matos e vegetação rasteira, ocorre, porém, uma diversidade de usos do solo e do território 

que importa ter em conta, nomeadamente no que respeita às áreas de souto, pomar, parcelas com 

culturas temporárias, área de lazer, áreas de produção de perdiz para repovoamento de zona de caça 

turística, e povoamentos de pinheiro bravo.  

Alguns destes usos poderão beneficiar de uma adequada gestão de combustível na envolvente, 

como é o caso da área de lazer, desde que o seu adequado enquadramento paisagístico e qualidade 

de fruição não sejam prejudicados. É o caso também das parcelas com culturas temporárias, dos 

pomares e dos parques de produção e crescimento de perdiz. Outros usos ficarão muito 

condicionados, principalmente os povoamentos de pinheiro bravo, de inflamabilidade elevada. No 

caso dos castanheiros e de outras folhosas, que apresentam inflamabilidade moderada a reduzida, 

poderão, ainda assim, ser necessárias algumas intervenções. 

Em síntese, e em qualquer das circunstâncias, a gestão da faixa de combustível exigirá uma 

adequada concertação entre o promotor e os proprietários, arrendatários ou outras entidades 

responsáveis pelos referidos usos. Essa concertação poderá passar pelo arrendamento das parcelas, 

por parte do promotor, ou por outras medidas estabelecidas em acordos que venham a ser firmados.  
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Grande parte das áreas referidas no quadro anterior, pertencem ao baldio da União de Freguesias de 

Granja Nova e Vila Chã da Beira. Este baldio é constituído por várias parcelas, algumas delas 

descontínuas.  

A área de baldio afetada pelo projeto é de cerca de 150 hectares. Estima-se que cerca de 125 

hectares se situam na área da Central Solar e cerca de 25 hectares se situam na área do Corredor 1 

da Linha Elétrica, no primeiro troço, após saída da subestação. Estima-se, ainda, que cerca de 15 

hectares permaneçam fora da área de intervenção do projeto e, portanto, continuem em regime de 

exploração de baldio. 

Os impactes sobre o baldio foram mitigados por acordo de arrendamento abrangendo cerca de 150 

hectares. 

Impacte em Zona de Caça Turística 

Uma parte significativa da Zona de Caça Turística de Armamar, concessionada à empresa 

GESTICAÇA, Lda, até 2025, é afetada pela Central Solar. O concessionário desenvolve também 

produção de espécies cinegéticas para repovoamento, detendo alvarás para produção de perdizes e 

coelhos. A área da ZCT é de 1.754,4 hectares. 

Como pode observar-se na figura seguinte, a área da ZCT é substancialmente reduzida, várias 

parcelas ficam condicionadas na zona de gestão de combustíveis, outras parcelas ficam em enclave 

ou inseridas na área da Central Solar e é criada uma faixa sobrante. 

A área da ZCT fica reduzida em cerca de 192 hectares (10,9%), e condicionada em 90 hectares 

(5,1%) pela faixa de gestão de combustíveis, sendo criada uma estreita faixa sobrante, entre o limite 

da faixa de gestão de combustíveis e a EM520-1, com cerca de 30 hectares (1,7%). As áreas em 

enclave ou inseridas na área da Central totalizam cerca de 15 hectares (0,9%). 

O parque de reprodução de perdizes localizado perto de Vila Chã da Beira, não é afetado, mas fica 

situado na faixa de gestão de combustível e separado da área remanescente da ZCT. 

Embora a viabilidade da ZCT não seja posta em causa pelo projeto, o impacte é negativo, certo, 

direto, permanente, irreversível, de magnitude elevada e significativo.  

As parcelas abrangidas pela área ocupada pela Central Solar terão que ser desanexadas da ZCT, por 

acordo ou rescisão unilateral, nos termos da lei, e a entidade concessionária poderá ter direito a 

indemnização. 

No caso de parcelas alugadas pela Central Solar que não estão ocupadas por infraestruturas na 

presente fase serem também retiradas da ZCT, estima-se que a área total da ZCT afetada seja da 

ordem dos 339,5 hectares, correspondendo a 19,4% da área total concessionada, o que aumenta a 

magnitude e a significância do impacte. 
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Figura 6.6 – Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Área da Zona de Caça Turística de Armamar 

 

Parcelas em situação de enclave ou inseridas na área da Central 

Vários proprietários não pretenderam alugar as suas parcelas ao promotor da Central Solar. Estas 

parcelas encontram-se assinaladas na figura seguinte. 

Embora as instalações da Central fiquem vedadas, o acesso permanente a estas parcelas encontra-

se assegurado, incluindo as que ficam em enclave na área da Central. 
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Figura 6.7 – Parcelas excluídas da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar 

 Linha Elétrica de Ligação à Rede 

 Efeitos temporários 

Os efeitos temporários traduzem-se, essencialmente, nos aspetos analisados seguidamente. Trata-

se, no geral, de impactes negativos, potencialmente reversíveis, cuja magnitude e significância não é 

possível estimar totalmente não só porque alguns deles não são previsíveis (afetações acidentais), 

mas também porque não é conhecida a localização das áreas de estaleiro e a existência e 

localização de acessos provisórios. 

Afetação temporária de circulação nos espaços 

Resulta, sobretudo, do impedimento ou condicionamento, nos espaços afetos temporariamente à 

obra, das circulações de veículos e pessoas, bem como de outros aspetos, nomeadamente 

relacionados com a atividade das explorações agrícolas. Nos casos em que estes impedimentos 

impliquem a afetação temporária de acessos, é necessário definir alternativas atempadamente, isto é, 

assegurando que a acessibilidade não é interrompida. 
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Afetação de infraestruturas 

Um dos impactes das infraestruturas lineares é a afetação, por interseção, de outras redes lineares 

de infraestruturas. A Linha em estudo transpõe várias vias da rede viária municipal, regional e 

nacional e várias linhas elétricas. 

Na fase de montagem da Linha, a transposição das vias rodoviárias é feita por meio de estruturas 

porticadas, de modo a não interferir com a circulação rodoviária. No entanto, no caso de ser 

necessário interromper temporariamente as circulações, tal deve ser comunicado ao público com a 

necessária antecedência. 

No que respeita à rede elétrica, verifica-se cruzamento com algumas linhas, bem como situações de 

paralelismo, nomeadamente no troço de entrada na subestação e Valdigem. Em todos os casos 

serão respeitadas as distâncias de segurança estabelecidas regulamentarmente.  

Alteração temporária dos usos do solo e afetação temporária de culturas 

Resulta da abertura de acessos provisórios à obra, utilização de áreas de estaleiro e de montagem de 

equipamentos, e utilização de espaços necessários à circulação de maquinaria, como sejam as 

retroescavadoras para abrir os caboucos e as gruas para montagem dos apoios. Este tipo de 

impactes deve ser reduzido ao mínimo e a utilização dos espaços deve resultar de acordo 

estabelecido previamente com os proprietários e ser objeto das devidas compensações. 

Como se referiu, nesta fase, não se dispõe de informação relativa à necessidade de abertura de 

acessos provisórios à obra, nem de localização dos estaleiros. 

A construção dos caboucos e a montagem dos apoios tem impactes permanentes no uso dos solos, 

na área de implantação de cada apoio. Estas áreas são quantificadas adiante no ponto referente aos 

impactes permanentes. No entanto, a operação de construção de cada apoio (abertura de caboucos, 

montagem e colocação dos apoios, colocação dos cabos) exige uma área mais ampla, estimada em 

cerca de 400 m2 (REN/APA/APAI, 2008), para as operações de assemblagem das estruturas, 

operação da grua para colocação dos apoios, e operação dos equipamentos de colocação dos cabos. 

A definição desta área de referência não implica, porém, que seja necessário desmatar toda área 

envolvente dos apoios. Desde que haja espaço para operação das máquinas pode não ser 

necessário, por exemplo, abater árvores na referida área de 400 m2. 

Fazendo esta ressalva, apresenta-se no quadro seguinte uma estimativa das áreas totais das culturas 

e outros usos do solo afetados na área de 400 m2 definida por cada apoio. Para uma maior precisão 

na análise dos impactes temporários, excluiu-se a área de impacte permanente (analisada mais 

adiante) que é de cerca de 60 m2 por cada apoio. 
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Quadro 6.66 – Usos do solo: área afetada na fase de montagem de apoios e cabos  

Tipo de ocupação/cultura 

Estimativa de áreas temporariamente afetadas pela montagem dos apoios e cabos (m2) 

Troço 1 Troço 2 Troço 3 

Traçado 1 
Traçado 

1 

Traçado 
1+Alt 

1+Traçado 
2 

Traçado 
2 

Traçado 
1 

Traçado 
1 + Alt. 

ADV 

Alt. CSD 
+ 

Traçado 
1 

Alt. CSD + 
Traçado 1 
+ Alt.ADV 

Vegetação rasteira, matos 2800 800 1600 1600 2400 2400 2800 2800 

Florestas de pinheiro bravo 1200 800 800 800 400 400 400 400 

Florestas de castanheiros 400 - - - - - - - 

Florestas de outros carvalhos - - - 400 - - - - 

Pomares 400 3200 3600 2400 - - - - 

Vinhas 400 1200 800 800 800 1200 800 1200 

Olivais - - - - 800 800 800 800 

Mosaicos culturais e 
parcelares complexos 

- - 400 800 - - 
- - 

Total 5200 6000 7200 6800 4400 4800 4800 5200 

 

A área total afetada varia entre 1,56 hectares e 1,72 hectares. Trata-se, portanto, de um impacte de 

magnitude reduzida. Tal não obsta, porém, a necessidade de tomar os devidos cuidados no sentido 

de minimizar as afetações, sobretudo nas parcelas com culturas com maior valor económico, como é 

o caso dos pomares intensivos e das vinhas, e efetivar medidas compensatórias. 

Analisando comparativamente os traçados alternativos, do segundo troço, verifica-se que o Traçado 1 

afeta uma menor área global e o Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2 afeta uma maior área global, 

embora a diferença não tenha uma amplitude elevada (1200 m2). Assim, considerando, para além da 

área global, a afetação de culturas com maior valor económico (pomares e vinhas), pode concluir-se 

que o Traçado 2 é ligeiramente mais favorável do que os restantes. O Traçado 1 parece surgir como 

muito ligeiramente mais favorável do que o Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2. No entanto, as 

diferenças entre o Traçado1 e Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2 não são suficientes para os 

distinguir claramente. 

Desestruturação dos espaços 

Resulta do conjunto de atividades e intervenções anteriormente referidas e conjugação dos 

respetivos efeitos, e reflete-se na desorganização espacial que é introduzida e nos respetivos 

condicionamentos à utilização social dos espaços. As zonas mais sensíveis são as mais próximas de 

povoações, habitações isoladas, unidades turísticas e áreas de lazer. 

 Efeitos permanentes 

Afetação de culturas e outros usos do solo  

Na secção anterior, efetuou-se uma avaliação dos diversos tipos de impactes temporários, 

estimando-se, quantitativamente, os impactes resultantes da montagem dos apoios e cabos. 

Nesta secção analisam-se os impactes permanentes, considerando, por um lado, a área média 

ocupada pelos apoios (60 m2), e a área afetada pela abertura da faixa de segurança da linha. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

6-172 CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma estimativa da área de afetação permanente de culturas e 

outros usos do solo, pelos apoios, bem como as extensões atravessadas pela linha nos três troços e 

nos diversos corredores, e respetivas áreas. Para o cálculo das áreas considerou-se uma faixa de 

segurança de 45 m centrados no eixo da linha. 

Quadro 6.67 – Troços 1 e 3 - Usos do solo: área afetada pelos apoios e pela Linha  

Tipo de ocupação/cultura 

Área afetada pelos apoios 
(m2) 

Extensão atravessada pela 
Linha (m) 

Área afetada pela Linha 
(ha) 

Traçado 1 
- Troço1 

Traçado 1 - 
Troço 3 

Traçado 1 - 
Troço1 

Traçado 1 - 
Troço 3 

Traçado 1 - 
Troço1 

Traçado 1 - 
Troço 3 

Vegetação rasteira, matos 420 300 1 820 1 020 8,19 4,59 

Florestas de pinheiro bravo 180 60 1 103 507 4,96 2,28 

Florestas de castanheiros 60 0 180 - 0,81 - 

Pomares 60 0 1 510 - 6,80 - 

Vinhas 60 120 40 1 500 0,18 6,75 

Olivais 0 120 - 590 - 2,66 

Total 780 600 4 653 3 617 20,94 16,28 

 

Quadro 6.68 – Troço 2 - Usos do solo: área afetada pelos apoios e extensão atravessada pela Linha  

Tipo de 
ocupação/cultura 

Área afetada pelos apoios (m2) 
Extensão atravessada pela 

Linha (m) 
Área afetada pela abertura da 

faixa de segurança da linha (ha) 

1 1+A1+2 2 1 1+A1+2 2 1 1+A1+2 2 

Vegetação rasteira, 
matos 

120 240 240 300 610 560 1,35 2,75 2,52 

Florestas de 
pinheiro bravo 

120 120 120 527 560 748 2,37 2,52 3,37 

Florestas de 
castanheiros 

0 0 0 150 150 - 0,68 0,68 - 

Florestas de outras 
folhosas 

0 0 0 - 270 320 - 1,22 1,44 

Florestas de outros 
carvalhos 

0 0 60 - - 120 - - 0,54 

Culturas 
temporárias de 

sequeiro e regadio 
0 0 0 - 125 125 - 0,56 0,56 

Pomares 480 540 360 3 230 3 370 3 040 14,54 15,17 13,68 

Vinhas 180 120 120 2 110 1 720 1 595 9,50 7,74 7,18 

Mosaicos culturais e 
parcelares 
complexos 

0 60 120 - - 200 - - 0,90 

Agricultura com 
espaços naturais e 

seminaturais 
0 0 0 - - 80 - - 0,36 

Total 900 1080 1020 6 317 6 805 6 788 28,43 30,62 30,55 

 

Como pode observar-se, a área total afetada pelos apoios, no conjunto dos 3 troços, varia entre 

2280 m2 e 2460 m2, o que configura um impacte de magnitude reduzida, pouco significativo e 

mitigável. O impacte ocorre, sobretudo, em áreas de matos, pinheiro bravo, pomar e vinha. 

No segundo troço, os impactes permanentes resultantes da implantação dos apoios variam entre os 

900 m2 e os 1080 m2. Também neste caso, em função do valor económicos das culturas, o Traçado 2 

é muito ligeiramente mais favorável do que os restantes. Considerando que as estimativas, nesta 

fase, consideram áreas médias e não as áreas efetivamente ocupadas por cada apoio (em função 
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das respetivas características e dimensões) as diferenças entre o Traçado 1 e Traçado 1 + 

Alternativa 1 + Traçado 2 não são suficientes para os distinguir, uma vez que as margens de erro 

podem ser significativas. 

No que respeita à linha elétrica, a extensão total é superior a 15 km. As principais culturas com áreas 

atravessadas pela linha são os pomares (20,5 a 22,5 hectares), as vinhas (14,1 a 14,2 hectares), os 

olivais (2,7 hectares) e os soutos (1,5 hectares). As áreas com culturas temporárias são reduzidas 

(apenas 0,56 hectares) e ocorrem apenas no segundo troço e no Corredor 2 e no Corredor 1 + 

Alternativa 1 + Corredor 2. As áreas com mosaicos culturais e parcelares complexos (0,9 hectares) e 

as áreas de agricultura com espaços naturais e seminaturais (0,36 hectares) são também muito 

reduzidas e ocorrem apenas no segundo troço e no Corredor 2. 

Considerando o tipo de culturas existentes na área de intervenção (pomar e vinha, sobretudo, mas 

também algumas áreas de souto, olival e culturas temporárias), considera-se que a passagem da 

linha sobre as culturas agrícolas constitui um impacte negativo pouco significativo a moderadamente 

significativo, na medida em não impede a continuação dos usos agrícolas sob a linha, nem exige, em 

princípio, o abate de oliveiras. No que respeita aos castanheiros poderá verificar-se necessidade de 

decote de exemplares de maior porte, mas a extensão e área afetadas são reduzidas. Todos os 

impactes nas culturas, quer por afetação direta quer por redução do rendimento, independentemente 

da sua dimensão, devem, porém, ser devidamente mitigados, nomeadamente por meio de 

indemnização. 

No que respeita ao troço 2, pelas razões referidas anteriormente, não se considera que este tipo de 

impacte, na fase de construção, constitua uma base para diferenciação. 

Para além dos impactes na fase de abertura da faixa de segurança e montagem da linha, importa 

também ter em conta que a presença dos apoios e dos cabos impõe uma servidão sobre a 

propriedade, condiciona os usos e o manejo do solo e das culturas, acarreta alguns riscos e afeta o 

próprio valor da propriedade, aspetos que são analisados adiante, na secção relativa à fase de 

funcionamento.  

O principal impacte incide sobre as áreas de pinheiro bravo, na medida em que a instalação da linha 

implica o abate deste tipo de árvores, numa área correspondente à faixa de proteção (45 m), devido à 

altura que atingem. No total, é afetada uma área de pinheiro bravo, da ordem dos 9,6 a 10,6 hectares, 

consoante a alternativa. Trata-se de um impacte negativo, certo, permanente, direto, irreversível, de 

magnitude moderada e moderadamente significativo, mas mitigável. Importa referir que as áreas de 

pinheiro bravo poderão vir a ser objeto de rearborização utilizando espécies compatíveis com a 

presença da linha e respeito pelas distâncias de segurança. Esta rearborização, que permite uma 

menor perda de rendimento dos terrenos afetados, pode incluir espécies como a oliveira, a nogueira, 

o castanheiro, o medronheiro, o carvalho e o sobreiro, entre outras. 

No que respeita ao troço 2, o Corredor 2 é ligeiramente mais desfavorável do que o Corredor 1 e 

Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2. 
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Os troços atualmente com ocupação de vegetação rasteira e matos, também não poderão vir, 

futuramente, a ser plantados com pinheiro bravo ou outras árvores de grande porte, numa área 

correspondente à faixa de proteção (45 m), refletindo-se negativamente nos rendimentos potenciais 

que poderiam advir de uma reconversão. Também neste caso, porém, os terrenos poderão vir a ser 

objeto de arborização com as espécies indicadas anteriormente. A área total varia entre cerca de 14,1 

e 15,5 hectares. Neste caso trata-se de um impacte negativo, direto, potencial, permanente, 

irreversível com magnitude e significância moderadas, e mitigável. 

No que respeita ao troço 2, o Corredor 1 é ligeiramente mais favorável do que o Corredor 2 e o 

Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2. 

Zonas de caça 

Apenas o corredor 1, no 1º troço, e à saída da subestação da Central Solar, atravessa a ZCT de 

Armamar, numa extensão de cerca de 200 metros.  

Na restante extensão deste corredor e na extensão total dos outros corredores, a linha atravessa a 

zona de caça municipal de Armamar. Esta zona de caça abrange, porém, toda a área do concelho, 

com exceção da área integrada na ZCT, e excluindo os perímetros urbanos. 

Não se considera, em qualquer dos casos, que a construção dos apoios e a montagem da linha 

constituem um impacte relevante no funcionamento das zonas de caça. 

6.14.2.3 – Fase de Exploração 

6.14.2.3.1 – Central Solar Fotovoltaica 

 Impactes positivos 

Produção de energia elétrica com base em fonte renovável 

Constitui a razão de ser do projeto da Central Solar, bem como da respetiva linha elétrica. Com uma 

potência nominal de 100.000 kVA e uma potência de pico de 126.360 kWp, a Central Douro Solar 

dará um importante contributo para a concretização das metas e objetivos nacionais estabelecidos no 

PNEC 2030 e no RNC 2050, em que a aposta no solar fotovoltaico constitui uma orientação central e 

um objetivo fundamental. 

Por outro lado, como refere a Memória Justificativa do projeto (BG, 2020), a Central Solar 

Fotovoltaica não terá impacto negativo nos custos económicos e financeiros do Sistema Elétrico 

Nacional (SEN) 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.. Ao ser enquadrada no regime 
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especial com regime remuneratório geral, a Central Solar Fotovoltaica terá uma contribuição efetiva 

para uma maior eficiência energética já que: 

1) Irá gerar a maior parte da sua energia em horário de ponta ou cheias, alinhado com os 

períodos de consumo mais elevado, o que permitirá ao SEN atingir mais estabilidade durante 

as horas de maior procura de energia, contribuindo para uma maior eficácia do SEN; 

2) Do ponto de vista da segurança do abastecimento, o papel das fontes renováveis é essencial 

para reforçar os níveis de segurança, ao mesmo tempo em que promove a diversificação do 

mix energético e contribui para aumentar a sustentabilidade associada à produção, transporte 

e consumo de energia. 

Ao produzir aproximadamente 202,7 GWh/ano de energia prevê-se que a Central Douro Solar evite a 

emissão de 41.350 ton de CO2 por ano e capacidade para abastecer cerca de 56.294 habitações. 

Em suma, o impacte global é direto e indireto, positivo, certo, permanente, reversível, de magnitude 

elevada e significativo. 

Criação de emprego 

Na presente fase, não existe informação sobre o emprego a criar na fase de exploração. Tendo em 

conta, porém, infraestruturas semelhantes, pode estimar-se que os postos de trabalhos permanentes 

sejam em número reduzido (1 a 3), sendo que a subestação deverá ser controlada remotamente.  

Para além destes postos de trabalho é previsível a contratação de trabalhos de manutenção, de 

limpeza, vigilância e gestão de vegetação, no interior da área da central e na faixa de gestão de 

combustível. 

Arrendamentos e contratos de cessão de exploração 

Como já foi referido na secção de avaliação de impactes na fase de projeto, a totalidade dos 

arrendamentos de parcelas privadas e contratos de cessão de exploração de baldios, são 

devidamente remunerados.  

Embora constitua uma medida de mitigação, resultante da ocupação de terrenos rurais, é também um 

impacte de natureza positiva, constituindo um rendimento regular seguro, que se inicia no momento 

da celebração dos respetivos contratos e se prolonga pela fase de construção e pela fase de 

funcionamento, durante os prazos estabelecidos nos respetivos contratos e renovações, com uma 

potencial duração de, pelo menos, 30 anos, tempo de vida útil estimado para a Central Solar. 

Redução dos riscos de propagação incêndio 

A Central Solar passará a constituir uma ampla zona tampão, permanentemente vigiada e controlada, 

numa zona com elevado risco de incêndio, que inclui áreas do perímetro Florestal da Serra de Leomil, 

constituindo um obstáculo à propagação de incêndios na zona. 
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 Impactes negativos 

Não se perspetiva a ocorrência de impactes negativos significativos, na fase de exploração da Central 

Solar. 

O funcionamento da Central Solar não comporta riscos para a saúde humana (ver capítulo da 

respetiva componente).  

O funcionamento da Central, pelas suas características e pela sua localização também não provocará 

incómodos nas populações da envolvente. O acréscimo de tráfego rodoviário resultante do 

funcionamento da Central também não se afigura significativo. 

Deste modo, os principais e eventuais problemas que se afigura poderem ocorrer relacionam-se com 

os seguintes fatores: 

 Grande proximidade à área de lazer do Santuário da Senhora do Calvário; 

 Gestão de combustível nas parcelas não alugadas pelo promotor. 

Área de lazer 

Como já referido noutras secções a área de lazer ou parque de merendas do Santuário da Senhora 

do Calvário situa-se a cerca de 50 m da futura vedação da Central Solar e a cerca de 55 m dos 

módulos de painéis solares, ficando também dentro da zona de gestão de combustível. 

Conforme projeto de integração paisagística (Anexo E – Volume 4) será implementado um projeto de 

enquadramento paisagístico de modo a proteger a área de lazer, na perspetiva de um observador 

nela localizado. 

Considera-se que a implementação deste projeto é uma medida adequada para mitigar os impactes 

visuais que a presença da Central possa causar. 

Esta intervenção deverá, necessariamente, ser feita em articulação com a Junta de Freguesia de Vila 

Chã da Beira.  

Gestão de combustível 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, o promotor é responsável pela gestão de 

combustível numa faixa, não inferior a 100 m, adjacente aos limites da Central Solar. Esta situação 

deve também ser contemplada nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios 

A faixa de gestão de combustível abrange diversas parcelas que não foram alugadas pelo promotor, 

por vontade própria ou por vontade dos respetivos proprietários. Nestes casos, a lei obriga os 

respetivos proprietários a permitir o acesso e a intervenção da entidade responsável pela gestão de 

combustível. 
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Nos termos do ponto I. do Anexo ao Decreto-Lei n.º 124/2006, a gestão de combustível implica as 

seguintes intervenções: 

a) No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 10 m nos 

povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50% da sua 

altura até que atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 

m acima do solo; 

b) No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a distância entre as 

copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4 m e a desramação deve ser de 50% 

da sua altura até que atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no 

mínimo 4 m acima do solo; 

c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50 cm; 

d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 20 cm. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de intervenções que podem ter implicações no valor de uso e no 

valor económico dos terrenos e das plantações. Os materiais resultantes da gestão de combustível 

que tenham valor económico pertencem ao proprietário. No entanto a capacidade de produção dos 

terrenos pode ficar afetada. 

Deste modo, a gestão de combustível em parcelas não alugadas pelo promotor deve ser feita em 

articulação com os respetivos proprietários e com os municípios, de modo a assegurar uma 

adequada concertação dos interesses em presença.  

6.14.2.3.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

 Impactes positivos 

O principal impacte positivo da Linha em estudo será, naturalmente, o transporte da energia 

produzida na Central Solar Fotovoltaica de modo a permitir a sua ligação à rede nacional de 

transporte de energia elétrica, e a sua entrega através da rede de distribuição. 

O impacte é direto e indireto, positivo, certo, permanente, reversível, de magnitude elevada e 

significativo. 

 Impactes negativos 

Na fase de funcionamento da linha, os potenciais impactes negativos incluem os seguintes fatores: 

 Proximidade da linha a habitações e outros usos sensíveis; 

 Presença dos apoios; 

 Riscos resultantes da presença dos cabos em tensão elétrica; 
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 Manutenção da faixa de segurança e da faixa de gestão de combustível; 

 Ações de manutenção da linha. 

Os principais efeitos negativos resultam do condicionamento dos usos do solo na zona de 

implantação dos apoios e na faixa de segurança da Linha, e de eventuais efeitos ao nível da saúde e 

segurança, incómodo ambiental e interferência com equipamentos. Na generalidade, estes efeitos 

são pouco significativos. Ainda na fase de funcionamento poderão resultar impactes negativos na 

propriedade e nos usos do solo, como resultado de operações de reparação ou manutenção da linha 

e da faixa de segurança. Segue-se uma análise mais circunstanciada. 

Proximidade a habitações, outras construções e equipamentos sociais 

O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, veio estabelecer critérios de minimização e 

monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos, 

relativos a linhas de alta e muito alta tensão. Este diploma estabelece a obrigatoriedade de as linhas 

de alta tensão evitarem a sobrepassagem de “infraestruturas sensíveis” entre as quais edifícios com 

função residencial e diversos equipamentos sociais, assegurando as distâncias de segurança 

estabelecidas no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92. No caso concreto de linhas 

com tensão nominal superior a 60 kV, a distância mínima é de 22,5 m, contados a partir do eixo da 

Linha, e que corresponde à faixa de servidão/ zona de proteção. 

Os traçados indicativos definidos na atual fase de estudo prévio respeitam estas disposições, não 

ocorrendo situações de sobrepassagem ou grande proximidade a habitações. Pontualmente, verifica-

se a presença de algumas habitações a distâncias da ordem dos 42,5 a 62,5 m do eixo da linha. 

No quadro seguinte efetua-se uma identificação das situações de maior proximidade da linha a 

edifícios e equipamentos, considerando a distância ao eixo da linha. Note-se que os condutores 

apresentam uma distância de 7 metros para cada lado eixo. 

Quadro 6.69 – Proximidade a edifícios e a equipamentos sociais 

Troço Corredor Ocorrências Distância ao eixo da 
linha (m) 

T1 Corredor 1 km 1+200: apoio agrícola 27 

T2 

Corredor 1 
km 5+500: armazém e habitação 70 

km 8+300: armazém agrícola  77 

Alternativa 1 km 0+200: armazém agrícola  77 

Corredor 2 

km 1+000: edifício rural isolado 57 

km 3+300: apoio agrícola 17 

km 3+800: apoio agrícola 57 

km 4+025: conjunto habitacional  105 

km 4+200: dois edifícios de oficina automóvel 62 e 87 

km 4+660: apoio agrícola  sob o eixo 

km 5+450: apoio agrícola  57 

km 6+250: apoio agrícola 32 

km 6+300: edifício rural isolado 67 

km 6+600: habitação 105 

km 6+750: apoio agrícola  23 

km 6+925: habitação 103 
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Troço Corredor Ocorrências 
Distância ao eixo da 

linha (m) 

T3 Traçado 1 

km 11+500: habitação 57 

km 11+600: pequena habitação 35 

km 12+850: habitação 67 

km 13+125: duas habitações 102 

km 13+225: habitação  57 

km 13+525: Quinta da Raposeira 87 

km 13+950: três habitações  52, 67 e 87 

km 13+950: unidade de alojamento local 
(Casa das Vinhas Valdigem Douro) 

52 

km 14+400: campo de futebol 22,5 

km 14+550: habitação 82 

 

Como pode observar-se, no 1º troço apenas existe um pequeno edifício de apoio agrícola, numa área 

de pomar, a cerca de 27 m do eixo da linha, aproximadamente ao km 1+200. 

 

Fotografia 6.12 – Apoio agrícola ao km 1+200 do Traçado 1 

 

No 2º troço, no Traçado 1 existe uma habitação a cerca de 70 metros da linha (km 5+500) um 

armazém agrícola, a cerca de 77 m do eixo da linha. 

 

Fotografia 6.13 – Habitação ao km 5+500 a cerca de 70 metros do Traçado 1 
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Neste troço é o Traçado 2 que regista maior número de ocorrências, 12, sendo 6 em troço exclusivo, 

e outras 6 em troço comum ao Traçado 1+Alternativa 1+Traçado 2. No corredor exclusivo verifica-se 

a passagem da linha sobre um apoio agrícola. 

 

Fotografia 6.14 – Edifícios de oficina automóvel ao 
km 4+200 (Corredor 2) 

Fotografia 6.15 – Conjunto habitacional ao km 4+025 
(Corredor 2) 

 

A solução composta pela articulação entre o Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2 regista 8 

ocorrências, sendo 1 em troço exclusivo (Alternativa 1), uma em comum com o Traçado 1 e as 

restantes em troço comum ao Traçado 2, como referido anteriormente. 

Em qualquer dos casos os impactes são, porém, pouco significativos, encontrando-se os edifícios e 

habitação a distâncias superiores a 50 m, na maior parte dos casos próximo dos 100 m. 

Comparando os corredores neste troço, verifica-se que o Traçado 1 é claramente mais favorável e 

que o Traçado 1+Alternativa 1+Traçado 2 é ligeiramente mais favorável do que o Traçado 2. 

O 3º troço é aquele em que existem mais edifícios residenciais com maior proximidade à linha, 

incluindo uma unidade de alojamento local. Existe, ainda, um campo de futebol a cerca de 15,5 m da 

linha, mas a 22,5 m do eixo, distância que respeita o disposto no DL 11/2018, mas se encontra no 

limite. A localização dos apoios deverá ser verificada em fase de projeto de execução. 

 

Fotografia 6.16 – Habitações junto à EN313 na proximidade do km 13+500 do Traçado 1, no Troço 3 
 

Neste troço, em que se efetua a aproximação e entrada na subestação de Valdigem, não existem, 

porém, corredores alternativos uma vez que se trata de uma zona muito condicionada, devido ao 

elevado número de linhas elétricas já existentes, confluindo na subestação, bem como devido à 

proximidade ao limite da área do Alto Douro Vinhateiro, classificado como Património Mundial da 

UNESCO. 
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Como se referiu anteriormente, os traçados indicativos, definidos nesta fase de Estudo Prévio, 

procuraram maximizar o afastamento destes pontos mais sensíveis, assegurando as distâncias de 

segurança estabelecidas no DL nº 18/2018. A principal medida, em fase de projeto de execução, será 

assegurar que o traçado efetivamente se afasta o mais possível dos pontos mais sensíveis. 

Importa, porém, referir, que a análise de impactes sociais não pode ser apenas considerada na 

perspetiva do respeito pela legislação em vigor. Importa ter em conta outros aspetos, na perspetiva 

das pessoas afetadas, como o incómodo ambiental, a intrusão visual, as perceções de insegurança e 

risco, e o modo como estes diversos fatores se conjugam, em termos de bem-estar, e se refletem na 

qualidade da fruição dos espaços e, eventualmente, no próprio valor da propriedade.  

No que respeita ao incómodo ambiental, não se prevê também que venham a ocorrer impactes 

significativos a nível do ruído resultante do funcionamento da linha, nomeadamente em condições 

atmosféricas desfavoráveis (ver capítulo respetivo). 

O efeito de intrusão visual e de perceções que desencadeiem sentimentos de insegurança 

(possibilidade de acidentes, efeitos dos campos eletromagnéticos) poderão, porém, fazer-se sentir, 

sobretudo no terceiro troço, em que ocorre maior proximidade da linha a habitações, numa zona onde 

existem já várias linhas que confluem na subestação de Valdigem, situação que será analisada com 

maior detalhe na secção de impactes cumulativos. 

Trata-se de impactes potenciais de difícil avaliação, devido à sua subjetividade e ao diferente grau de 

sensibilidade das pessoas residentes ou que frequentam os espaços referidos, mas que podem ter 

repercussão na atratividade dos espaços (designadamente unidades de alojamento turístico) e no 

próprio valor económico da propriedade, na proximidade das Linhas. A principal medida de mitigação 

é o afastamento da linha das unidades residenciais, o que nem sempre é possível quando o território 

se encontra muito condicionado, como é o caso do terceiro troço. 

De uma forma global, pode concluir-se que os impactes da Linha Elétrica de Ligação à Rede devido a 

proximidade a habitações e outras infraestruturas são pouco significativos, com exceção do 3º troço 

em que são pouco significativos a moderadamente significativos. 

Áreas agrícolas e florestais 

- Presença dos apoios 

Os principais impactes resultam da redução permanente das áreas cultivadas e das áreas de floresta, 

na zona dos apoios, a qual, porém, como já referido anteriormente, tem uma magnitude reduzida e 

originam impactes pouco significativos, desde que devidamente mitigados. 

A presença dos apoios dificulta também a circulação de maquinaria e a gestão agrícola e florestal dos 

espaços, aumentando os custos de exploração. Considerando as extensas áreas de pomar intensivo 

e de vinha atravessadas pela linha (superior a 9 km no conjunto das duas culturas), o impacte pode 

ter alguma significância. No entanto, tendo em conta a configuração dos traçados indicativos, 
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considerados nesta fase, o impacte é mitigado devido à colocação dos apoios perto do limite das 

parcelas ou, preferencialmente, fora das parcelas com pomar e vinha, e, ainda, pelo facto de, quando 

não pode ser evitada a colocação de apoios nestas culturas, apenas haver um apoio por parcela. 

Os condicionamentos que venham a ocorrer, uma vez fixado o traçado definitivo, devem ser 

considerados e contabilizados no âmbito da indemnização pelo direito de passagem. 

- Presença dos cabos condutores 

Finalmente, a presença dos cabos condutores condiciona a ocupação do solo sob as linhas, dentro 

da faixa de segurança, com uma largura de 45 m centrados no eixo da linha. Considerando que os 

condutores, em linhas a 220 kV e nas condições de flecha máxima, devem respeitar uma altura 

mínima ao solo de 7,1 m, e uma distância mínima a árvores de 3,7 m, é possível manter os usos 

agrícolas e agroflorestais que sejam compatíveis com as normas de segurança estabelecidas.  

É o caso das culturas temporárias. No entanto, não poderão ser utlizados equipamentos de rega em 

altura como, por exemplo, aspersores. 

Também no caso das vinhas e pomares, nomeadamente os pomares intensivos de macieiras, com 

árvores de pequeno porte, as culturas podem continuar a ser feitas sob a linha. Nestes casos, alguns 

aspetos de segurança devem, porém, ser acautelados, nomeadamente a não utilização de máquinas 

de grande altura ou gruas sob os cabos em tensão, considerando os riscos de indução de corrente 

elétrica. A utilização de aramados nas vinhas e pomares intensivos poderá também comportar algum 

risco de indução de corrente elétrica (ver os capítulos relativos à componente Saúde Humana, para 

maior desenvolvimento sobre estes aspetos), exigindo uma adequada ligação à terra. 

- Afetação de zonas de caça 

A Linha em estudo interfere ligeiramente com a ZCT de Armamar e atravessa a ZCM de Armamar.  

Considera-se que o impacte na ZCT é irrelevante e na ZCM é pouco significativo, porque se trata de 

uma zona de caça com uma área muito vasta, abrangendo todo o concelho de Armamar, com 

exceção dos perímetros urbanos. 

- Consequências da servidão sobre as propriedades 

A Linha Elétrica reverte para a REN, concessionária da rede de transporte de eletricidade em muito 

alta tensão. No âmbito do interesse público associado ao transporte de energia, é constituída uma 

servidão sobre as propriedades onde passa a linha. 

A servidão é constituída antes de iniciada a fase de construção e mantém-se durante a fase de 

exploração. 

Esta servidão é constituída com o objetivo de proteger a linha e assegurar o acesso à mesma, 

conferindo o direito de execução das ações e operações necessárias à instalação, vigilância, 

manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado, à manutenção da faixa de segurança 
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e à gestão de combustível, no âmbito do estabelecido na legislação em vigor, relativamente à defesa 

da floresta contra incêndios. 

A servidão implica também que os proprietários não possam fazer obras na proximidade da linha sem 

a presença de um representante da REN. 

No entanto, os proprietários têm o direito de ser indemnizados de todos os prejuízos e danos 

causados, com efeitos temporários ou permanentes, de modo a que fiquem, pelo menos, em situação 

idêntica àquela em que estariam se a linha não fosse construída. 

Deste modo, a redução de rendimento de culturas agrícolas ou parcelas florestais, a ocupação do 

solo, temporária ou permanente, com obras ou equipamentos, a destruição de culturas e árvores, os 

danos em caminhos, muros, vedações, telhados, entre outros, são objeto de indemnização. 

Os impactes analisados nos pontos e secções anteriores enquadram-se, portanto, neste contexto. 

6.14.2.4 – Fase de Desativação 

Prevê-se que o projeto tenha uma vida útil de 30 anos, não sendo previsível o que poderá vir a 

ocorrer depois disso. 

Na perspetiva de uma eventual desativação, os impactes negativos das operações de desativação 

são, de uma forma geral, potencialmente semelhantes aos impactes das operações construtivas, o 

mesmo acontecendo com as medidas de mitigação. 

A desativação do projeto permitirá, por outro lado, a reutilização dos terrenos afetados, seja com usos 

semelhantes aos anteriores à instalação do projeto, seja com outros usos que, na altura, estiverem ou 

venham a ser regulamentados no âmbito dos instrumentos de planeamento, gestão e ordenamento 

do território. 

Por sua vez, os impactes positivos do projeto cessarão, com particular realce para a produção de 

energia solar fotovoltaica. Não é possível determinar, neste momento, se essa cessação se traduzirá 

num impacte negativo, positivo ou neutro, uma vez que tudo dependerá do estado, configuração, 

eficiência e sustentabilidade que o sistema de produção de energia tiver na altura, sendo, ainda, 

possível, que a desativação do projeto seja seguida pela instalação de outro projeto de produção de 

energia mais eficiente e ambientalmente sustentável. 

O impacte da desativação deverá ser avaliado na altura, tal como deverão ser definidas as medidas 

necessárias para mitigar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos. 
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6.14.3 – Análise de Impactes Cumulativos 

6.14.3.1 – Central Solar Fotovoltaica 

 Impactes negativos 

O principal recurso afetado pela Central Solar são os espaços de uso florestal, compostos, como 

analisado anteriormente, sobretudo por matos, e algumas áreas de pinheiro bravo. Ocorre também 

alguma afetação de espaços de uso agrícola. Deste modo, do ponto de vista dos impactes 

cumulativos negativos sobre aqueles recursos, importa considerar os impactes do projeto com os 

impactes de outras ações e projetos, com ocorrência no passado, no presente ou no futuro previsível. 

Como área de incidência considerou-se apenas a área de estudo e envolvente. 

Para o impacte cumulativo sobre os recursos florestais, consideraram-se os seguintes fatores 

principais: 

 Eventual expansão futura do projeto, considerando as áreas já alugadas pelo promotor; 

 Linha Elétrica de ligação á rede; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão e outras infraestruturas; 

 Reconversão de áreas de floresta para culturas de rendimento, principalmente pomares 

intensivos; 

 Ocorrência de incêndios florestais; 

 Expansão de áreas urbanas. 

À escala mais localizada e de modo mais contínuo, o principal impacte previsível resulta de uma 

eventual expansão da área da Central Solar em terrenos já atualmente alugados pelo promotor. 

Relembra-se que a área total já com acordos de cessão ou contratos de aluguer totaliza cerca de 

339,5 hectares, mas a área efetivamente ocupada pelo projeto e pela faixa de gestão de combustível, 

totalizam cerca de 282 hectares. Desta eventual expansão resultaria um novo impacte que pode 

estimar-se em cerca de 52 hectares de espaços florestais. 

Outro impacte cumulativo relevante, à escala localizada, embora de muito menor magnitude, resulta 

da instalação e presença da Linha Elétrica de ligação à rede. 

À escala da área de estudo, as principais ações com efeitos cumulativos aos do projeto resultam da 

reconversão de áreas florestais para pomar intensivo e a ocorrência de incêndios florestais. 

Por outro lado, apesar de se verificar quebra de população, as áreas urbanas têm vindo a aumentar 

nos concelhos da área de estudo (ver capítulos da componente Ordenamento do Território). Alguma 

desta expansão terá sido feita em antigos espaços florestais. 
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Importa, porém, relevar que, embora todas estas ações tenham um efeito negativo sobre os recursos 

florestais, e na perspetiva destes recursos, já do ponto de vista socioeconómico, apenas a ocorrência 

de incêndios pode considerar-se um efetivo impacte negativo, uma vez que implica uma mera 

destruição dos recursos, ainda que reversível. A instalação de linhas elétricas e outras infraestruturas 

pode também diminuir ou limitar a utilização rentável do solo. 

Em todos os outros casos, verifica-se, porém, uma reconversão para usos com maior valor 

socioeconómico, para além da importância específica da Central na produção de energia renovável, e 

da importância da Linha Elétrica de ligação à rede, no transporte desta energia para inserção na rede 

e consequente utilização. 

Para o impacte cumulativo sobre áreas agrícolas, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Eventual expansão futura do projeto, considerando as áreas já alugadas pelo promotor; 

 Linha Elétrica de ligação à rede; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão e outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 

Também no caso deste recurso, o principal impacte, à escala mais localizada e de modo mais 

contínuo, resulta de uma eventual expansão da área da Central Solar em terrenos já atualmente 

alugados pelo promotor, bem como da instalação e presença da Linha a 220 kV. No caso da Central, 

as principais culturas afetadas seriam os pomares (17 hectares), os soutos (7 hectares) e as culturas 

temporárias (3,9 hectares). 

As restantes ações têm igualmente influência negativa no recurso. 

No geral, os impactes são passíveis de mitigação. 

 Impactes positivos 

No que respeita a impactes cumulativos positivos, importa considerar dois tipos de impactes 

principais: 

 Efeitos do investimento no emprego e economia local e regional, sobretudo na fase de 

construção; 

 Produção de energia com base em fontes renováveis. 

Relativamente ao emprego e atividades económicas, consideram-se, como principais ações com 

efeitos cumulativos, as seguintes: 

 Investimentos resultantes de outros projetos de produção de energia com base em fontes 

renováveis (eólica, hídrica, entre outras); 
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 Investimentos resultantes de outros projetos de desenvolvimento, nos sectores primário, 

nomeadamente nas produções agrícolas de rendimento, secundário e terciário, nomeadamente 

no turismo. 

Trata-se de impactes positivos de elevada importância, e que podem ser potenciados, numa sub-

região que se debate com dificuldades de desenvolvimento e onde o desemprego é elevado, mas que 

onde se verificam também dinâmicas positivas e oportunidades. 

No que respeita à produção de energia com base em fontes renováveis, a escala mais adequada 

para considerar os impactes cumulativos é a escala nacional ou, pelo menos, a escala do Continente. 

A este nível, o impacte cumulativo da aposta em fontes renováveis tem vindo a traduzir-se numa 

significativa alteração do mix energético, a favor das fontes renováveis, perspetivando-se a 

continuação desta tendência, considerando os objetivos e metas do PNEC, para 2030, e do RNC, 

para 2050. 

6.14.3.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

 Impactes negativos 

Os principais recursos direta ou indiretamente afetados pela Linha são os seguintes: 

 Espaços de uso florestal; 

 Espaços de uso agrícola; 

 Espaços residenciais e outros espaços sociais sensíveis.  

Para o impacte cumulativo sobre os recursos florestais, consideraram-se os seguintes fatores 

principais: 

 Central Solar Fotovoltaica; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Reconversão de áreas de floresta para culturas de rendimento, principalmente pomares 

intensivos; 

 Ocorrência de incêndios florestais; 

 Expansão de áreas urbanas. 

À escala mais localizada e de modo mais contínuo, o principal impacte previsível resulta da instalação 

e eventual expansão da Central Solar Fotovoltaica. 

Outro impacte relevante, à escala localizada, resulta da existência de várias linhas elétricas, 

principalmente nos corredores de confluência na subestação de Valdigem, bem como a própria 

subestação. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 6-187 

À escala da área de estudo, a reconversão de áreas florestais para pomar intensivo e a ocorrência de 

incêndios florestais contam-se entre as ações com efeitos cumulativos relevantes sobre espaços 

florestais. A expansão das áreas urbanas também tem afetado espaços florestais. 

Para o impacte cumulativo sobre áreas agrícolas, consideraram-se os seguintes fatores principais: 

 Eventual expansão futura da Central Solar Fotovoltaica; 

 Outras linhas de alta e muito alta tensão; 

 Outras infraestruturas; 

 Expansão de áreas urbanas. 

No caso deste recurso, o principal impacte cumulativo resulta da instalação e presença de várias 

linhas elétricas. As restantes ações têm igualmente influência negativa no recurso. 

Relativamente ao impacte cumulativo sobre espaços residenciais e outros espaços sociais sensíveis, 

considerou-se apenas a presença de outras linhas elétricas. Os principais efeitos cumulativos, ao 

nível da intrusão visual, incómodo ambiental, risco e perceção do risco, associados a linhas de muito 

alta tensão, ocorrem principalmente no troço final da Linha, particularmente na zona de confluência 

na subestação de Valdigem, onde já existe uma grande densidade de linhas e se verifica maior 

proximidade a espaços residenciais, a equipamentos sociais e à área do Alto Douro Vinhateiro. 

 Impactes positivos 

A análise é semelhante à efetuada anteriormente para a Central Solar Fotovoltaica. Importa 

considerar dois tipos de impactes principais: 

 Efeitos do investimento no emprego e economia local e regional, sobretudo na fase de 

construção; 

 Transporte de energia elétrica. 

Relativamente ao emprego e atividades económicas, consideram-se, como principais ações com 

efeitos cumulativos, as seguintes: 

 Investimentos resultantes de outros projetos de produção de energia com base em fontes 

renováveis (eólica, hídrica, entre outras), incluindo respetivas linhas elétricas de ligação à rede; 

 Investimentos resultantes de outros projetos de desenvolvimento, nos sectores primário, 

nomeadamente nas produções agrícolas de rendimento, secundário e terciário, nomeadamente 

no turismo. 

Trata-se de impactes positivos de elevada importância, e que podem ser potenciados, numa sub-

região que se debate com dificuldades de desenvolvimento e onde o desemprego é elevado, mas que 

em que existem também dinâmicas positivas e oportunidades. 
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No que respeita ao transporte de energia, sem linhas elétricas não há transporte da energia elétrica 

produzida com base em fontes renováveis, pelo que a função cumulativa das linhas e de outras 

componentes do sistema de transporte é, nesta perspetiva, não apenas positiva, mas indispensável. 

6.14.4 – Síntese 

Nos quadros seguintes é efetuada uma síntese da avaliação de impactes feitas nas secções 

anteriores. 

No que respeita à Central Solar Fotovoltaica, 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. 

É relevante, ainda, referir que a integração no sistema, da energia elétrica produzida pela Central, 

não terá impacto 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 elétrica) 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.  

Na fase de exploração, 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. 

Considerando as informações disponíveis, a zona mais vulnerável é Vila Chã da Beira, atravessada 

pela EM529-1, pelo que devem ser escolhidas as alternativas de acesso à obra que menos penalizem 

esta povoação. 
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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. 

Os principais impactes diretos e permanentes resultam da ocupação de espaços florestais, em 

grande parte constituídos por matos, ou do seu condicionamento na faixa de gestão de combustível. 

Concomitantemente com os efeitos de ocupação, importa referir as consequências ao nível dos 

modos de exploração. A este nível as principais situações são a afetação de 150 hectares do baldio 

da União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, e a afetação ou condicionamento de, 

pelo menos, 282 hectares da área concessionada da Zona de Caça Turística de Armamar. No 

primeiro caso, os impactes foram mitigados pela realização de acordos de cessão de exploração. No 

segundo caso, deverão ser definidas as medidas mitigadoras por negociação com a empresa 

concessionária da zona de caça. 

Finalmente, embora o acesso a parcelas privadas que ficam em situação de enclave na área da 

Central, tenha ficado assegurado, o condicionamento do uso destas parcelas, na faixa de gestão de 

combustíveis, bem como de outras parcelas privadas abrangidas por essa faixa, configura um 

impacte que deve ser mitigado por acordo entre o promotor e os respetivos proprietários, em 

articulação com os municípios, considerando as obrigações destes, no âmbito dos respetivos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Quadro 6.70 – Central Solar Fotovoltaica - Síntese de impactes 

Impactes Fase de projeto Avaliação dos impactes 
Mitigação ou 
potenciação 

Criação de emprego  

Construção 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais 
e regionais, temporários, reversíveis, 

magnitude média a reduzida, moderadamente 
significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais 
e regionais, temporários ou permanentes, 
reversíveis, magnitude reduzida, pouco 

significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Efeito positivo nas atividades 
económicas  

Construção 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais 
e regionais, temporários, reversíveis, 
magnitude média, moderadamente 

significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais 
e regionais, temporários ou permanentes, 
reversíveis, magnitude reduzida, pouco 

significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Produção de energia elétrica com 
base em fonte renovável 

Funcionamento 
Positivos, diretos e indiretos, certos, nacionais, 
permanentes, reversíveis, magnitude elevada, 

significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Formação de zona tampão 
reduzindo o risco de propagação 

de incêndios 
Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, certos, locais, 
permanentes, reversíveis, magnitude elevada, 

significativos. 
- 

Afetação de infraestruturas viárias 
devido à circulação de veículos 

pesados e maquinaria 
Construção 

Negativos, diretos, prováveis, temporários, 
locais, reversíveis, magnitude moderada, 

moderadamente significativos. 
Mitigáveis 

Incómodos ambientais (ruído, 
poeiras, segurança) provocado 
pelo tráfego de atravessamento 

de povoações 

Construção 
Negativos, diretos, prováveis, temporários, 

locais, reversíveis, magnitude elevada, 
significativos. 

Mitigáveis 
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Quadro 6.70 – Central Solar Fotovoltaica - Síntese de impactes 

Impactes Fase de projeto Avaliação dos impactes 
Mitigação ou 
potenciação 

Incómodos ambientais (ruído, 
poeiras, segurança, intrusão 
visual) na área de lazer do 
Santuário da Senhora do 

Calvário) 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos e indiretos, prováveis, 
temporários ou permanentes, locais, 
reversíveis, magnitude moderada, 

moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

Ocupação de 113,2 ha de 
espaços florestais pela Central e 

condicionamento de 74 ha na 
faixa de gestão de combustíveis 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, 
locais, irreversíveis, magnitude elevada, 

significativos. 
Mitigáveis 

Condicionamento, na faixa de 
gestão de combustíveis, de áreas 
de pomar, castanheiro, culturas 
temporárias, parques de criação 
de perdiz e outras usos do solo, 

num total 16 ha  

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, 
locais, irreversíveis, magnitude moderada, 

pouco significativos a moderadamente 
significativos 

Mitigáveis 

Ocupação de 150 ha do baldio da 
União de Freguesias de Granja 

Nova e Vila Chã da Beira 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, 
locais, irreversíveis, magnitude reduzida, 

pouco significativos. 
Mitigáveis 

Ocupação ou condicionamento de 
282 hectares da Zona de Caça 
Turística de Armamar e criação 
de áreas sobrantes e enclaves 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, 
locais, irreversíveis, magnitude elevada, 

significativos. 
Mitigáveis 

 

No que respeita à Linha Elétrica de Ligação à Rede, em função das suas características de projeto 

linear, apenas com ocupação pontual do solo, a magnitude dos impactes é inferior à que resulta da 

instalação da Central Solar. 

O principal impacte positivo, e razão de ser do projeto, é o transporte da energia elétrica produzida na 

Central Solar, sem o qual a produção de energia da Central não pode ser utilizada. Como acima 

referido, após construção, esta infraestrutura reverte para a REN, S.A. 

Também no caso da Linha, 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 investimento inerente ao projeto. 

Da análise efetuada anteriormente pode concluir-se que a Linha em estudo não terá impactes 

negativos significativos. 

Nas áreas florestais, considerando quer a área ocupada pelos apoios quer as extensões 

atravessadas pela linha, os impactes são moderadamente significativos. 

Nas áreas agrícolas com maior valor económico (pomares e vinhas) os impactes têm magnitude 

reduzida a moderada, e são pouco a significativos a moderadamente significativos, sendo, porém, 

mitigáveis, nomeadamente, através de adequada e justa indemnização. 

Numa zona com densidade de ocupação edificada relativamente baixa, e considerando os traçados 

indicativos definidos nesta fase de Estudo Prévio, não ocorre interferência direta com habitações ou 

outras “infraestruturas sensíveis” referidas no Decreto-Lei nº 11/2018 (proteção das populações 

relativamente a efeitos de campos elétricos, magnéticos eletromagnéticos), sendo respeitadas as 

distâncias de segurança referenciadas neste diploma (22,5 m ao eixo da linha). 
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No entanto, verifica-se alguma proximidade (entre 45 m e 98 m) a cerca de uma dezena de edifícios 

ou conjuntos residenciais, incluindo unidades de alojamento turístico, sobretudo no troço final, na 

aproximação à subestação de Valdigem. Incómodos na fase de construção e funcionamento (ruído, 

intrusão visual) e perceções de risco (acidentes, campos eletromagnéticos) podem traduzir-se em 

impactes e, eventualmente, perda de atratividade destes espaços, sobretudo os mais próximos da 

linha, com reflexo no valor económico da propriedade e/ou da atividade funcional. Estes impactes 

são, pela sua natureza, de difícil avaliação prévia, por maioria de razão em fase de estudo prévio, 

pelo que a principal medida de mitigação é o maior afastamento possível da linha relativamente a 

estes espaços. 

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 troços 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. 

Quadro 6.71 – Linha Elétrica de Ligação à Rede- Síntese de impactes 

Impactes Fase de projeto Avaliação dos impactes 
Mitigação ou 
potenciação 

Criação de emprego  

Construção 

Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais e 
regionais, temporários, reversíveis, magnitude média a 
reduzida, moderadamente significativos a pouco 
significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Funcionamento 
Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais e 
regionais, temporários ou permanentes, reversíveis, 
magnitude reduzida, pouco significativos. 

Podem ser 
potenciados. 

Efeito positivo nas 
atividades económicas  

Construção 
Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais e 
regionais, temporários, reversíveis, magnitude média, 
moderadamente significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Funcionamento 
Positivos, diretos e indiretos, prováveis, locais e 
regionais, temporários ou permanentes, reversíveis, 
magnitude reduzida, pouco significativos. 

Podem ser 
potenciados 

Transporte da energia 
elétrica produzida na 

Central Solar 
Funcionamento 

Positivos, diretos e indiretos, certos, locais, 
permanentes, reversíveis, magnitude elevada, 
significativos. 

- 

Intersecção de 
infraestruturas (viárias, 

linhas elétricas) 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, temporários, locais, 
reversíveis, magnitude moderada, moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Afetação de povoamentos 
de pinheiro bravo: 
360 m2 ocupados 

e 9,6 a 10,6 ha na faixa 
de segurança 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude moderada, moderadamente 
significativos. 

Mitigáveis 

Afetação de pomares: 420 
a 600 m2 ocupados 

e 20,5 a 22,5 ha na faixa 
de segurança 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude reduzida a moderada, pouco 
significativos a moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

Afetação de vinhas: 300 a 
420 m2 ocupados 

e 14,1 a 14,2 ha na faixa 
de segurança 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude reduzida a moderada, pouco 
significativos a moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

Afetação de áreas de 
olival: 120 m2 ocupados 

e 2,7 ha na faixa de 
segurança 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

6-192 CENTRAL FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

Quadro 6.71 – Linha Elétrica de Ligação à Rede- Síntese de impactes 

Impactes Fase de projeto Avaliação dos impactes 
Mitigação ou 
potenciação 

Afetação de área de 
áreas de castanheiro: 60 

m2 ocupados 
e 1,5 ha na faixa de 

segurança 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude reduzida, pouco significativos. 

Mitigáveis 

Interseção da zona de 
caça municipal de 

Armamar 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, certos, permanentes, locais, 
irreversíveis, magnitude moderada, pouco 
significativos. 

Mitigação 
limitada 

Incómodos ambientais 
(ruído, poeiras, 

segurança, intrusão 
visual) em espaços 

residenciais e outras 
áreas sociais 

Construção 
Funcionamento 

Negativos, diretos, prováveis, temporários, 
intermitentes, locais, reversíveis, magnitude moderada, 
moderadamente significativos. 

Mitigáveis 

Proximidade a edifícios 
residenciais e outras 

áreas sociais: perceções 
de risco elétrico e de 

efeitos de campos 
eletromagnéticos 

Funcionamento 
Negativos, diretos e indiretos, prováveis, permanentes, 
locais, reversíveis, magnitude e significância não 
avaliáveis, com os elementos disponíveis nesta fase. 

Mitigáveis 
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6.15 – SAÚDE HUMANA 

6.15.1 – Metodologia 

Na secção de caracterização do ambiente afetado pelo projeto foram desenvolvidas as seguintes 

tarefas: 

 Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e 

influência do projeto; 

 Caracterização do perfil de saúde das populações, com base no Perfil Local de Saúde (PLS) 

do ACeS Douro Sul e no Perfil Regional de Saúde publicados pela ARS Norte; 

 Identificação de segmentos de população com maior vulnerabilidade; 

 Características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde e o bem-estar. 

Considerando os elementos elaborados, a fase de avaliação de impactes seguiu os seguintes 

procedimentos: 

 Identificação das ações de projeto, na fase de construção e exploração, suscetíveis de afetar a 

saúde e o bem-estar; 

 Definição dos determinantes de saúde com maior pertinência para a avaliação; 

 Identificação das potenciais cadeias de impacte e avaliação qualitativa dos potenciais impactes 

na saúde e bem-estar, nas fases de construção e exploração; 

 Definição de medidas e recomendações. 

A avaliação de impactes considerou os resultados das análises e avaliações realizadas nas 

componentes Clima e Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Componente Social 

e Riscos, cujos capítulos devem ser consultados, complementarmente. 

Em função das caraterísticas e ações do projeto da Central Solar Fotovoltaica e da Linha, a 220 kV, 

que se desenvolve entre a Central e a Subestação de Valdigem, bem como das caraterísticas do 

meio e das populações da área de intervenção e influência do projeto, foram definidos vários 

determinantes de saúde para a análise e avaliação de impactes, para as diferentes fases de 

desenvolvimento do projeto. 

Considerando que os determinantes de saúde podem ser quaisquer fatores individuais, sociais, 

económicos ou ambientais que podem afetar a saúde e bem-estar dos indivíduos ou populações, 

foram considerados os seguintes fatores, para a avaliação dos impactes do projeto nas fases de 

construção e exploração: 

 Ruído; 

 Qualidade do Ar; 
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 Afluxo e presença de trabalhadores em obra;  

 Segurança;  

 Afetação da propriedade e rendimentos, processos de negociação e pagamento de 

indemnizações ou compensações; 

 Afetação do bem-estar em áreas de culto e de lazer; 

 Exposição a campos elétricos e magnéticos (efeitos potenciais; risco percebido). 

6.15.2 – Identificação e Avaliação de Impactes na Saúde e Bem-estar - Central Solar 

Fotovoltaica 

6.15.2.1 – Fase de Construção 

No quadro seguinte efetua-se um exercício de identificação de potenciais encadeamentos de impacte 

e conjugação de impactes, em função das ações e atividades relacionadas com a construção do 

projeto, os determinantes de saúde, fatores de vulnerabilidade e fatores de risco existentes na 

envolvente das frentes de obra e na área de influência do projeto. 
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Quadro 6.72 – Fase de Construção – Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes Potenciais efeitos na 
saúde e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou 

sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto Conjugação de 
impactes 

 Reconhecimento, 
sinalização e 
abertura de 
acessos 

 Montagem do 
estaleiro e 
parque de 
materiais 

 Desmatação da 
área de 
intervenção 

 Marcação e 
abertura de 
caboucos 

 Cravamento de 
estacas 

 Abertura de 
valas 

 Colocação e 
montagem dos 
equipamentos 

 Circulação de 
máquinas e 
veículos (número 
elevado de 
veículos 
pesados), com 
atravessamento 
de povoações 

Ruído 

 Incomodidade; 
 Perturbação da 

comunicação; 
 Cansaço, 

Perturbações no 
sono; 

 Irritabilidade,  
 Perturbações da 

atenção e da 
concentração; 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças 

gastrointestinais; 
 Doenças cardíacas 

 População 
presente 
 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

- 

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.  
O recetor sensível mais próximo da área de 
construção da central corresponde a uma habitação 
unifamiliar isolada (sem ocupação permanente) a 
cerca de 170 metros, e a povoação mais próxima 
dista a mais de 400 metros, pelo é expectável que o 
respetivo ambiente sonoro, ainda que possa ter um 
incremento pontual limitado no tempo, em termos 
médios não venha a variar significativamente ao longo 
da fase de construção 
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 descontínuo e 
temporário. Os impactes são mitigáveis. 

Estes potenciais 
impactes podem 
conjugar-se e 
fazer-se sentir 
conjunta ou 
sinergicamente, no 
todo ou em parte 
significativa, nas 
áreas envolventes 
das frentes de 
obra. No entanto, 
o facto de o 
povoamento na 
envolvente ocorrer 
com algum 
afastamento e os 
impactes na 
qualidade do ar 
serem pouco 
significativos, 
reduz a 
importância da 
conjugação de 
impactes. 
A incomodidade e 
os riscos de 
acidente 
resultantes do 
atravessamento de 
povoações por 
veículos da obra, e 
a afetação da área 
de lazer do Monte 
do Calvário devem 
ser devidamente 
considerados e 
mitigados. 

Qualidade do ar 
(emissão de 
poluentes) 

 Incomodidade 
 Irritação de nariz e 

olhos 
 Doenças do 

aparelho respiratório 
 Toxicidade 
 Agravamento de 

doenças 
cardiovasculares 

 População 
presente 
 

 Prevalência de 
doenças das vias 
respiratórias 

 Doenças cardíacas 

- 

Os principais impactes potenciais resultam de:  
i) Emissão de material particulado resultante das 
atividades de construção da Central; 
ii) 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. Os impactes 
são mitigáveis. 

Presença de 
trabalhadores 

em obra 

 Transmissão de 
doenças 

 População 
idosa 

 Prevalência de 
doenças 
transmissíveis 

- 

O afluxo e presença de trabalhadores vindos de 
outros concelhos 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 do 
SARS Cov2. 
Não é possível prever qual a evolução até ao 
momento em que se inicia a fase de construção. Na 
fase prévia ao início da construção, a situação deve 
ser reavaliada e devem ser seguidas as orientações e 
normas da Direção Geral de Saúde e das autoridades 
de saúde regionais. 
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Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes 
Potenciais efeitos na 

saúde e bem-estar 

Fatores locais 
de 

vulnerabilidade 
ou 

sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto 
Conjugação de 

impactes 

Afetação da 
propriedade e 
rendimentos; 
processos de 
indemnização 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças cardíacas 

 População 
idosa; 

 População 
com baixos 
recursos. 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Eventuais 
experiências 

não 
satisfatórias 
com outros 

projetos  

A afetação da propriedade e/ou de rendimentos das 
explorações, seja de caráter temporário ou 
permanente, e a incerteza associada aos processos 
de negociação das respetivas indemnizações ou 
compensações constitui um processo complexo de 
duração temporal variável, que pode constituir uma 
fonte de receios e um fator angodepressivo, em 
situações de maior vulnerabilidade. Informação 
atempada e processos de negociação e a devida 
indemnização são medidas indispensáveis para 
prevenir impactes significativos. 
No caso concreto da Central, o promotor celebrou já 
acordos com os proprietários e usufrutuários dos 
terrenos afetados, pelo que os potenciais impactes 
foram mitigados. 

Afetação do 
bem-estar em 

áreas de culto e 
de lazer 

 Incomodidade 
 Irritabilidade 

 População 
idosa 

 Elevada 
proporção de 
população 
devota 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Grande 
proximidade 

à área de 
construção 

Trata-se de uma situação muito particular e pontual. O 
santuário da Senhora do Calvário e o parque de 
merendas anexo ficam muito próximos da área de 
construção, e este último situa-se dentro da faixa de 
gestão de combustível. 
Mesmo protegendo o local e evitando a circulação de 
máquinas e veículos, o impacte das operações 
construtivas (ruído, poeiras) é dificilmente evitável. No 
entanto, torna-se necessário mitigar eficazmente os 
impactes, pelo menos na altura da festa anual, que 
costuma realizar-se no mês de maio. 

Segurança 
 Risco de acidente 

(morbilidade / 
mortalidade) 

 População 
presente 

 

 Prevalência de 
causas externas 
(acidentes de 
transporte), em 
proporções mais 
elevadas do que na 
média da região 
Norte 

 Prevalência de 
abuso crónico do 
álcool 

Rede viária 
local, com 

perfil 
transversal 
reduzido e 

outras 
limitações 

Risco de acidente, sobretudo resultante da circulação 
de veículos pesados na via pública, com 
atravessamento de povoações. O impacte mais 
próximo ocorre em Vila Chã da Beira, atravessada e 
estruturada pela EM520-1. 
O risco potencial é real, dentro e fora das povoações, 
mas moderado e mitigável. 
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A análise do quadro anterior permite 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, 

ou, pontualmente, moderadamente significativos, mas mitigáveis, desde que adotadas e 

implementadas as necessárias medidas. 

Relativamente ao ruído, o recetor sensível mais próximo da área de construção da central 

corresponde a uma habitação unifamiliar isolada (sem ocupação permanente) a cerca de 170 metros, 

e a povoação mais próxima dista a mais de 400 metros, pelo é expectável que o respetivo ambiente 

sonoro, ainda que possa ter um incremento pontual limitado no tempo, em termos médios não venha 

a variar significativamente ao longo da fase de construção. 

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 impactes são mitigáveis. 

No que respeita à qualidade do ar, os principais impactes potenciais resultam das emissões de 

material particulado resultante das atividades de construção da Central, 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. Os impactes são mitigáveis. 

O afluxo e presença de trabalhadores em 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 do SARS Cov2. 

Não 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 situação deve ser reavaliada e devem ser seguidas as 

orientações e normas da Direção Geral de Saúde e das autoridades de saúde regionais. 

A incerteza associada aos processos de negociação das respetivas indemnizações ou 

compensações constitui um processo complexo de duração temporal variável, que pode constituir 

uma fonte de receios e um fator angodepressivo, em situações de maior vulnerabilidade. Informação 

atempada e processos de negociação e indemnização justos são medidas indispensáveis para 

prevenir impactes significativos. No caso concreto da Central, o promotor celebrou já acordos com os 

proprietários e usufrutuários dos terrenos afetados, pelo que é expectável que os potenciais impactes 

tenham sido já devidamente mitigados. 

Uma situação de conflitualidade potencial, com reflexos na saúde e bem-estar, poderá resultar da 

gestão de vegetação na faixa de gestão de combustível, atividade da responsabilidade do promotor, 

mas que pode ser exercida sobre a propriedade de terceiros. Este impacte potencial, que se prolonga 

pela fase de exploração, deve ser devidamente mitigado, nomeadamente pela concertação entre 

promotor, proprietários e autarquias locais. 
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A grande proximidade do santuário da Senhora do Calvário e do parque de merendas anexo, constitui 

uma situação particular e pontual. Mesmo protegendo o local e evitando a circulação de máquinas e 

veículos, o impacte das operações construtivas (ruído, poeiras) é dificilmente evitável. No entanto, 

torna-se necessário mitigar eficazmente os impactes, pelo menos na altura da festa anual, que 

costuma realizar-se no mês de maio. O parque de merendas situa-se também dentro da faixa de 

gestão de combustível. As medidas mitigadoras devem ser tomadas em estreita colaboração com a 

União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, responsável pelo santuário e parque de 

merendas. 

Um dos principais determinantes de potenciais impactes na saúde e bem-estar das populações, é o 

risco de acidente resultante da circulação de veículos pesados na via pública, principalmente no caso 

do atravessamento de povoações. A área de impacte mais próxima é Vila Chã da Beira, atravessada 

e estruturada pela EM520-1 que se prevê venha a ser intensamente utilizada pelos veículos pesados 

de transporte de maquinaria, materiais e equipamentos para a Central. 

As características das vias rodoviárias e da orografia local contribuem para o risco potencial, dentro e 

fora das povoações, como o indicia a prevalência mais elevada de mortalidade por acidentes de 

transporte, na área do ACeS Douro Sul. 

A planificação das circulações, evitando ou limitando (no espaço e no tempo) 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. 

Os potenciais impactes anteriormente descritos podem conjugar-se e fazer-se sentir conjunta ou 

sinergicamente, no todo ou em parte significativa, nas áreas envolventes das frentes de obra. No 

entanto, o facto de o povoamento na envolvente ocorrer com algum afastamento e os impactes na 

qualidade do ar serem pouco significativos, reduz o âmbito e a importância da conjugação de 

impactes. 

6.15.2.2 – Fase de Exploração 

No quadro seguinte faz-se um exercício semelhante, agora para a fase de exploração. As situações 

resumidas no quadro são analisadas nos parágrafos seguintes. Não são de esperar impactes 

negativos, com significado, para a saúde humana.  
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Quadro 6.73 – Fase de Funcionamento – Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes Potenciais efeitos na 
saúde e bem-estar 

Fatores locais de 
vulnerabilidade ou 

sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto Conjugação de 
impactes 

 Presença e 
funcionamento da 
Central Solar 
Fotovoltaica 

Ruído 

 Incomodidade; 
 Perturbação da 

comunicação; 
 Cansaço, Perturbações 

no sono; 
 Irritabilidade,  
 Perturbações da 

atenção e da 
concentração; 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças 

gastrointestinais; 
 Doenças cardíacas 

 População 
presente 
 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

- 

A emissão de ruído resultante do 
funcionamento e manutenção da Central 
é muito pouco significativa. 
Os principais impactes poderão resultar 
da gestão de vegetação na faixa de 
gestão de combustíveis, mas são muito 
limitados no tempo.  
A eventual substituição de 
equipamentos, durante o período de vida 
da Central, poderá ocasionar alguns 
impactes do mesmo tipo dos ocorrentes 
na fase de construção, embora de 
duração e extensão muito mais limitadas. 

Estes potenciais 
impactes podem 
conjugar-se e 
fazerem sentir 
conjunta ou 
sinergicamente, no 
todo ou em parte 
significativa, nas 
áreas envolventes 
das frentes de 
obra. No entanto, o 
facto de esta 
envolvente ser 
pouco povoada, os 
impactes na 
qualidade 
ambiental serem 
pouco 
significativos, 
reduz a 
importância da 
conjugação de 
impactes, embora 
os riscos de 
acidente possam 
ser reduzidos. 

Qualidade do ar 
(emissão de 
poluentes) 

 Incomodidade 
 Irritação de nariz e 

olhos 
 Doenças do aparelho 

respiratório 
 Toxicidade 
 Agravamento de 

doenças 
cardiovasculares 

 População 
presente 

 

 Prevalência de 
doenças das vias 
respiratórias 

 Doenças cardíacas 

- 

Impactes positivos significativos, 
indiretos, na redução de emissões de 
C02. 
Não se prevê a ocorrência de impactes 
negativos na qualidade do ar, com a 
exceção de eventuais emissões de 
hexafluoreto de enxofre (SF6), gás 
sintético, utilizado como isolante nos 
disjuntores da subestação da Central. 
Trata-se de um gás não tóxico, embora a 
sua decomposição, dê origem a 
subprodutos tóxicos. 
Embora, seja um gás de grande 
estabilidade e durabilidade na atmosfera 
e contribua para o efeito de estufa, as 
emissões são muito reduzidas e os 
impactes pouco significativos. 

Exposição a 
campos 

eletromagnéticos 
de baixa 

frequência 

 

 Possibilidade (sem grau 
de probabilidade 
atribuível) de leucemia 
infantil 

 Medo, preocupação e 
ansiedade em função 
do risco percebido 

 Crianças; 
 População idosa; 
 População com 

baixo nível de 
escolaridade. 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Proximidade a 
linhas 

elétricas 

Os valores dos campos eletromagnéticos 
produzidos pelos inversores são muito 
inferiores ao limite estabelecido 
legalmente e não se fazem sentir fora 
dos limites da Central.  
Em função da evidência científica atual o 
risco é inexistente. 
Porém, o risco percebido pode ser real e 
ter consequências reais. 
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Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes 
Potenciais efeitos na 
saúde e bem-estar 

Fatores locais de 
vulnerabilidade ou 

sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto 
Conjugação de 

impactes 

Afetação da 
propriedade e 
rendimentos; 
processos de 
indemnização 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças cardíacas 

 População 
presente 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Eventuais 
experiências 

não 
satisfatórias 
com outros 

projetos  

Uma situação de conflitualidade 
potencial poderá resultar da gestão de 
vegetação na faixa de gestão de 
combustível, atividade da 
responsabilidade do promotor, mas que 
pode ser exercida sobre a propriedade 
de terceiros. Este impacte potencial, que 
se inicia na fase de construção, deve ser 
devidamente mitigado. 

Afetação do 
bem-estar em 

áreas de culto e 
de lazer 

 Incomodidade 
 Irritabilidade 

 População idosa 
 Elevada 

proporção de 
população devota 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Grande 
proximidade à 

Central 

A presença dos equipamentos da Central 
a cerca de 50 m do parque de merendas, 
pode ter alguns efeitos de intrusão visual 
e incomodidade que serão mitigados 
pelo projeto de integração paisagística 
previsto (Anexo E). 

Segurança 
 Risco de acidente 

(morbilidade / 
mortalidade) 

 População 
presente 

 Prevalência de 
causas externas 
(acidentes de 
transporte), em 
proporções mais 
elevadas do que na 
média da região 
Norte 

 Prevalência de abuso 
crónico do álcool 

Rede viária 
local, com 

perfil 
transversal 
reduzido e 

outras 
limitações 

As centrais solares colocam alguns 
riscos de acidente por contacto 
inadvertido com peças em tensão. No 
entanto, este impacte é evitado, uma vez 
que o parque solar é devidamente 
vedado e vigiado, de modo a não permitir 
a entrada e circulação de pessoas não 
autorizadas. 
Os potenciais riscos de acidente, 
relacionam-se sobretudo com a 
circulação de veículos na via pública, 
com atravessamento de povoações. O 
impacte mais próximo ocorre em Vila 
Chã da Beira, atravessada e estruturada 
pela EM520-1. 
O risco potencial é reduzido, uma vez 
que o tráfego gerado pela Central na 
fase de exploração, é reduzido. 
A presença da Central forma uma zona-
tampão que contribui para reduzir as 
condições de propagação de incêndios. 
Para esta situação contribui também a 
manutenção da faixa de gestão de 
combustível. 
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A emissão de ruído resultante do funcionamento e manutenção da Central é muito pouco significativa. 

Os principais impactes poderão resultar da circulação de veículos e utilização de equipamentos, 

como motosserras, na gestão de vegetação na faixa de gestão de combustíveis, mas são muito 

limitados no tempo. A eventual substituição de equipamentos, durante o período de vida da Central, 

poderá ocasionar alguns impactes do mesmo tipo dos ocorrentes na fase de construção, embora de 

duração e extensão muito mais limitadas. 

Não se prevê a ocorrência de impactes na qualidade do ar, com a exceção de eventuais emissões de 

hexafluoreto de enxofre (SF6), gás sintético, utilizado como isolante e supressor de arco elétrico, 

nomeadamente nos disjuntores da subestação da Central. 

Trata-se de um gás não tóxico, embora a sua decomposição dê origem a subprodutos tóxicos, por 

inalação. Embora, seja um gás de grande estabilidade e durabilidade na atmosfera e contribua para o 

efeito de estufa, as emissões são muito reduzidas e os impactes pouco significativos. Estas emissões 

resultam, principalmente, da instalação e ensaios na entrada em serviço, manutenção e conservação 

ou deterioração grave do equipamento. 

Ao contrário, o funcionamento da Central Solar tem significativos impactes positivos, embora 

indiretos, ao contribuir para a substituição da utilização de fontes não renováveis de produção de 

energia, com emissão de CO2.  

Alguns equipamentos utilizados na Central, como é o caso dos inversores, produzem campos 

eletromagnéticos. No entanto, os valores do campo estão muito abaixo dos limites permitidos por lei e 

decaem muito rapidamente com a distância, apenas se fazendo sentir em áreas mais próximas dos 

inversores, não implicando, portanto, quaisquer perigos para a saúde pública. 

Relativamente à propriedade, uma situação de conflitualidade potencial poderá resultar da gestão de 

vegetação na faixa de gestão de combustível, atividade da responsabilidade do promotor, mas que 

pode ser exercida sobre a propriedade de terceiros. Este impacte potencial, que se inicia na fase de 

construção, deve ser devidamente mitigado. 

A presença dos equipamentos da Central a cerca de 50 m do parque de merendas do santuário da 

Senhora do Calvário, pode ter alguns efeitos de intrusão visual e incomodidade que serão mitigados 

por um adequado projeto de integração paisagística (conforme previsto no Anexo E - Volume 4). 

As centrais solares colocam alguns riscos de acidente por contacto inadvertido com peças em tensão. 

No entanto, este impacte é evitado, uma vez que o parque solar é devidamente vedado e vigiado, de 

modo a não permitir a entrada e circulação de pessoas não autorizadas. 

O principal risco de acidente, resulta da circulação de veículos na via pública, nomeadamente no 

atravessamento de povoações. O risco potencial é reduzido, uma vez que o tráfego gerado pela 

Central na fase de exploração, é também muito reduzido. 
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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. 

O facto de os impactes serem pouco significativos, reduz a probabilidade e a importância da 

conjugação de impactes. 

6.15.2.3 – Fase de desativação 

Tanto quanto é possível prever, a fase de desativação irá, potencialmente, originar impactes do 

mesmo tipo dos identificados para a fase de construção. 

A essas situações acresce a necessidade de desativar, tratar, depor e, eventualmente, reciclar os 

materiais, alguns dos quais constituem resíduos perigosos. 

6.15.3 – Identificação e Avaliação de Impactes na Saúde e Bem-estar - Linha a 220 kV 

6.15.3.1 – Fase de Construção 

A análise do quadro seguinte permite 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. 
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Quadro 6.74 – Fase de Construção – Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes Potenciais efeitos na 
saúde e bem-estar 

Fatores locais de 
vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto Conjugação de 
impactes 

 Reconhecimento, 
sinalização e 
abertura de 
acessos 

 Montagem do 
estaleiro e parque 
de materiais 

 Desmatação da 
área de 
intervenção 

 Marcação e 
abertura de 
caboucos 

 Montagem dos 
apoios e cabos 

 Circulação de 
máquinas e 
veículos afetos à 
obra 

Ruído 

 Incomodidade; 
 Perturbação da 

comunicação; 
 Cansaço, 

Perturbações no 
sono; 

 Irritabilidade,  
 Perturbações da 

atenção e da 
concentração; 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças 

gastrointestinais; 
 Doenças cardíacas 

 População 
presente. 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

- 

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. O número de 
recetores sensíveis ao longo da linha é muito 
reduzido e, considerando a distância dos 
recetores à linha, as características das 
operações construtivas e as respetivas emissões 
de ruído não são suscetíveis de provocar um 
incómodo intenso e/ou prolongado. 

Estes potenciais 
impactes podem 
conjugar-se e 
fazerem sentir 
conjunta ou 
sinergicamente, 
no todo ou em 
parte significativa, 
nas áreas 
envolventes das 
frentes de obra. 
No entanto, o 
facto de esta 
envolvente ser 
muito pouco 
povoada, os 
impactes na 
qualidade 
ambiental serem 
pouco 
significativos, 
reduz a 
importância da 
conjugação de 
impactes, embora 
os riscos de 
acidente possam 
ser reduzidos. 

Qualidade do 
ar (emissão de 

poluentes) 

 Incomodidade 
 Irritação de nariz e 

olhos 
 Doenças do aparelho 

respiratório 
 Toxicidade 
 Agravamento de 

doenças 
cardiovasculares 

 População 
presente. 

 Prevalência de 
doenças das vias 
respiratórias 

 Doenças cardíacas 

- 

Os principais impactes resultam da abertura de 
acessos e, sobretudo, da desmatação e abertura 
de caboucos para colocação dos apoios e 
abertura da faixa de segurança. Não se prevê a 
ocorrência de impactes significativos 

Presença de 
trabalhadores 

em obra 

 Transmissão de 
doenças 

 População idosa 
 Prevalência de 

doenças 
transmissíveis 

- 

O afluxo e presença de trabalhadores vindos de 
outros concelhos 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 do 
SARS Cov2. 
Não é possível prever qual a evolução até ao 
momento em que se inicia a fase de construção. 
Na fase prévia ao início da construção, a situação 
deve ser reavaliada e devem ser seguidas as 
orientações e normas da Direção Geral de Saúde 
e das autoridades de saúde regionais. 
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Ações e 
operações 
construtivas 

Determinantes 
Potenciais efeitos na 

saúde e bem-estar 

Fatores locais de 
vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 

mortalidade – ACeS 
Douro Sul) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto 
Conjugação de 

impactes 

Afetação da 
propriedade e 
rendimentos; 
processos de 
indemnização 

 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças cardíacas 

 População idosa; 
 População com 

baixos recursos. 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Eventuais 
experiências 

não 
satisfatórias 
com outros 

projetos  

A afetação da propriedade e/ou de rendimentos 
das explorações, seja de caráter temporário ou 
permanente (apoios, linhas, servidão) e a 
incerteza associada aos processos de 
negociação das respetivas indemnizações 
constitui um processo complexo de duração 
temporal variável, que pode constituir uma fonte 
de receios e um fator angodepressivo, em 
situações de maior vulnerabilidade. Informação 
atempada e processos de negociação e 
indemnização justos são medidas indispensáveis 
para prevenir impactes significativos. 

Segurança 
 Risco de acidente 

(morbilidade / 
mortalidade) 

 População 
presente 

 Prevalência de 
causas externas 
(acidentes de 
transporte), em 
proporções mais 
elevadas do que na 
média da região 
Norte 

 Prevalência de abuso 
crónico do álcool 

Rede viária 
local, com 

perfil 
transversal 
reduzido e 

outras 
limitações 

Risco de acidente, sobretudo resultante da 
circulação de veículos pesados na via pública, 
com atravessamento de povoações. 
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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. O número de recetores 

sensíveis ao longo dos corredores é reduzido e, considerando a distância dos recetores ao traçado 

indicativo da linha, as características das operações construtivas e as respetivas emissões de ruído 

não são suscetíveis de provocar um incómodo intenso e/ou prolongado. 

No que respeita à qualidade do ar, os principais impactes potenciais resultam das emissões de 

material particulado resultante das atividades de desmatação, abertura de acessos e abertura dos 

caboucos para colocação dos apoios, 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. Os impactes são 

mitigáveis. 

O afluxo e presença de trabalhadores em 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 do SARS Cov2. 

Não 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 situação deve ser reavaliada e devem ser seguidas as 

orientações e normas da Direção Geral de Saúde e das autoridades de saúde regionais. 

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. 

Deste modo, os efeitos mais relevantes na saúde e bem-estar poderão resultar da afetação da 

propriedade e/ou de rendimentos das explorações, seja de caráter temporário ou permanente 

(apoios, linhas, servidão). 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 angodepressivo, em situações 

de maior vulnerabilidade, particularmente em pessoas idosas e de baixos recursos, nomeadamente 

proprietários de pequenas parcelas. 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. Alguns dos afetados podem sentir satisfação pelo rendimento proporcionado 

pelas indemnizações e compensações, enquanto que outros poderão reagir negativamente. Importa, 

assim, contactar e informar, adequada e atempadamente, as pessoas afetadas e implementar 

processos de negociação e indemnização justos, respeitando particularmente as pessoas em 

situação de maior vulnerabilidade (por fatores etários, de saúde, económicos ou outros).  
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Os diversos tipos de impactes, analisados anteriormente, podem conjugar-se e fazer-se sentir 

conjunta ou sinergicamente, no todo ou em parte significativa, nas áreas envolventes das frentes de 

obra. No entanto, o facto de esta envolvente não ser densamente povoada, os impactes no ambiente 

sonoro serem pouco significativos e os riscos de acidente serem reduzidos, reduz a importância da 

conjugação de impactes. 

6.15.3.2 – Fase de Exploração 

No quadro seguinte faz-se um exercício semelhante, agora para a fase de exploração.  
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Quadro 6.75 – Fase de Funcionamento – Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes 

Ações e 
operações 

construtivas 
Determinantes Potenciais efeitos na 

saúde e bem-estar 

Fatores locais de 
vulnerabilidade 
ou sensibilidade 

Fatores gerais de 
vulnerabilidade 
(morbilidade e 
mortalidade – 

USLNA) 

Fatores de 
risco pré-
existentes 

Potenciais impactes do projeto Conjugação de 
impactes 

 Presença das 
infraestruturas 
e 
funcionamento 
da Linha 

Segurança 

 Risco de acidente 
(morbilidade / 
mortalidade): queda de 
linhas e apoios; risco de 
eletrocussão; tensões 
induzidas em objetos 
metálicos 

 Medo, preocupação e 
ansiedade em função do 
risco percebido 

 População 
presente 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Proximidade 
a outras 
linhas e 

Subestação 

O risco associado é de probabilidade 
muito baixa, considerado todas as 
medias preventivas e de segurança 
asseguradas no projeto da linha, de 
acordo com os regulamentos e 
legislação vigente. 

Estes potenciais 
impactes podem 

conjugar-se e fazerem 
sentir conjunta ou 

sinergicamente, no todo 
ou em parte 

significativa, na área das 
linhas e envolvente, 
potenciando o risco 

percebido e os receios. 
A proximidade de outras 
linhas poderá produzir 

um efeito cumulativo. No 
entanto, o facto de esta 

envolvente ser muito 
pouco povoada, os 

impactes na qualidade 
ambiental serem pouco 
significativos e os riscos 

para a saúde serem 
reduzidos, reduz a 

importância da 
conjugação de 

impactes. 

Ruído 

 Incomodidade; 
 Cansaço, Perturbações 

no sono; 
 Irritabilidade,  
 Perturbações da atenção 

e da concentração; 
 Ansiedade; 
 Depressão; 
 Doenças 

gastrointestinais; 
 Doenças cardíacas 

 População 
presente 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Proximidade 
a outras 
linhas e 

Subestação 

Na fase de exploração o ruído emitido 
pelas Linhas de Muito Alta Tensão 
deriva principalmente do Efeito de 
Coroa. 
Considerando os parâmetros da linha 
em estudo, a previsão dos níveis 
sonoros na fase de exploração da 
infraestrutura, efetuada através de um 
programa implementado 
especificamente para linhas de muita 
alta tensão, permitiu concluir que os 
impactes da linha no ambiente sonoro 
são pouco significativos. 

Exposição a 
campos 

eletromagnéticos 
de baixa 

frequência 

 Medo, preocupação e 
ansiedade em função do 
risco percebido 

 População 
presente 

 Prevalência de 
perturbações 
depressivas; 

 Doenças cardíacas 

Proximidade 
a outras 
linhas e 

Subestação 

Os valores do campo elétrico e do 
campo de fluxo magnético previstos 
para a linha são muito inferiores ao 
limite estabelecido legalmente. Em 
função da evidência científica atual o 
risco é inexistente. 
Porém, o risco percebido pode ser real 
e ter consequências reais. 
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A afetação da propriedade foi já analisada na fase de construção, e uma vez que se prolonga pela 

fase de funcionamento (presença de apoios e da linha, condicionando os usos e valor da 

propriedade; afetações temporárias resultantes das operações de manutenção e reparação das 

linhas), considera-se que a análise efetuada se mantém válida para a fase de funcionamento, pelo 

que se remete para a secção respetiva.  

As situações resumidas no quadro são analisadas de forma mais desenvolvida nos parágrafos 

seguintes. 

Segurança, riscos de acidente 

Na fase de funcionamento, os riscos de acidente que a presença e funcionamento das linhas 

representam para a saúde pública, têm a ver com os seguintes aspetos: 

 Queda de apoios e cabos; 

 Contactos acidentais com peças em tensão; 

 Efeito de tensões induzidas 

A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes de 

segurança habitualmente adotados no dimensionamento dos mesmos e das respetivas fundações, 

levando em conta condições extremas da ação de agentes naturais, como o vento. Os critérios 

adotados estão em conformidade com a legislação e normalização nacional e internacional. 

Devido às suas características e coeficientes de segurança adotados, é praticamente nula a 

probabilidade de queda de cabos condutores e de segurança, devido a rotura dos mesmos. A queda 

de cabos poderá, sim, resultar da rotura das cadeias de isoladores. Para diminuição da probabilidade 

deste tipo de risco, são habitualmente utilizadas, com carácter sistemático, cadeias duplas de 

amarração em todas as situações e cadeias duplas de suspensão nas travessias consideradas mais 

importantes, tais como estradas nacionais, zonas públicas, sobrepassagem de edifícios ou 

cruzamento com outras linhas, entre outras situações. 

O contacto acidental com peças em tensão é pouco provável e pode resultar de um reduzido número 

de situações, como utilização de gruas ou determinados equipamentos de rega na proximidade das 

linhas. Neste último caso, a utilização de aspersores verticais e outros formas de rega em altura 

poderá constituir um fator de risco, pelo que deverão ser evitados. 

Como medida de segurança para evitar estas possíveis situações, a altura das linhas ao solo é, 

habitualmente, muito superior ao mínimo regulamentar. Em todos os apoios, tal como está 

regulamentado, será colocada uma chapa sinalética em local visível, indicando “PERIGO DE 

MORTE”. Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas 

distâncias de segurança muito superiores aos valores regulamentares. 
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A existência de objetos metálicos (vedações e aramados para suporte, em vinhas e pomares 

intensivos), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e acompanhando 

estas em grandes extensões, pode ocasionar a sua afetação por campos elétricos, magnéticos ou 

ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, 

com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais). Em projeto de execução, nos casos 

onde se avalie que possam ser originadas, por contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, o 

projeto deverá prever a ligação sistemática à terra, a fim de prevenir qualquer risco. 

Para além destes aspetos, constitui um risco a presença de pessoas nas imediações de apoios ou de 

árvores próximas de linhas elétricas, em situações de condições climatéricas de trovoada. 

Relativamente a todos os aspetos referidos, deve ser proporcionada adequada informação às 

populações. 

Ruído 

Na fase de exploração o ruído emitido pelas Linhas de Muito Alta Tensão deriva principalmente do 

Efeito de Coroa. Considerando os parâmetros da linha em estudo, a previsão dos níveis sonoros na 

fase de exploração da infraestrutura, efetuada através de um programa implementado 

especificamente para linhas de muita alta tensão, permitiu calcular que os níveis de ruído de longo 

termo devido à Linha, junto dos recetores potencialmente mais afetados, cumprem os valores limite 

de exposição aplicáveis: zona mista [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Enquanto Atividade Ruidosa Permanente prospetiva-se que também cumpra o Critério de 

Incomodidade [artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 5dB(A); Le ≤ 4 dB(A), Ln ≤ 3 dB(A)) junto dos 

recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto. 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se impactes negativos pouco significativos. 

Exposição a campos eletromagnéticos 

Os potenciais efeitos dos campos eletromagnéticos (CEM) na saúde têm vindo a ser objeto de 

preocupação em Portugal e a nível internacional, e matéria de legislação e de definição de normas 

orientadoras e limiares de segurança. Entre os CEM incluem-se os campos de Extremamente Baixas 

Frequências (EBF) (0 Hz – 300 GHz), produzidos por diversas fontes, entre as quais as linhas de 

transporte e distribuição de energia elétrica. No entanto, os estudos epidemiológicos realizados nas 

últimas décadas não têm conferido evidência científica aos receios gerados nem estabelecido 

relações de causalidade entre os CEM e efeitos na saúde pública. 

Os campos elétricos e magnéticos são fenómenos comuns a que o organismo humano está sujeito 

durante toda a sua vida. Além dos campos produzidos naturalmente (entre os quais se inclui a radiação do 

sol) há que ter em consideração os campos artificiais, entre os quais os de EBF, criados por instalações 

elétricas, linhas elétricas, eletrodomésticos vários, telemóveis, entre outros. 
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No domínio da compreensão dos efeitos sobre a saúde dos referidos campos eletromagnéticos há a 

destacar diversas publicações, entre as quais as da responsabilidade da Organização Mundial de 

Saúde (Establishing a Dialogue on Risks from Eletromagnetic Fields, de 2002, e a monografia 

Extremely Low Frequency Fields – Environmental Health Criteria, de 2007) e da Direção Geral de 

Saúde (Linhas de Transporte de Energia e Perigos para a Saúde – Circular Informativa de 2008), em 

que se procede à apresentação do conhecimento sobre os efeitos e dos estudos realizados, 

indicando que não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre as linhas de transporte 

de energia (e consequente efeito de exposição a campos eletromagnéticos) e o surgimento de 

doenças oncológicas ou doenças degenerativas do sistema nervoso.  

Tendo em vista a prevenção dos efeitos potenciais dos CEM na saúde, o Conselho da União 

Europeia elaborou a recomendação "Council Recomendation on the Limitation of Exposure of the 

General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz - 300 GHz", de 5 de Julho de 1999, que foi ratificada 

por Portugal. Esta recomendação integra as recomendações do ICNIRP (International Comission on 

Non-Ionizing Radiation Protection) para os limites da exposição pública aos campos elétricos e 

magnéticos, que são, para a exposição aos CEM a 50 Hz, os seguintes: 

 Para exposição da população: campo elétrico 5 kV/m, campo magnético 100 µT; 

 Para exposição ocupacional: campo elétrico 10 kV/m, campo magnético 500 µT. 

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 e comunicadas 

à Agência Portuguesa do Ambiente, conclui-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. 

No que respeita, concretamente, à linha em estudo no presente EIA, na fase de estudo prévio não se 

dispõe ainda dos valores finais, contudo os valores previstos cumprem os limites estabelecidos. 

 Prevê-se que a situação mais desfavorável em termos de campo elétrico seja de 0,51 

kV/m (Traçado 1) e 0,53 kV/m (Traçado 2), à cota de 1,80 m, a cerca de 14 m do eixo da 

Linha.  

 O campo magnético máximo ocorre entre 0 e 40 m do eixo da linha e tem o valor no eixo 

de 5,523 µT, no Traçado 1 e 5,71 µT, no Traçado 2.  

No domínio legislativo sobre linhas de alta tensão, importa também referir o Decreto Regulamentar n.º 

1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança das Linhas Elétricas de Alta 

Tensão (RSLEAT), fixando as condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a 

exploração das instalações elétricas, e definindo requisitos relativos a distâncias mínimas de 

segurança a edifícios, estradas, árvores e obstáculos, entre outros; a Lei nº 30/2010, de 2 de 

setembro, que define os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos 
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magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, de instalações ou de equipamentos de 

alta tensão e muito alta tensão, tendo em vista salvaguardar a saúde pública. Por último, o Decreto-

Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, estabelece critérios de minimização e de monitorização da 

exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos nas fases de 

planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e na fase 

de exploração das mesmas. Este diploma estabelece a obrigatoriedade de afastamento das linhas 

relativamente a “infraestruturas sensíveis”, como edifícios residenciais (a menos que os respetivos 

proprietários o autorizem), escolas, equipamento de saúde, desportivos. Os traçados indicativos, 

analisados nesta fase, respeitam estas determinações. O futuro projeto de execução deverá, 

igualmente, respeitá-las. 

A ocupação humana na envolvente da linha apresenta baixa densidade. Dentro dos corredores há 

apenas edifícios dispersos ou em pequenos grupos. Na parte final do Corredor 1, na zona de 

aproximação à subestação de Valdigem, há maior número de habitações e edifícios residenciais na 

envolvente da linha definida em traçado indicativo, mas a distâncias superiores a 22,5 m. 

Considerando, as características do meio, os fatores de risco relativos à população, a distância 

mínima, legalmente estabelecida, a que as linhas devem situar-se relativamente a habitações e 

outras instalações sensíveis, a evidência científica produzida até ao momento, e os valores dos 

campos elétricos e magnéticos produzidos pela linha em estudo, previsivelmente muito inferiores aos 

limites estabelecidos, não se prevê a ocorrência de impactes resultantes da exposição a campos 

eletromagnéticos. 

O mesmo não poderá concluir-se relativamente aos impactes resultantes do risco percebido pelas 

pessoas, sobretudo as que vivem e trabalham na envolvente. Efetivamente, o risco percebido pelas 

populações, relativamente a este e a outros tipos de projeto, pode ser muito diferente do risco 

determinado técnica e cientificamente. Este facto não torna a perceção do risco menos real, nem 

menos reais as suas potenciais consequências sociais e para a saúde. É nesta base que a Direção 

Geral de Saúde preconiza uma adequada planificação e gestão da comunicação do risco, 

relativamente a este tipo de projetos (DGS, 2008). 

Os efeitos do risco percebido podem também ser reforçados por associações com outros efeitos 

percebidos e/ou sentidos como o incómodo ambiental (ruído, intrusão visual), a afetação da 

propriedade e outros, pelo que, para além da comunicação do risco, se torna necessário um 

adequado acompanhamento e gestão ambiental e social do projeto. 

Conjugação de efeitos 

Os potenciais impactes analisados anteriormente podem conjugar-se e fazer-se sentir conjunta ou 

sinergicamente, no todo ou em parte significativa, na área das linhas e envolvente, potenciando o 

risco percebido e os receios. A proximidade de outras linhas poderá produzir um efeito cumulativo.  
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No entanto, o facto de esta envolvente ser muito pouco povoada, os impactes na qualidade ambiental 

serem pouco significativos e os riscos serem reduzidos, reduz a importância da conjugação de impactes. 

6.15.3.3 – Fase de desativação 

Tanto quanto é possível prever, a fase de desativação irá, potencialmente, originar impactes do 

mesmo tipo dos identificados para a fase de construção. 

A essas situações acresce a necessidade de desativar, tratar, depor e, eventualmente, reciclar os 

materiais, alguns dos quais constituem resíduos perigosos. 

6.15.4 – Análise de Impactes Cumulativos 

6.15.4.1 – Central Solar Fotovoltaica 

Na fase de construção, os principais impactes cumulativos negativos ocorrem ao nível da segurança 

rodoviária e da emissão de ruído e poeiras, em conjugação com os mesmos efeitos resultantes da 

construção da Linha a 220 kV, bem como de outras circulações e fonte emissoras. 

Na fase de funcionamento, os principais impactes negativos resultam de uma eventual expansão da 

área ocupada pela Central Solar, com incidência nos potenciais impactes na saúde já analisados para 

a fase de construção. 

O principal impacte é, porém, positivo e resulta da produção e transporte de energia elétrica com 

base em fontes renováveis, em conjugação com outros projetos do mesmo tipo, contribuindo para a 

redução da emissão de gases com efeito de estufa e a limitação dos respeitos efeitos a nível de 

alterações climáticas. 

6.15.4.2 – Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Os impactes cumulativos com a linha em estudo decorrem, principalmente, da presença da 

Subestação de Valdigem e de diversas outras linhas que nela confluem. 

Os principais efeitos cumulativos ocorrem na fase de funcionamento e envolvem todos os impactes 

potenciais anteriormente considerados para esta fase. 

Para além de elevados graus de incerteza, não se dispõe de informação que permita efetuar uma 

análise consistente de impactes cumulativos na saúde, no que respeita à maior parte dos fatores 

analisados (ruído, exposição a campos eletromagnéticos). 

Quanto à perceção social do risco, pode referir-se que a presença de várias infraestruturas elétricas, 

tal como acontece no troço final do Corredor 1, tende a aumentar o nível de perceção e os receios 

associados, caso ocorram. 
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7 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS E DE 

POTENCIAÇÃO DOS IMPACTES POSITIVOS 

7.1 – INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos mais relevantes detetados ao longo do presente 

estudo e de modo a potenciar os impactes positivos, são seguidamente apresentadas as medidas de 

minimização consideradas como as mais adequadas. 

As medidas são organizadas por fase de projeto, com a seguinte ordem: 

A) Fase de Projeto de Execução (aplicável apenas ao projeto da linha elétrica); 

B) Fase Prévia da Construção; 

C) Fase de Construção; 

D) Fase de Conclusão da Obra; 

E) Fase de Exploração. 

Diversas medidas de minimização são comuns a outros descritores pelo que, no quadro apresentado, 

os descritores a que as medidas se referem são identificados com a seguinte notação: 

 Clima e Alterações Climáticas e Qualidade do Ar – Ar; 

 Geologia e Geomorfologia– Geo; 

 Solos e RAN – Sl; 

 Recursos Hídricos – RH; 

 Ambiente Sonoro – AS; 

 Gestão de Resíduos – Res; 

 Sistemas Ecológicos – Eco; 

 Património Cultural – Pat; 

 Paisagem – Pais; 

 Uso Atual do Solo – US;  

 Ordenamento do Território e Condicionantes – OT; 

 Componente Social – Soc; 

 Saúde Humana – SH. 

As medidas de minimização apresentadas decorrem da análise desenvolvida. Contudo, para a fase 

de construção existem medidas que se baseiam em documentos já existentes, nomeadamente 
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medidas provenientes do documento elaborado pela Agência Portuguesa de Ambiente (APA), 

denominado “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, o qual se encontra disponível 

no respetivo sítio da internet.  

Da mesma forma, no caso do projeto da linha elétrica, sempre que possível e adequado foram 

consideradas as medidas de minimização indicadas no Guia Metodológico para a Avaliação de 

Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, da REN/APAI. 

Desta forma, no quadro seguinte, sempre que as medidas propostas provenham de um outro 

documento, como exposto anteriormente, é feita a indicação da respetiva fonte. 

As medidas são numeradas sequencialmente, em numeração árabe.  

Uma vez que o presente estudo abrange dois projetos distintos nos quadros seguintes é também feita 

a indicação de qual a componente do projeto a que a medida em questão se aplica (Central Solar 

Fotovoltaica e/ ou Linha Elétrica). 

Na secção respetiva do EIA (7.3), é efetuada uma análise relativa aos impactes residuais, ou seja, 

os impactes que subsistem após a adoção das medidas de minimização preconizadas. 
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7.2 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO POR FASE DE PROJETO 

7.2.1 – A - Fase de Projeto de Execução 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se 
aplica 

Componente do 
Projeto 

a.1 
Desenvolver o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e o Plano Geral de 
Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Adaptado de 
medida 6 da APA 

Todos os 
Descritores 

Linha Elétrica 

a.2 

Após a escolha do traçado alternativo, em fase de projeto de execução deverão ser realizadas prospeções 
arqueológicas sistemáticas em todo o traçado selecionado, num corredor com uma largura de 100m, bem 
como, das áreas de implantação dos estaleiros e dos locais de empréstimo e depósito de terras. 

Com a realização desta fase 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. 

- Pat Linha Elétrica 

a.3 
No desenvolvimento do Projeto de Execução, recomenda-se que seja minimizada a colocação de apoios em 
Fluvissolos e/ou solos englobados na Reserva Agrícola Nacional. 

- Sl, US Linha Elétrica 

a.4 
No desenvolvimento do Projeto de Execução deverá minimizar-se a colocação de apoios nas zonas com 
usos do solo mais sensíveis, como sejam as áreas agrícolas  

- US Linha Elétrica 

a.5 
No caso da impossibilidade de interferência com parcelas agrícolas, os apoios da linha devem ser 
implantados nas extremas das propriedades ou junto a acessos existentes. 

- Sl, US Linha Elétrica 

a.6 
A definição dos acessos de obra às zonas de implantação dos apoios deve considerar em primeiro lugar os 
acessos existentes. 

- US Linha Elétrica 

a.7 

O desenvolvimento do projeto de execução da linha de transporte de energia deverá ser feito de modo a 
evitar a afetação das manchas de habitats cartografadas, tanto no que respeita à localização dos apoios de 
linha como no que respeita a estruturas temporárias, como estaleiros e acessos. Caso seja tecnicamente 
viável, os apoios que se situam em manchas de habitats naturais deverão ser relocalizados. 

- Eco 

Linha Elétrica 

a.8 Prever a sinalização com BFD's nos troços identificados com tendo maior risco para a colisão de aves - Eco Linha Elétrica 

a.9 
Localizar os apoios da linha afastados em relação às linhas de água. Este afastamento deve ser garantido 
pelo menos no leito e margens das linhas de água, correspondente ao domínio hídrico. 

- RH, OT Linha Elétrica 

a.10 
Evitar a afetação, pelos apoios da linha, de infraestruturas de abastecimento e saneamento, com especial 
atenção para as captações existentes ao longo dos corredores 

- RH Linha Elétrica 

a.11 
O traçado deve ser afastado dos espaços classificados nos PDM como espaços urbanos, espaços de 
expansão urbana e espaços de uso especial. 

- 
Ar, AS, US, OT, 

Soc, SH 
Linha Elétrica 

a.12 
O traçado deve assegurar uma distância de segurança de 22,5 m, contados a partir do eixo da linha, às 
infraestruturas sensíveis identificadas no artigo 3º, alínea c) do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro. 

- US, OT, Soc, SH Linha Elétrica 

a.13 O traçado deve evitar, na medida do possível, a afetação de solos integrados na RAN. - Sl, US, OT Linha Elétrica 

a.14 
Na medida do possível, o traçado deve evitar a afetação de outras categorias da REN, nomeadamente a 
colocação de apoios em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e em áreas de instabilidade de 
vertentes. 

- RH, OT Linha Elétrica 

a.15 Na medida do possível, o traçado deve evitar a afetação de sobreiros. - OT Linha Elétrica 
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N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde se 

aplica 
Componente do 

Projeto 

a.16 
O traçado deve respeitar uma distância mínima de 250 m aos pontos de água acessíveis por meios aéreos, 
integrados na rede de pontos de água para combate a incêndios florestais, e preferencialmente, deve 
assegurar uma distância mínima de 500 m. 

- RH, OT Linha Elétrica 

a.17 
O traçado deve assegurar a não interferência com a visibilidade de marcos geodésicos, principalmente os 
mais próximos dos corredores ou situados no interior dos corredores, nomeadamente o marco Cabeço de 
São Domingos e o marco Mua. 

 - OT Linha Elétrica 

a.18 
Os apoios que venham a ser colocados em áreas agrícolas deverão, na medida do possível, ser 
implantados próximo da extrema das parcelas, de modo a interferirem o menos possível com as atividades 
agrícolas e o aproveitamento das parcelas. 

- Sl, US, OT Linha Elétrica 

a.19 

Na medida do possível, o traçado deve evitar a afetação de espaços integrados no Alto Douro Vinhateiro, 
Monumento Nacional e Património Mundial da UNESCO. 

Deverá ser revisto o Estudo de Impacte Patrimonial (Volume 6) 

- Pais, Pat, OT Linha Elétrica 

a.20 
No desenvolvimento da Linha no ADV e ZEP devem ser evitadas matas, bosquetes e galerias ripícolas 
essenciais à manutenção do padrão da paisagem.  

 Pais Linha Elétrica 

a.21 

Nos troços em que a Linha Elétrica, no seu desenvolvimento no ADV e ZEP, implicar a desarborização da 
faixa de proteção por questões de segurança, deverá prever-se a reconversão da vegetação existente por 
matas e bosquetes autóctones com espécies que permitam cumprir as distâncias mínimas de segurança 
entre os cabos condutores e a vegetação. 

 Pais Linha Elétrica 

a.22 
Em fase de projeto de execução deverá ser elaborada uma carta de condicionantes à localização dos 
estaleiros/parques de materiais. 

- 
Todos os 

descritores 
Linha Elétrica 
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7.2.2 – B - Fase Prévia da Construção 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se aplica Componente do 
Projeto 

b.1 
Implementar o Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto, o qual deve ser 
complementado/retificado com as medidas propostas na DIA (central) e DCAPE (linha). 

Adaptado da Medida 1 
do Guia, REN/APAI e 
da Medida 6 da APA 

Todos os Descritores 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.2 
Implementar um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). O 
PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades 
competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

- Sl, RH, Res, US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.3 
O início dos trabalhos deverá ser comunicado às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas 
pelo projeto. 

- US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.4 
A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das atividades 
agrícolas. 

Medida 42 do Guia, 
REN/APAI 

Sl, US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.5 

Realizar, previamente ao início da obra, ações de formação e sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, de modo a que estes sejam 
devidamente informados da conduta a ter relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

Adaptado da Medida 3 
da APA  

Adaptado da Medida 
22 do Guia, REN/APAI 

Todos os descritores 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.6 
Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a 
intervencionar devem ser assinalados previamente ao início dos trabalhos, de forma a evitar a sua 
afetação ou destruição; as sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra. 

- Eco, Pais, US, OT 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.7 
Devem ser definidas e adotadas medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população 
(quer rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais 
adjacentes à obra. 

- OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.8 

Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 
acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 
atravessamento de povoações, nomeadamente de Vila Chã da Beira, durante toda a fase de 
construção. 

- Ar, AS, Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.9 
De acordo com os proprietários e em articulação com os municípios, definir procedimentos de gestão de 
vegetação na faixa de gestão de combustível que tenha em conta os diversos interesses em presença. 

- US, Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.10 

Na definição e planificação dos acessos à obra, privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder 
aos locais da obra, caso tal não interfira com áreas habitacionais, espaços turísticos e outras áreas 
sensíveis. A utilização de caminhos privados apenas poderá ser efetuada com autorização expressa e 
prévia dos proprietários. 

- US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

b.11 
Maximizar, tanto quanto possível, a aquisição de bens e serviços, para a obra, bem como a contratação 
de mão-de-obra nos concelhos Armamar, Tarouca, Lamego e Moimenta da Beira. 

- Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 
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N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se aplica 
Componente do 

Projeto 

b.12 

Registo dos Muros - Considerando os impactes da ocupação maciça do terreno e a destruição de 
todos os elementos construídos, será importante proceder ao registo simplificado das plantas dos 
recintos delimitados por muros de pedra, com análise exaustiva de amostras dos diferentes tipos de 
construção (desenho gráfico à escala 1:20) e memória descritiva das técnicas construtivas e dos 
materiais usados. 
O levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos será concretizado da 
seguinte forma: 

 Levantamento de planta de cada unidade arquitectónica (à escala 1:500 e com amostragens dos 
alçados à escala 1:20). 

 Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação. 

 Elaboração da memória descritiva, na qual se caraterizam exaustivamente os elementos 
arquitectónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas. 

A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo, 
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das 
estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar. 
Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efetuada a remoção das construções com impactes 
diretos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.

- Pat Central Solar 
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7.2.3 – C - Fase de Construção 

 Geral 

N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde 

se aplica 
Componente do 

Projeto 

c.1 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações das populações. Este mecanismo deve assegurar um encaminhamento e resposta 
atempada aos pedidos de informação ou esclarecimento, bem como às reclamações. 

Medida 41 do Guia, 
REN/APAI 

Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.2 Redução das áreas de intervenção ao mínimo possível. - 
Sl, RH, Eco, Pais, 
US, OT, Soc, SH 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.3 
Assegurar uma adequada formação e gestão social da presença de trabalhadores vindos de fora da região, 
de modo a assegurar um comportamento adequado e um bom relacionamento com as populações locais 

- Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.4 
A calendarização dos trabalhos deverá, na medida do possível, ter em conta a normal atividade agrícola e a 
proteção das culturas 

- US Linha elétrica 

c.5 
Nas operações a desenvolver na proximidade de linhas de água, e que não impliquem necessariamente a 
sua afetação direta, deverá ser garantida a não interferência com o seu leito e margens (10 metros).  

- RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.6 
As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas de 
habitação, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As atividades ruidosas só poderão 
ter lugar fora do período referido com a emissão de uma licença especial de ruído. 

Medida 40 do Guia, 
REN/APAI 

e adaptado da Medida 
33 da APA 

AS, Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.7 
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

Medida 31, APA AS 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.8 

Na área de intervenção deverá proceder-se à prévia decapagem dos solos; as terras provenientes da 
decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na recuperação das áreas afetadas 
temporariamente no decorrer da implementação do projeto ou para recobrimento das plataformas e dos 
taludes criados. 

- Sl, US, Eco Central Solar 

c.9 
Em áreas com ocupação florestal ou na sua proximidade deverão ser tomadas as devidas precauções 
durante a execução das obras de modo a reduzir o risco de incêndio. 

- OT, Soc 
Central 

Fotovoltaica e 
Linha Elétrica 

c.10 
Indemnizar os proprietários afetados por ocupação de solos, perda de culturas ou plantações e perdas de 
rendimento, ocupação temporária de espaços e outros prejuízos ou danos. 

- Soc, SH Central Solar 

c.11 
Nos espaços agrícolas e florestais, todas as parcelas sobrantes ou adjacentes à área de intervenção do 
projeto, devem ficar acessíveis, por restabelecimento ou caminho paralelo. Caso tal não aconteça, os 
proprietários das parcelas afetadas devem ser adequadamente compensados. 

- Soc, SH Central Solar 

c.12 
As empresas construtoras devem seguir as orientações e normas da DGS e da ARS Norte relativamente a 
doenças transmissíveis. 

- SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.13 
Proteção adequada da zona do Santuário da Senhora do Calvário. Não utilização destes espaços ou do 
respetivo acesso dedicado, para qualquer atividade relacionada com a obra. 

- 
Pais, Pat, Soc, 

SH 
Central Solar 

c.14 Suspender as ações construtivas na proximidade do Santuário durante o período das festas anuais. - Soc, SH Central Solar 

c.15 
Qualquer impacte que venha a ocorrer, ainda que acidentalmente, na área do Santuário deve ser 
prontamente mitigado. 

- 
Pais, Pat, Soc, 

SH 
Central Solar 
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 Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde 

se aplica 
Componente do 

Projeto 

c.16 
Os estaleiros e o parque de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infraestruturados. 
Caso tal não seja possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos. 

Medidas 2 do Guia 
REN/APAI 

Todos os 
descritores 

Linha Elétrica 

c.17 

Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por áreas já infraestruturadas (p.e.: armazéns 
existentes, campos de futebol, etc.), devem ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: 

 Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

 Locais não classificados como Domínio Hídrico; 

 Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional ou com ocupação agrícola; 

 Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 

 Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente, captações de água 
para consumo humano; 

 Locais fora das áreas de ocorrência de Habitats; 

 Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 

 Locais afastados de espaços urbanos e de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento 
definido nos Planos Diretores Municipais), de espaços turísticos e de espaços de equipamentos sociais; 

 Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico, paisagístico ou espécies 
protegidas, entre as quais, sobreiro e azinheira; 

 Locais que evitem áreas de maior sensibilidade da Paisagem, como é o caso especial do Alto Douro 
Vinhateiro. 

Adaptado da Medidas 
3 do Guia REN/APAI e 

Medida 7, APA 

Todos os 
descritores 

Linha Elétrica 

c.18 

Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser 
adotados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais produzidas, 
devendo as mesmas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado, não sendo permitida 
a rejeição de águas residuais domésticas no solo. 

Adaptado da Medida 6 
do Guia REN/APAI 

RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.19 
Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente necessário; devem ser 
vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e para que o movimento das 
máquinas não cause estragos fora da área definida. 

Adaptado da Medida 8, 
APA 

Eco, US, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 
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 Desmatação e Limpeza 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde 
se aplica 

Componente do 
Projeto 

c.20 

As ações de desmatação devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra. Para garantir que as áreas de habitats não são afetadas mais do que o estritamente necessário, em 
particular junto aos limites dos módulos que se localizam junto a áreas com presença de habitats, a área de 
intervenção deverá ser fisicamente separada do restante, de modo a evitar danos acidentais na porção da 
mancha do habitat que não se sobrepõe à área de projeto. 

Adaptado da Medida 9 
da APA 

Geo, Sl, Eco, 
Pais, US, OT, Soc 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.21 
Na faixa de proteção à linha deverão remover-se unicamente as espécies arbóreas de crescimento rápido 
atualmente existentes no local, e sempre sem afetar as espécies arbóreas autóctones existentes – 
nomeadamente carvalhos e sobreiros. 

- Eco, Pais 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.22 
As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser 
assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção 
em qualquer instante. 

Medida 33 do Guia, 
REN/APAI 

Eco, Pais, US, 
OT, Soc 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.23 
As operações de rechega1 de toros ou troncos e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal devem 
ser acordados com os proprietários. 

Adaptado da Medida 
34 do Guia, 
REN/APAI 

US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.24 
O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente retirado 
do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo. 

Medida 35 do Guia, 
REN/APAI 

US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.25 
Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à retenção 
de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

Medida 36 do Guia, 
REN/APAI 

US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.26 
Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas 
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e 
de acordo com as características do solo. 

Medida 37 do Guia, 
REN/APAI 

Eco, Sl, US 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.27 

A decapagem deve ser efetuada com maior cuidado nos locais onde se verifique a colocação de apoios em 
solos de maior aptidão (Fluvissolos) ou nas áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional. Na zona destes 
apoios e nas áreas agrícolas, de uma forma geral, as terras excedentes provenientes das camadas 
inferiores não deverão ser espalhadas sobre o solo. 

- Sl, US Linha Elétrica 

 

 

1 Acondicionamento e transporte de material lenhoso 
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 Escavações e Movimentação de Terras 

N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde 

se aplica 
Componente do 

Projeto 

c.28 

No caso de locais de instalação de apoios em ambiente rochoso, em que seja estritamente necessário o uso 
de explosivos, o material rochoso resultante, desagregado, deverá ser “arrumado” junto do apoio, na sua 
área de influência, por forma a integrar-se o mais possível no ambiente geológico presente e, 
simultaneamente, criar novos cenários geo-paisagísticos não impactantes e garantindo a estabilidade de 
cada local. Caso o excedente deste tipo de material se considerar excessivo para este tipo de aplicação, o 
sobrante deverá ser transportado a destino final adequado. 

- Geo Linha elétrica 

c.29 
Sempre que seja necessário recorrer à utilização de explosivos, dever-se-á ter em conta em relação aos 
edifícios situados nas proximidades, os níveis de vibração definidos da Norma Portuguesa NP-2074 (1983) - 
“Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”. 

- Geo, Soc, SH Linha elétrica 

c.30 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

- Geo, Sl, RH Linha elétrica 

c.31 
As terras resultantes da escavação para realização das fundações para implantação dos novos apoios da linha 
deverão ser distribuídas em seu redor para regularizar a área de intervenção e de forma a minimizar a afetação de 
áreas adicionais. 

Adaptado da Medida 
23 do Guia, REN/APAI 

Geo, Sl Linha elétrica 

c.32 
Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição 
de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento 
de linhas de água existentes na envolvente. 

Adaptado da Medida 
26 do Guia, REN/APAI 

Geo, Sl, RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.33 

Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado ao longo do traçado em estudo, e 
para que, na fase da construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, junto às fundações dos 
apoios, dever-se-á: 

 Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra;  

 Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas. 

- Geo, Sl, RH Linha Elétrica 

c.34 Reduzir ao máximo as movimentações de terras e a afetação de coberto vegetal. - 
Sl, RH, Eco, Pais, 
US, OT, Soc; Ar 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.35 
Durante o armazenamento temporário de terras deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 
impermeáveis de forma a minimizar a emissão de poeiras devido à ação do vento. 

- Ar, RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.36 

As movimentações de terras deverão, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais húmidas em que o 
solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras suspensas.  

Nas movimentações de terra coincidentes com períodos secos deverá proceder-se ao humedecimento das 
vias de circulação de maquinaria pesada, e das áreas de aterro/terraplanagem por aspersão. 

- Ar, RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.37 
Sempre que possível, deverão ser utilizados os materiais provenientes das escavações como material de 
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes; 

- Geo, Sl, Res Linha Elétrica 
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 Construção e Reabilitação de Acessos 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde 
se aplica 

Componente do 
Projeto 

c.38 
Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de viaturas sobre 
manchas de solos inseridos na RAN, em Fluvissolos ou outros solos com ocupação agrícola, bem como 
qualquer outra ação que possa reduzir a capacidade produtiva desses solos. 

- 
Geo, Sl, US, OT, 

Soc 
Linha elétrica 

c.39 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 
Medida 17 do Guia, 

REN/APAI 
Sl, RH, Eco, Pais, 

US, OT, Soc 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.40 

Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar. 
Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à 
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às 
propriedades. 

Medida 18 do Guia, 
REN/APAI 

Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.41 

Na abertura de novos acessos deverá:  

 Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras; 

 Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

 Reduzir-se ao mínimo indispensável a afetação de culturas e espaços agrícolas; 

 Reduzir-se ao mínimo indispensável a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva 
Ecológica Nacional; 

 Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

Adaptado da Medida 
19 do Guia, 
REN/APAI 

Sl, RH, Eco, Pais, 
US, OT, Soc 

Linha elétrica 

c.42 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes. 
Medida 21 do Guia, 

REN/APAI 
OT, Soc, SH 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.43 
Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas de secção adequada. 

Adaptado da Medida 
52 do Guia, 
REN/APAI 

RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 
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 Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde se 

aplica 
Componente do 

Projeto 

c.44 
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras, sempre que se verifique a necessidade. 

Adaptado da Medida 
37, APA e adaptado 

da Medida 25 do Guia 
REN/APAI 

Sl, RH, Eco; Ar, Soc, 
SH 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.45 
O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deve ser efetuado veículos 
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

- Ar 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.46 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

Medida 32, APA AS 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.47 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de poluentes 
atmosféricos e GEE, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 
normas relativas à emissão de ruído. 

Medida 33, APA AS, Ar 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.48 
Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais de 5 
dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007. 

DL 9/2007 AS 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.49 Circulação a velocidades reduzidas dentro das povoações - Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.50 Evitar circulações, dentro de povoações, no período noturno - 
Soc, SH Central Solar e 

Linha Elétrica 

c.51 Adequado acondicionamento, proteção e cobertura da carga transportada - 
Soc, SH Central Solar e 

Linha Elétrica 

c.52 Adequada limpeza dos rodados das viaturas - 
Soc, SH Central Solar e 

Linha Elétrica 

c.53 Adequada e atempada reparação das vias que venham a ser degradadas - 
Soc, SH Central Solar e 

Linha Elétrica 
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 Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se 
aplica 

Componente do 
Projeto 

c.54 
O adjudicatário deverá assegurar a contratação de operadores de resíduos licenciados para o efeito, bem 
como a sua condução a destino final adequado. 

- Res 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.55 
Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Medida 7 do Guia, 
REN/APAI 

Res 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.56 
Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos de acordo com as suas características físicas e químicas, 
distribuídos por quatro fileiras (vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos indiferenciados). 

Adaptado da Medida 
43, APA 

Res 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.57 
Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas áreas 
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

Medida 11 do Guia, 
REN/APAI 

RH, Res 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.58 
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final 
(operador licenciado). 

Adaptado da Medida 
49, APA e adaptado 

da Medida 12 do Guia, 
REN/APAI 

RH, Res 
Central Solar e 
Linha Elétrica 
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 Acompanhamento arqueológico 

N.º Medida de Minimização Fonte 
Descritor onde 

se aplica 
Componente do 

Projeto 

c.59 

A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações 
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 
abertura de caminhos ou desmatação 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.60 
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no 
EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.61 
Caso, na fase de construção, sejam detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de 
minimização a implementar 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.62 

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não 
se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito credenciado pelo organismo 
de tutela do património móvel. 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.63 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de 
Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos). 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.64 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm 
os seguintes objetivos principais: 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de carácter 
antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar 
ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.65 
No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à síntese de todas as 
tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, 
bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.66 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência patrimonial 
eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto. 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

c.67 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto são as seguintes: 

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que não seja 
afetado diretamente pelo projeto. 

 A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. No entanto, 
podem ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser regularmente 
repostas. 

 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais e funerários, 
durante o acompanhamento arqueológico. 

 As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

 Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com afetação negativa direta. 

- Pat 
Central Solar e 
Linha Elétrica 
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7.2.4 – D - Fase de Conclusão da Obra 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se 
aplica 

Componente do 
Projeto 

d.1 

Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com 
reposição das condições existentes antes do início das obras. Deverá repor-se a situação inicial das áreas 
afetas à obra cuja qualidade ficará diminuída pela execução da obra, devendo esta ser acordada com o 
proprietário. 

Adaptado da Medida 
13 do Guia, REN/APAI 

Geo, Sl, RH, Eco, 
Pais, US, OT, Soc 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

d.2 
Implementar um adequado integração enquadramento paisagístico do Santuário da Senhora do Calvário, 
de modo a mitigar a interferência visual dos equipamentos da Central Solar 

- Soc, SH Central Solar 

d.3 
Proceder ao restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento 
dos solos e à recuperação paisagística da área envolvente degradada. 

Adaptado da Medida 
15 do Guia, REN/APAI 

Sl, US, RH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

d.4 
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação de 
condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

Medida 20 do Guia, 
REN/APAI 

Sl, RH, Eco, Pais, 
US, OT 

Central Solar e 
Linha Elétrica 

d.5 
Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 
nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

Medida 14 do Guia, 
REN/APAI 

US, OT 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

d.6 
Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, introduzida 
pela obra. 

Medida 53 do Guia, 
REN/APAI 

RH, OT 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

d.7 

Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, sob pretexto algum 
deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional. Deverá, tanto quanto possível, ser privilegiado o uso de espécies autóctones ou 
tradicionalmente utilizadas na região (como forrageiras, por exemplo). 

- Eco Central Solar 

d.8 

Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística, se aplicável, deverão 
obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas juvenis 
propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de 
plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência 
corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos 
exóticos. 

- Eco Central Solar 
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7.2.5 – E - Fase de Exploração 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se 
aplica 

Componente do 
Projeto 

e.1 Garantir uma adequada manutenção da linha e da faixa de proteção (ou segurança). - 
Eco, US, OT, Soc, 

SH 
Linha elétrica 

e.2 
Manter e gerir adequadamente as faixas de gestão de combustíveis, de acordo com a legislação em vigor e 
o estipulado nos PMDFCI. 

- OT, Soc, SH 
Central Solar e 
Linha Elétrica 

e.3 
As operações de manutenção da linha e seus apoios deverão ser realizadas no cumprimento dos mesmos 
critérios enunciados para a fase de construção. 

- 
Todos os 

descritores 
Linha elétrica 

e.4 
Sugere-se que na manutenção da vegetação do Parque Fotovoltaico se utilizem pequenos ruminantes em 
vez de meios mecânicos. 

- Eco Central Solar 

e.5 Sinalização com BFD's nos troços identificados com tendo maior risco para a colisão de aves. - Eco Linha elétrica 

e.6 
Deverá assegurar-se a manutenção do respeito pelas servidões e restrições de utilidade pública que 
impendam sobre a área de intervenção. 

- OT 
Central Solar e 
Linha elétrica 

 

7.2.6 – F - Fase de Desativação 

N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se 
aplica 

Componente do 
Projeto 

f.1 
Durante a remoção integral dos diversos tipos de infraestruturas, genericamente deverão ser tomadas 
medidas da mesma natureza das implementadas na fase de construção. 

- 
Todos os 

descritores 
Central Solar e 
Linha elétrica 

f.2 

No caso de desativação da linha e desmantelamento dos respetivos apoios, o solo retirado e sobrante das 
escavações deverá ser reutilizado no enchimento/aterro das fundações, após ter sido retirado todo o 
material de natureza exógena (betão, ferro, etc.), de modo a que, possa ser recuperado o substrato retirado, 
dando continuidade ao ecossistema de referência (natural, agrícola, pastagem, floresta etc). Este processo 
permitirá a regeneração do solo e manterá os processos de formação/meteorização do solo de origem. 

- 
Geo, Sl, Eco, Pais, 

US, OT 
Linha elétrica 
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7.3 – IMPACTES RESIDUAIS 

De uma forma geral, os impactes residuais são diminuídos de forma mais expressiva relativamente às 

ações decorrentes da fase de construção, o que resulta do facto de ser nesta fase que é possível aplicar 

mais medidas e determinar ações que evitem ou diminuam os impactes identificados. 

Na fase os impactes residuais resultam das afetações diretas da ocupação de território pelo projeto e das 

próprias características do projeto, pelo que em algumas situações os impactes residuais apresentam a 

mesma magnitude, abrangência e significância que os impactes inicialmente identificados. 

Noutros descritores os impactes residuais são difíceis de quantificar, como é o caso da componente social, 

dada a incerteza relativamente à magnitude dos efeitos das medidas propostas. 

Assim expõe-se de seguida os impactes que, para cada descritor analisado constituem impactes 

residuais do projeto. 

 

7.3.1 – Clima e Alterações Climáticas 

Conforme referido no Capítulo 6, em face das características do projeto em análise, não são expetáveis 

impactes de relevo sobre o clima. 

Na vertente das alterações climáticas, os impactes negativos ocorrem na fase de construção, ao nível 

das emissões de GEE pela circulação de maquinaria, com a implementação de medidas de minimização 

associadas à fase de obra, identificadas no Capítulo 7.2, e também como efeito da desmatação prevista. 

Contudo, a implementação do Projeto de Integração Paisagística (Anexo D – Volume 4) que 

possibilitará uma restituição da vegetação tão rápido quanto possível e, desta forma, minimizando o 

impacte da diminuição dos sumidouros de carbono. Os impactes serão negativos, diretos, prováveis, 

temporários, nacionais, reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Durante a fase de exploração da nova Central Fotovoltaica e respetiva linha de ligação (independentemente 

da solução de traçado), uma vez que não são expectáveis impactes negativos em termos de emissões de 

GEE, pelo facto do projeto promover uma maior incorporação de renováveis na geração de energia elétrica, 

não se prevê a aplicação de medidas de minimização ou a presença de impactes residuais negativos.  

7.3.2 – Qualidade do Ar 

Com a adoção das medidas de boas práticas associadas à fase de obra, nomeadamente: seleção dos 

locais para os estaleiros o mais afastados possível de zonas habitadas; escolha de percursos que evitem 

a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; transporte de 

materiais de natureza pulverulenta em veículos cobertos; manutenção e revisão periódica de todas as 

máquinas e veículos afetos à obra; humedecimento periódico das vias de circulação não pavimentadas e 

lavagem das rodas dos veículos antes de saírem para a via pública, é possível minimizar os impactes 

identificados. 
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Assim, com a aplicação das medidas enumeradas anteriormente, os impactes na qualidade do ar serão 

negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, reversíveis, de magnitude e significância 

reduzidas. 

Durante a fase de exploração da nova Central Fotovoltaica e respetiva linha de ligação (independentemente 

da solução de traçado), não se prevê a aplicação de medidas de minimização, uma vez que não são 

expectáveis impactes negativos na qualidade do ar, mas sim, positivos, pelo facto do projeto promover uma 

maior incorporação de renováveis na geração de energia elétrica nacional. 

7.3.3 – Geologia e Geomorfologia  

Os impactes expetáveis de ocorrem pela implantação do projeto a nível da geologia e geomorfologia, tais 

como os impactes diretos decorrentes da execução dos apoios de linha e da instalação da infraestrutura 

da Central não são, no geral passíveis de mitigação.  

7.3.4 – Solos e RAN 

No presente estudo é elencado um conjunto de medidas de prevenção e minimização de impactes 

visando a salvaguarda dos solos e respetiva aptidão em todas as áreas exteriores à área direta de 

intervenção e áreas de apoio à obra. A estas acrescem medidas para a total recuperação de todos os 

solos a ocupar temporariamente pelas áreas de apoio à obra e acessos temporários. 

Após a aplicação de todas as medidas preconizadas para as fases de construção e exploração, 

considera-se que os impactes que permanecem são os resultantes da ocupação permanente dos solos 

pela Central Solar Fotovoltaica e pelos apoios da Linha Elétrica. Assim, os impactes residuais resultantes 

caracterizam-se, de forma global, como negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

7.3.5 – Recursos Hídricos  

Durante a fase de construção, apesar da implementação de medidas de minimização que evitem uma 

afetação mais expressiva, existem impactes residuais que irão subsistir em especial decorrentes da 

intervenção na Central Solar e resultam das ações de desmatação e compactação do solo pela 

movimentação de maquinaria induzido um aumento da impermeabilização do solo, este impacte é 

temporário e considerando a adoção das medidas propostas negativo, reversível, de reduzida 

magnitude, localizado e pouco significativo. 

No caso da linha elétrica de ligação à rede, as intervenções são bastante diminutas e passiveis de 

evitar/minimizar, em grande parte, com o detalhar do projeto na fase de projeto de execução. Desta 

forma, considera-se que os impactes residuais serão nulos ou muito pouco significativos, 

localizados e temporários e estão associados à fase de construção. 

Relativamente aos aspetos qualitativos, tanto no projeto da linha, como na central solar, durante a fase de 

construção, apesar de todos os esforços na consideração de medidas de minimização que evitem a 

afetação da qualidade da água, inevitavelmente a movimentação de terras e maquinarias irá originar 

impactes principalmente ao nível do aumento dos sólidos em suspensão. Contudo, um correto 
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acompanhamento da obra, e o cumprimento das várias medidas de gestão ambiental fazem com que os 

impactes residuais sejam negativos, prováveis, temporários, localizados, reversíveis, de reduzida 

magnitude e pouco significativos e a ocorrerem sejam resultado de situações acidentais. 

Na fase de exploração os impactes da linha elétrica e, conforme já referido no Capítulo 6.6, são em 

geral diminutos ou mesmo nulos não se esperando especial interferência com o meio hídrico. 

No caso da Central Solar, tem-se em conta o previsto no projeto de Integração Paisagística proposto 

(Anexo D – Volume 3), que prevê que “os campos de painéis, terão no seu interior e em faixas de 

gestão associadas à sua vedação, prados floríferos” (…) “Todas as áreas com maior distância aos 

campos de painéis serão mantidas em desenvolvimento espontâneo da vegetação em regime semi-livre 

de crescimento com cortes de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, conforme monitorização do crescimento 

efetivo. Algumas áreas serão incrementadas de sementeira com mistura sub-arbustiva e arbustivas, de 

espécies autóctones locais por forma a consolidar os bancos de sementes e permitir um mais rápido 

recobrimento do solo. 

Ao longo das linhas de água, de acordo com o dimensionamento hidráulico, e sempre que a topografia é 

mais favorável ao estabelecimento de um paramento vertical de reduzida dimensão, são implementados 

açudes que pretendem fazer a detenção, retenção e infiltração das águas pluviais provenientes dos 

campos de painéis, bem como retenção de sedimentos, evitando perdas de solo.”. 

Desta forma, considera-se que a adoção do projeto de Integração Paisagística proposto permitirá evitar 

os impactes iniciados pela obra e decorrentes da implantação das infraestruturas que integram a central 

passando os impactes identificados a negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos a 

nulos. 

Do funcionamento da subestação de elevação destaque para a necessidade de gestão adequada da 

drenagem e separação dos óleos dos transformadores. No entanto, as medidas de projeto já adotadas 

garantem que o impacte seja nulo ou muito pouco provável. 

 

7.3.6 – Ambiente Sonoro 

A necessidade de medidas de minimização, na componente ruído e vibrações, determinada no presente 

estudo, permite reduzir em grande escala os impactes residuais diversos. 

Para a fase de construção, os impactes residuais no ambiente sonoro poderão assumir significado, 

devido essencialmente ao ruído gerado por maquinaria ruidosa e pela circulação de veículos pesados 

com materiais. Contudo, estes impactes são temporais e de duração transitória pelo que os 

consequentes impactes negativos serão muito localizados no tempo e no espaço. 
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Recomendações na localização dos estaleiros para zonas menos ocupadas e o mais afastado possível dos 

locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação e restrições às 

atividades mais ruidosas apenas ao período diurno permitem minimizar estes impactes. 

 

7.3.7 – Gestão de Resíduos 

Existem várias medidas de minimização propostas para a gestão de resíduos na fase de construção que 

reduzem em grande escala os possíveis impactes provocados por uma obra das dimensões da em 

estudo. 

Após aplicação de todas as medidas de prevenção e minimização dos resíduos a gerar na fase de 

construção, considera-se que os impactes que permanecem são os decorrentes das operações de 

eliminação de resíduos.  

Assim, e atendendo à correta gestão dos resíduos consoante as suas tipologias consideram-se 

genericamente os impactes residuais negativos, de reduzida magnitude e significância. 

Durante a fase de exploração os impactes produzidos são essencialmente os decorrentes de operações 

de manutenção e são considerados insignificantes. 

7.3.8 – Sistemas Ecológicos 

 Flora e Vegetação 

A execução das medidas minimizadoras propostas garante que os impactes identificados serão 

reduzidos ao mínimo no que respeita à sua magnitude, no caso do projeto da linha de transporte de 

energia, e poderá também ser possível minimizar a sua significância, se se verificar ser possível 

desenvolver o projeto de execução evitando as manchas de habitats que, de acordo com a presente 

proposta, serão impactadas diretamente pela execução dos apoios de linha. 

Quanto à central, as medidas minimizadoras propostas permitem minimizar a magnitude e significância 

dos impactes decorrentes da instalação de estruturas temporárias durante a fase de obra, mas não a 

interferência com de manchas de ocorrência de habitats protegidos, cuja afectação será semelhante ao 

estimado. Note-se, no entanto, que a central tem a presente configuração porque foi desenhada com o 

objetivo de evitar a afetação de áreas de habitats, verificando-se que as afectações identificadas 

ocorrem nos limites das mesmas e em pequena extensão; e devido unicamente à execução de acessos. 

 Fauna 

Após a implementação das medidas de minimização subsistirão ainda alguns impactes que não são 

possíveis de eliminar.  

No caso particular da linha de transporte de energia, caso a solução escolhida seja a que implica 

menores impactes sobre a avifauna, e se for implementada a sinalização com BFDs do troço identificado 
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como de maior risco, espera-se que impacte seja minimizado mas não eliminado. De facto, a presença 

da linha constitui sempre um risco de mortalidade acrescida para as aves mas, neste caso concreto, não 

se espera que haja afetação de espécie sensíveis numa dimensão que possa pôr em causa as suas 

populações ao nível local. 

Na área da Central os impactes mais importantes estão associados à fase de construção e resultam 

essencialmente da perda de habitat e da perturbação durante a obra. Esta última desaparecerá uma vez 

concluídos os trabalhos mas a perda de habitat subsistirá ao longo da vida do projeto e não é 

minimizável de forma eficaz. A implementação de medidas de gestão, com o recurso a pequenos 

ruminantes, permitirá reduzir a perturbação em fase de exploração e contribuirá para a manutenção de 

um habitat onde dominam as herbáceas o que poderá favorecer a presença de coelho-bravo e dos seus 

diversos predadores, nomeadamente pequenos carnívoros e aves de rapina, diurnas e noturnas.  

A tipologia da vedação da Central e o facto de a Central ser vedada em núcleos e não na sua totalidade 

acrescido à malha larga prevista, permitirá a existência de zonas de circulação de animais de pequeno e 

médio porte na cumeada para onde se projeta a instalação da Central. Os animais de maior porte 

poderão igualmente circular, ainda que com mais limitações, dada a existência de zonas não vedadas.  

7.3.9 – Paisagem 

O impacte na paisagem resultante da construção de uma Central Solar e respetiva linha elétrica está 

associado à alteração permanente e irreversível do ambiente visual da área de implantação, pela 

descontinuidade na matriz paisagística gerada, sobretudo pela Central, e pela própria presença destes 

elementos exógenos na paisagem, com maior relevância neste caso para a linha elétrica, pela sua maior 

volumetria e pelo seu desenvolvimento em zonas mais expostas do território. 

Embora a implantação da Central e o traçado das várias alternativas para a linha elétrica tenha tido 

como premissas prevenir e minimizar impactes, e as medidas de minimização, das quais se destaca a 

integração paisagística, se assuma como uma eficiente medida de minimização do impacte visual da 

Central Solar na Paisagem, uma linha elétrica, concretamente os apoios, apresentam características 

visuais indutoras de impactes visuais relevantes, dificilmente mitigáveis, pelo que a intrusão visual 

associada à linha assumir-se-á como o principal impacte residual. 

Este impacte residual, de acordo com o aferido no capítulo de análise de impactes, assumir-se-á como 

negativo, permanente, irreversível e de magnitude moderada. 

7.3.10 – Património Cultural 

Os impactes residuais no património resumem-se a todas as situações referidas no Capítulo 6.11 como 

resultando em impactes diretos, como é o caso do alto Douro Vinhateiro, os quais não será possível 

evitar ainda que o devido acompanhamento arqueológico, e um planeamento adequado do projeto, 

permita garantir que as operações ocorram com o mínimo de afetação possível. 
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7.3.11 – Uso Atual do Solo 

Diversas medidas de prevenção e minimização de impactes recomendadas no presente estudo têm 

como objetivo reduzir o efeito da implantação da linha elétrica nas áreas com ocupação do solo mais 

sensível, áreas com ocupação urbana e agrícola. A mesma situação não é aplicável no caso da Central 

Solar Fotovoltaica Douro Solar uma vez que as classes de uso do solo diretamente afetadas pela 

implantação do projeto não têm o mesmo nível de sensibilidade.  

São igualmente propostas medidas para salvaguardar o normal funcionamento das atividades agrícolas 

e limitar as interferências com áreas adjacentes, circunscrevendo a área de intervenção, bem como para 

a instalação dos estaleiros e outras áreas de apoio à obra. 

Considera-se pois, que após a aplicação das medidas preconizadas, os impactes que permanecem são 

os resultantes de uma grande infraestrutura de produção de energia elétrica a partir de energia solar que 

substitui o uso do solo existente na sua área de implantação, bem como os resultantes da implantação 

dos apoios da linha elétrica. 

Os impactes residuais resultantes são originados diretamente na fase de construção, considerando-se 

negativos, de magnitude reduzida a elevada e pouco significativos. 

 

7.3.12 – Ordenamento do Território e Condicionantes 

No ordenamento do território, caso as medidas sejam aplicadas de forma eficiente, os impactes 

negativos identificados no capítulo 6 assumir-se-ão, expectavelmente, e de forma global como pouco 

significativos. 

 

7.3.13 – Componente Social 

A noção de impacte residual e a possibilidade da sua determinação colocam diversas dificuldades para a 

avaliação em geral. Na componente social, em função das especificidades dos impactes sociais, estas 

dificuldades tornam-se, em grande medida, incontornáveis, não permitindo a aplicação desta noção, em 

grande parte das situações. 

Efetivamente, a complexidade dos aspetos sociais não permite tomar como adquirido o efeito das 

medidas mitigadoras, uma vez que a sua aplicação constitui, em si, um processo social que, como tal, 

pode ter resultados variáveis e até dar origem a novos efeitos. 
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7.3.14 – Saúde Humana 

Os impactes na Saúde Humana são globalmente pouco significativos, dadas as medidas já adotadas no 

projeto, nomeadamente pelo distanciamento face a povoações. 

As medidas previstas, nomeadamente a devida articulação e compensação dos proprietários afetados 

permitirá minorar os impactes previstos, como os associados às suas expectativas, inseguranças e 

ansiedade. 

7.4 – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

A análise aos impactes residuais apresentada no subcapítulo anterior não identifica situações de impacte 

negativo relevante após a implementação das medidas de minimização. 

Neste contexto, não são propostos programas de monitorização ambiental para as diferentes fases do 

projeto. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 8-1 

8 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

8.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a abordagem relativamente à análise 

de risco deixa de se limitar aos riscos do Projeto sobre o ambiente, passando a ser igualmente 

necessário ponderar os riscos do ambiente sobre o Projeto. O diploma referido prevê, também, que 

sejam identificadas as vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de acidentes graves ou de 

catástrofes que sejam relevantes para o próprio Projeto. 

Assim, o presente capítulo tem como objetivo dar resposta ao exigido na legislação referida. Neste 

contexto, procedeu-se à identificação dos principais fatores de risco presentes no âmbito do Projeto 

em estudo, nas diferentes fases de desenvolvimento, das consequências potenciais e riscos 

ambientais associados bem como na identificação das medidas de prevenção que será necessário 

implementar de modo a prevenir esses fatores de risco e minimizar as suas consequências. 

Da mesma forma, procedeu-se à identificação dos riscos do ambiente sobre o Projeto, 

nomeadamente no que concerne à ocorrência de fenómenos naturais e aos seus efeitos no Projeto 

em estudo sendo, na sua sequência, ponderadas as vulnerabilidades do Projeto perante os riscos de 

acidente graves ou de catástrofes. 

 

8.2 – RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJETO EM ESTUDO 

8.2.1 – Fase de Construção 

Tendo em consideração o Projeto em avaliação, é possível identificar algumas das atividades 

decorrentes da construção com risco para o ambiente: 

 Circulação de veículos afetos à obra; 

 Operações de desmatação e desarborização na zona da implantação da Central Solar 

Fotovoltaica Douro Solar (e todas as suas componentes) e da Linha Elétrica de ligação à 

rede; 

 Movimentos de terras para implantação dos apoios dos painéis fotovoltaicos, dos apoios da 

linha elétrica e das instalações da subestação da Central Solar Fotovoltaica e sua 

implantação propriamente dita; 

 Armazenagem e manipulação de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, solventes, 

etc.). 
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No quadro seguinte são indicados os principais fatores de risco associados à fase de construção, 

bem como as suas causas, principais consequências e medidas necessárias para prevenir situações 

de risco. 

Quadro 8.1 –  Identificação de riscos durante a fase de construção 

Fator de Risco Causas Consequências Riscos Ambientais Medidas preventivas 

Acidentes 
envolvendo 

veículos afetos à 
obra 

- Erro humano; 
- Negligência na 

operação de veículos; 
- Condições de acesso 

às áreas de apoio 

- Danos humanos e 
patrimoniais 

- Derrame de substâncias 
perigosas (e.g. óleos, 

combustíveis) 
- Incêndio 

- Contaminação de solos 
e águas subterrâneas 
- Contaminação das 
águas superficiais 

- Afetação de vegetação 

- Formação / informação 
dos operadores de veículos 

e máquinas 
- Sinalização adequada; 

- Limitação da velocidade 
de circulação de máquinas 

e veículos 

Acidentes na via 
pública 

decorrentes de 
alterações aos 

padrões de 
circulação 

- Deficiente esquema de 
circulação 

- Mau estado do 
pavimento 

- Sinalização 
desadequada 

- Danos humanos e 
patrimoniais 

- Derrames de óleos ou 
combustíveis 

- Incêndio 

- Contaminação de solos 
e águas subterrâneas 
- Contaminação das 
águas superficiais 

- Afetação da vegetação 

- Sinalização adequada 
- Mecanismos de redução 

de velocidade 

Rutura de cabos 
elétricos 

- Deficiente identificação 
das infraestruturas em 

presença 
- Falha na execução da 

obra 

- Afetação da distribuição de 
energia elétrica 

- Perigo de eletrocussão 
- Lesão por eletrização 

- Perigo de incêndio 
- Danos humanos e 

patrimoniais 

- Contaminação de solos 
e de águas em caso de 

incêndio devido às 
escorrências de água do 

combate ao incêndio 

- Confirmação cadastral 
com recurso a sondagens 

de reconhecimento 
- Confirmação da 

informação existente junto 
da empresa concessionária 

- Observação atenta dos 
operadores, particularmente 

nas zonas mais críticas 

Derrame de óleos, 
combustível e 

outros poluentes 
nas áreas de 

armazenagem de 
produtos na área 
de armazenagem 

temporária de 
resíduos 

- Condições de 
armazenagem 
inadequadas 
- Manipulação 

inadequada de produtos 
potencialmente 

poluentes 
- Acidente 

- Derrame para o solo de 
substâncias perigosas 

- Derrame para linha de 
água 

- Contaminação dos 
solos e águas 
subterrâneas 

- Contaminação das 
águas superficiais 

- Acondicionamento e 
armazenagem adequada de 

produtos perigosos ou 
potencialmente perigosos e 

disponibilidade de 
estruturas e meios de 

contenção de derrames 
- Formação dos 
trabalhadores 

- Adoção de um plano de 
emergência para situações 

de derrames acidentais 

Manipulação de 
óleos, 

combustíveis e 
outros produtos 

químicos na área 
de estaleiro e 

frente(s) de obra 

- Manipulação 
inadequada de produtos 

potencialmente 
poluentes 

- Operações de 
abastecimento 
inadequadas 

- Acidente 

- Derrame para o solo de 
substâncias perigosas 

- Derrame para linha de 
água 

- Contaminação dos 
solos e águas 
subterrâneas 

- Contaminação das 
águas superficiais 

- Formação dos 
trabalhadores 

- Adoção de boas práticas 
em operações de 

reabastecimento de viaturas 

 

8.2.2 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração e face às caraterísticas do Projeto, o risco de ocorrência de acidentes 

com gravidade – colisão com aeronaves ou aves, eletrocussão de pessoas e animais, incêndios 

florestais – é baixo, quer no tocante à Central Solar Fotovoltaica, quer no que diz respeito à Linha 

Elétrica. Os sistemas de controlo e os regulamentos necessariamente adotados no que concerne à 

Rede Nacional de Transporte – e.g. a distância de afastamento entre infraestruturas do mesmo tipo 

ou a distância entre as infraestruturas e habitações – são de grande importância para a minimização 

da probabilidade de ocorrência de acidentes. Em todo o caso e não obstante a reduzida probabilidade 
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de ocorrência de acidentes, a operação da Central Solar Fotovoltaica e da Linha elétrica em estudo 

não estão isentas de riscos, apresentando-se no quadro seguinte os principais fatores de risco, bem 

como as suas consequências e medidas preventivas passíveis de implementação. 

Uma vez que o Projeto inclui uma componente de transporte de eletricidade por linha aérea, é 

importante referir a questão da exposição aos campos eletromagnéticos gerados, visto tratar-se de 

uma questão com visibilidade pública e que contribui para uma reação social a este tipo de 

infraestrutura. 

Os campos elétricos e magnéticos (CEM) são fenómenos comuns a que o organismo humano está 

sujeito durante toda a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em consideração os campos 

artificiais criados por instalações elétricas habituais, linhas, eletrodomésticos vários, telemóveis, entre 

outros. 

Tendo em vista a análise dos efeitos potenciais destes campos, o Conselho da União Europeia 

elaborou a recomendação "Council Recomendation on the Limitation of Exposure of the General 

Public to Electromagnetic Fields 0 Hz - 300 GHz", de 5 de Julho de 1999, que foi ratificada por 

Portugal. Esta recomendação integra as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non-

Ionizing Radiation Protection) para os limites da exposição pública aos campos elétricos e 

magnéticos, que são, para a exposição aos CEM a 50 Hz os seguintes: 

 Para exposição da população: campo elétrico 5 kV/m, campo magnético 100 µT; 

 Para exposição ocupacional: campo elétrico 10 kV/m, campo magnético 500 µT. 

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 e comunicadas 

à Agência Portuguesa do Ambiente, pode concluir-se que os valores dos CEM sob qualquer linha da 

rede, 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.  

Ainda no domínio da compreensão dos efeitos sobre a saúde dos referidos campos eletromagnéticos 

são de destacar diversas publicações e comunicações produzidas posteriormente, nomeadamente da 

responsabilidade da Organização Mundial de Saúde (Establishing a Dialogue on Risks from 

Eletromagnetic Fields (2002); monografia Extremely Low Frequency Fields – Environmental Health 

Criteria (2007)) e da Direção Geral de Saúde (Linhas de Transporte de Energia e Perigos para a 

Saúde – Circular Informativa (2008)), em que se procede à apresentação do conhecimento sobre os 

efeitos e dos estudos realizados, indicando que não é possível estabelecer uma relação entre as 

linhas de transporte de energia e a exposição a campos eletromagnéticos e o surgimento de doenças 

oncológicas. 

Com base nos cálculos efetuados no âmbito do presente projeto da Linha a 220 kV de ligação à rede 

e considerando o caráter preliminar a presente fase de desenvolvimento, prevê-se que a situação 
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mais desfavorável em termos de campo elétrico seja de 0,51 kV/m (Traçado 1) e 0,53 kV/m 

(Traçado 2), à cota de 1,80 m, a cerca de 14 m do eixo da Linha.  

O campo magnético máximo ocorre entre 0 e 40 m do eixo da linha e tem o valor no eixo de 

5,523 µT, no Traçado 1 e 5,71 µT, no Traçado 2.  

Em qualquer um dos casos os valores representados ficam aquém das recomendações da ICNIRP, 

que apontam para os valores máximos de 5 kV/m e 100 T para os campos elétrico e magnético a 

que o público em geral poderá estar permanentemente exposto e para 30 kV/m e 5000 µT como 

valores limite a estabelecer para trabalhadores expostos durante algumas horas diárias.  

No Anexo B2 do Volume 4, como referido, apresentam-se os quadros e os gráficos com os valores 

dos CEM calculados para este projeto e que permite confirmar a não ultrapassagem dos valores-

limite. 

Quadro 8.2 – Identificação de riscos durante a fase de exploração 

Fator de Risco Causas Consequências Riscos Ambientais Medidas preventivas 

Incêndios 

- Diretas (incêndio 
causado pelos 
elementos da Central 
Solar Fotovoltaica ou 
pela linha elétrica) 
- Indiretas (incêndio de 
origem externa) 

- Danos humanos e 
patrimoniais 
- Interrupção no serviço 

- Impactes 
socioeconómicos 
(destruição / afetação de 
propriedade e modos de 
vida; afetação direta de 
pessoas) 
- Impactes na qualidade 
do ambiente (qualidade 
do ar e da água) 
- Perda de 
biodiversidade 

- Manutenção de faixa de 
segurança de 45 m em 
redor da linha elétrica sem a 
presença de árvores de 
crescimento rápido nem 
exemplares de grande 
porte; 
- Inspeções periódicas à 
infraestrutura e faixa de 
segurança; 
- Divulgação 

Queda de apoios 
ou de cabos (linha) 

- Rotura de cadeias de 
isoladores 
- Ação de agentes 
naturais (e.g. vento) 

- Danos humanos e 
patrimoniais (e.g. incêndio) 
- Interrupção no serviço 

- Impactes 
socioeconómicos 
(destruição / afetação de 
propriedade e modos de 
vida; afetação direta de 
pessoas) 
- Impactes na qualidade 
do ambiente (qualidade 
do ar e da água) 
- Perda de 
biodiversidade 

- Manutenção de faixa de 
segurança de 45 m em 
redor da linha elétrica sem a 
presença de árvores de 
crescimento rápido nem 
exemplares de grande 
porte; 
- Inspeções periódicas à 
infraestrutura e faixa de 
segurança; 
- Divulgação 
- Conceção do projeto 
(cadeias duplas de 
amarração, RSLEAT, 
dimensionamento dos 
componentes estruturais 
dos apoios)  

Contatos 
acidentais 

- Operação de gruas ou 
outros equipamentos na 
proximidade da linha 

- Danos humanos e 
patrimoniais 

- Impactes 
socioeconómicos 
(destruição / afetação de 
propriedade e modos de 
vida; afetação direta de 
pessoas) 

- Sinalização 
- Conceção do projeto 
(altura mínima ao solo) 
- Divulgação  

Colisão de 
aeronaves e aves 

- Erro humano; 
- Deficiente sinalização 

- Danos humanos e 
patrimoniais 
- Incêndio  

- Impactes sociais 
- Impactes económicos 
- Contaminação de solos 
e meio aquático pela 
água do combate ao 
incêndio 

- Verificação / manutenção 
periódica da sinalização 
- Sistemas de controlo 
- Manutenção de faixa 
desarborizada 
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Fator de Risco Causas Consequências Riscos Ambientais Medidas preventivas 

Tensões induzidas 

- Afetação por campos 
elétricos, 
eletromagnéticos ou 
elevação do potencial 
no solo de objetos 
metálicos (arames, 
vedações) na 
vizinhança da linha que 
a acompanham em 
grande extensão 

- Danos humanos 
(contactos) 
- Danos patrimoniais (gado) 

- Impactes sociais 

- Garantir o estipulado pelo 
NESC (National Eletrical 
Safety Code, USA) 
relativamente à corrente 
elétrica 
- Efetuar ligações 
sistemáticas à terra (60 em 
60 metros) nas situações 
potencialmente indutoras de 
corrente superior a 5mA 

Descarga elétrica 
- Condições climatérica 
adversas 
- Dano estrutural 

- Danos humanos e 
patrimoniais 
- Incêndio 

- Impactes sociais 
- Impactes económicos 
- Contaminação de solos 
e meio aquático pela 
água do combate ao 
incêndio 

- Manutenção periódica da 
infraestrutura 
- Sistemas de controlo 
- Manutenção de faixa 
desarborizada 

Fuga de  
Hexafluoreto de 
enxofre (SF6) 
(subestação 
Central Solar 
Fotovoltaica) 

- Destruição de um polo 
de um disjuntor 

- Danos humanos e 
patrimoniais 
- Interrupção no serviço 

- Impactes sociais 
- Impactes económicos 
- Libertação de gás  

- Manutenção periódica da 
infraestrutura 
- Sistemas de controlo 

Derrame óleo 
(subestação 
Central Solar 
Fotovoltaica) 

- Avaria grave nos 
transformadores, 
autotransformadores ou 
reactância “shunt” 

- Danos humanos e 
patrimoniais 
- Interrupção no serviço 

- Impactes sociais 
- Impactes económicos 
- Contaminação de solos 
e meio aquático pelo 
óleo derramado 

- Manutenção periódica da 
infraestrutura 
- Sistemas de controlo 

 

8.3 – RISCOS NATURAIS SOBRE O PROJETO EM ESTUDO 

Como anteriormente referido, este capítulo tem como objetivos não só a identificação de situações de 

risco sobre o ambiente decorrentes da implantação e operação do Projeto em estudo, mas 

igualmente os riscos potenciais do meio sobre o Projeto. 

O sítio institucional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil1 refere 13 riscos naturais 

potencialmente ocorrentes no território nacional e passíveis de causar problemas graves e muito 

graves nas populações, rede de infraestruturas (e.g. rede viária, produção e transporte de energia) e 

mesmo meio ambiente. Considerando os referidos riscos bem como a localização, tipologia e método 

construtivo do Projeto em estudo, nem todos os riscos naturais elencados pela ANEPC apresentam a 

mesma probabilidade de ocorrência na área de implantação do Projeto, bem como nem todos têm 

efeitos diretos sobre o mesmo. 

De seguida referem-se os riscos naturais considerados prováveis de ocorrer na área em estudo. 

8.3.1 – Sismos 

Os sismos, verificam-se pela rotura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre e 

correspondem à libertação súbita e inesperada de uma grande quantidade de energia, que provoca 

vibrações que se propagam em todas as direções a uma vasta área circundante. Os dados 

disponíveis apontam para que a atividade sísmica no território do continente seja originado quer por 
 

1 www.prociv.pt, consultado a 23/04/2020 
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fenómenos localizados ao longo da fronteira entre as placas euro-asiática e africana (sismicidade 

inter-placa), quer por fenómenos localizados no interior da placa euro-asiática (sismicidade intra-

placa). O enquadramento geodinâmico regional do território português permite a conclusão que a 

sismicidade associada a falhas ativas apresenta dois casos distintos: 

 Grau de sismicidade elevada no caso de sismos gerados no oceano, geralmente de 

magnitude elevada e período de retorno de algumas centenas de anos; 

 Grau de sismicidade moderada ou fraca nos sismos gerados intraplacas consoante a zona 

do território onde têm o seu epicentro. Na área de desenvolvimento do Projeto, o grau de 

sismicidade é médio quando comparado com outras zonas do País, como indicado no 

capítulo referente à Geologia e Geomorfologia do presente Estudo. 

Os principais efeitos associados ao risco sísmico prendem-se com a destruição de estruturas 

urbanas, a rotura de redes de abastecimento de água, águas residuais, gás, energia elétrica e 

comunicações, sendo que a extensão dos danos estará dependente de diversos fatores, como sejam 

a magnitude do evento, das condições locais (topografia, tipo de solos) e das caraterísticas das 

infraestruturas em presença. 

A área do Projeto enquadra-se na Zona C correspondente à zona de risco sísmico médio do território 

nacional, estando-lhe associado um coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. 

 

Figura 8.1 – Zonamento Sísmico segundo o Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010 

Zona de implantação do 
Projeto 
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Por sua vez, de acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 20102 e no respetivo Anexo 

Nacional (NA), o Projeto em estudo atravessa as zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona 

sísmica 2.5 (Ação Sísmica Tipo 2). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração 

máxima (agR) de referência a considerar, são de 0,6 m/s2 (zona sísmica 1.6) e de 0,8m/s2 (zona 

sísmica 2.5). 

8.3.2 – Vagas de Frio e Nevões 

A probabilidade de ocorrência de um nevão, nesta região do país é considerável, face quer à altitude 

de parte da área de implantação, quer à sua interioridade. Efetivamente, a zona sul da área de 

implantação do Projeto, onde se localiza a Central Solar Fotovoltaica Douro Solar localiza-se a cotas 

mais elevadas, em que a ocorrência periódica de queda de neve se verifica, implicando restrições 

sérias à circulação de veículos e prejuízos às atividades agrícolas e agropecuárias, implicando 

igualmente uma maior pressão sobre o sistema elétrico face ao aumento do consumo. No contexto do 

projeto em estudo a ocorrência de períodos de queda de neve pode implicar a acumulação sobre os 

módulos solares instalados, mesmo considerando que a inclinação destes elementos limitará a 

ocorrência destas situações de acumulação. A verificar-se esta acumulação traduz-se no aumento da 

carga sobre os elementos estruturais e, nos casos em que esta atinja o ponto de rutura dos 

elementos, pode implicar danos estruturais. 

8.3.3 – Ondas de Calor e Secas 

Uma onda de calor, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), “ocorre quando num 

intervalo de pelo menos seis dias consecutivos a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao 

valor médio diário no período de referência” (IM). As ondas de calor têm um grande impacto na saúde 

humana e contribuem também para a criação de condições propícias à propagação de incêndios 

florestais.  

As temperaturas máximas para as quais se considera existir uma onda de calor variam muito ao 

longo do globo terrestre. As situações de calor extremo afetam de forma diferente as populações de 

regiões temperadas, como é o caso de Portugal Continental, e as que vivem em regiões normalmente 

mais quentes, que possuem uma aclimatação fisiológica e um estilo de vida adaptado. 

De acordo com as projeções para as tendências climáticas em Portugal, as alterações climáticas 

globais levarão à intensificação das ondas de calor, que serão mais intensas e frequentes, 

associados a Verões mais quentes e Invernos mais suaves. 

 

 

2 Norma Portuguesa NP EN 1998-1:2010, consultada em www.dec.fct.unl.pt em 08/2018 
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8.3.4 – Incêndios Rurais 

A ocorrência de incêndios rurais tem uma probabilidade diferenciada ao longo to território nacional, 

dependendo, entre outros fatores, do tipo de coberto vegetal da área. No contexto do projeto em 

estudo, a área é eminentemente agrícola, com os espaços de ocupação florestal ou de vegetação 

arbustiva a serem menos relevantes (Capítulo 4.12 - Uso Atual do Solo e Componente Social e 

Desenho 16 – Volume 3). 

Os incêndios rurais são das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não só pela elevada 

frequência com que ocorrem e extensão que alcançam, como pelos efeitos destrutivos que causam. 

Para além dos prejuízos económicos e ambientais, podem constituir uma fonte de perigo para as 

populações e bens. 

Os incêndios rurais são considerados catástrofes naturais, mais pelo facto de se desenvolverem na 

natureza e por a sua possibilidade de ocorrência e caraterísticas de propagação dependerem 

fortemente de fatores naturais, do que por serem causados por fenómenos naturais. A intervenção 

humana pode desempenhar um papel decisivo na sua origem e na limitação do seu desenvolvimento. 

A importância da ação humana nestes fenómenos distingue os incêndios rurais das restantes 

catástrofes naturais. 

A propagação de um incêndio depende das condições meteorológicas (direção e intensidade do 

vento, humidade relativa do ar, temperatura), do grau de secura e do tipo do coberto vegetal, 

orografia do terreno, acessibilidades ao local do incêndio, tempo de intervenção (tempo entre o alerta 

e a primeira intervenção no ataque ao fogo, vulgarmente designada como ataque inicial), etc. Um 

incêndio pode propagar-se pela superfície do terreno, pelas copas das árvores e através da manta 

morta. Os incêndios de grandes proporções são normalmente avistados a vários quilómetros, devido 

aos seus fumos negros e densos. 

No que concerne a danos, para além da destruição da floresta os incêndios podem ser responsáveis 

por: 

 Morte e ferimentos nas populações e animais (queimaduras, inalação de partículas e 

gases); 

 Destruição de bens e infraestruturas; 

 Corte de vias de comunicação; 

 Alterações, por vezes de forma irreversível, do equilíbrio do meio natural; 

 Proliferação e disseminação de pragas e doenças, quando o material ardido não é tratado 

convenientemente. 

Com o crescimento das áreas residenciais na direção da floresta, os seus habitantes ficam sujeitos a 

um risco acrescido a este tipo de fenómenos. 
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Os PDM em vigor na área de implantação do Projeto integram informação cartográfica referente ao 

risco de incêndio, bem como os elementos integrantes dos Planos Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, indicando que grande parte da área de implantação da Central Solar Fotovoltaica 

se classifica como zona de perigosidade de risco de incêndio alta ou muito alta (PMDFCI da CM 

Tarouca). No que concerne aos corredores em estudo para a implantação da Linha Elétrica, as zonas 

com maior perigosidade reportam-se a áreas genericamente ocupadas por matos e floresta, 

destacando-se a zona imediatamente a norte da Central Solar Fotovoltaica (concelhos de Armamar e 

Tarouca) a zona do Monte de São Domingos (concelhos de Armamar e Lamego). 

8.3.5 – Tornado 

Um tornado é uma coluna de ar em rotação rápida e violenta que se forma em terra quando estão 

reunidas as condições meteorológicas para tal. 

Distingue-se dos furacões em quatro fatores essenciais: forma-se em terra (os furacões formam-se 

no oceano), tem uma dimensão que pode chegar a algumas centenas de metros (mas nunca aos 

quilómetros dos furacões), dura breves minutos, habitualmente menos de uma hora (enquanto os 

furacões podem estar ativos durante semanas) e atinge velocidades enormes. 

De uma maneira geral, os danos causados pelos tornados consistem na danificação ou 

desmoronamento de edifícios e muros e na projeção de objetos, nomeadamente viaturas e 

coberturas, constituindo uma ameaça significativa para as vidas humanas. Nos Estados Unidos da 

América, país mais afetado por este tipo de catástrofe, os tornados são responsáveis por quase 

metade das mortes atribuídas a desastres derivados de fenómenos meteorológicos adversos. A 

classificação globalmente utilizada na identificação de graus de causa-efeito dos tornados é a escala 

de Fujita (escala F). 
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Quadro 8.3 – Escala de Fujita de grau de causa-efeito de tornados 

Classificação Intensidade 
Velocidade 
dos ventos 

(km/h) 
Danos causados 

F-0 Leve Até 110 Danos fracos. Ramos partidos, sinais de trânsito destruídos 

F-1 Moderado 111 – 180 
Telhas arrancadas; casas móveis puxadas do seu alicerce ou 

viradas; automóveis arremessados para fora da estrada; 
garagens parcialmente destruídas 

F-2 Significante 181 - 250 
Danos consideráveis. Telhados parcialmente destruídos; casas 

móveis destruídas; árvores grandes arrancadas; pequenos 
objetos arremessados como projéteis 

F-3 Severo 251 – 330 
Telhados e paredes arrancados; casas destruídas; comboios 

arrancados dos carris e virados; árvores projetadas 

F-4 Devastador 331 – 420 
Casas bem construídas destruídas; estruturas com fundações 
fracas arremessadas a grandes distâncias; carros projetados a 

grande velocidade 

F-5 Inacreditável 421 – 510 

Casas fortes levantadas do alicerce e levadas a distâncias 
consideráveis e completamente destruídas; automóveis pesados 
projetados e levantados a alturas de 100 m pelo menos; árvores 

destroçadas; estruturas em aço reforçado destruídas 

F-6 Fora de série 511 – 610 

Ventos muito raros. Estragos provocados irreconhecíveis, 
imensamente superiores aos estragos provocados por tornados 

F-4 e F-5. Não há registos conhecidos de F-6, mas estudos 
indicam probabilidade de ocorrência 

Fonte: www.prociv.pt  

 

8.4 – VULNERABILIDADES DO PROJETO PERANTE OS RISCOS DE ACIDENTE GRAVE OU DE 

CATÁSTROFES QUE SEJAM RELEVANTES PARA O PRÓPRIO PROJETO 

Da análise dos fatores de risco naturais como definidos e descritos pela Autoridade Nacional de 

Emergência e de Proteção Civil (ANEPC) e tendo em consideração todos os fatores relacionados 

com o Projeto em estudo e referidos anteriormente, considera-se que os riscos mencionados 

apresentam potencial para a interferência direta com o Projeto em estudo, sendo que a probabilidade 

da sua ocorrência é distinta, como distintos serão os efeitos/extensão no Projeto. No caso do risco 

sísmico, a extensão desta potencial interferência/efeito no Projeto será condicionada por diversos 

fatores sendo que o principal se prende com a intensidade do sismo em si, isto é, quanto mais 

intenso potencialmente mais destrutivo. Neste contexto, importa reafirmar que a região onde o Projeto 

se implanta apresenta uma suscetibilidade a sismos reduzida e um risco moderado sísmico 

(coeficiente de sismicidade α = 0,6, Zona C, de acordo com RSAEEP), tendo a sua conceção tido 

obrigatoriamente em consideração as recomendações dos documentos normativos em vigor no que 

diz respeito a construção antissísmica, o que por sua vez implica uma maior capacidade de 

resistência a esse fenómeno. 

Os efeitos de vagas de frio e nevões prendem-se com o dano potencial provocado pela acumulação 

de neve e/ou gelo na superfície dos módulos solares, não só comprometendo a sua eficácia na 

transformação de energia solar em energia elétrica, mas igualmente a sua integridade estrutural no 

caso de estas acumulações serem superiores à capacidade de carga das infraestruturas de suporte e 
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dos próprios módulos. Atendendo à inclinação dos módulos solares que promoverá o escoamento de 

depósitos na superfície, este risco não será relevante. 

No que concerne às ondas de calor e secas, da análise dos dados meteorológicos disponíveis, a 

probabilidade de ocorrência de períodos de seca é elevada e, dadas as projeções climáticas 

disponíveis para a região, terá tendência a aumentar. No entanto, face à tipologia do Projeto em 

estudo e as suas componentes, as consequências para este serão desprezáveis, com risco muito 

reduzido. É importante salientar que as ondas de calor e secas poderão criar condições favoráveis à 

ignição e propagação de incêndios, apreciado seguidamente. 

Relativamente ao risco de afetação por incêndio rural, e apesar de a cartografia desenvolvida no 

âmbito da revisão dos Planos Diretores Municipais indicar que ambas as componentes do Projeto se 

desenvolvem total (no caso da Central Solar Fotovoltaica) ou parcialmente em áreas classificadas 

com risco de incêndio alto ou muito alto (figura seguinte) é importante salientar que quer a Central 

Solar Fotovoltaica, quer a Linha Elétrica de ligação à rede terão associada uma faixa de proteção, 

onde existe um controlo de desenvolvimento da vegetação que mitigará a ocorrência e a afetação da 

mesma em caso de ocorrência de um incêndio rural. 

No que concerne à afetação pela ocorrência de tornados, o risco considera-se igualmente reduzido 

uma vez que o fenómeno é pouco comum no território nacional, com os registos europeus a 

indicarem 97 ocorrências entre 1900 e 2020 no território nacional (http://www.eswd.eu/cgi-

bin/eswd.cgi), sendo que destas, 74 ocorreram entre 2000 e 2020 (76%). Dos dados recolhidos 

resulta que não há registos da ocorrência de fenómenos desta natureza na área de implantação do 

projeto, pelo que a probabilidade de ocorrência é nula. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 
 

8-12 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

 

Figura 8.2 – Estrato das Cartas de perigosidade de incêndio rural dos PDM de Moimenta da Beira, Tarouca, 

Armamar e Lamego, com as manchas a vermelho a representarem zonas de risco muito alto e as manchas mais 

claras a representarem manchas de risco alto 
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9 – COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

9.1 – INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica é desenvolvido em fase de Projeto de Execução, ou seja, já 

com uma solução estabelecida, pelo que, no presente capítulo, não é efetuada qualquer análise 

comparativa relativamente a esta componente do projeto em estudo. 

Para a linha elétrica a desenvolver entre a Central Solar Fotovoltaica e a Subestação de Valdigem, o 

projeto é desenvolvido em fase de estudo prévio, contemplando corredores alternativos possíveis. 

Assim, no presente capítulo procede-se à comparação entre estes corredores alternativos, de modo a 

possibilitar a escolha de uma melhor solução que implique menores impactes ao nível ambiental e 

territorial. 

Para cada descritor, será desenvolvida uma análise comparativa especifica com base nos critérios 

considerados adequados a cada um (ex: medição de áreas, distâncias, extensões, …) contudo, 

colmatarão numa classificação final idêntica de forma a possibilitar uma integração coerente do 

contributo de cada um dos descritores na avaliação final do projeto. 

Assim, é definida uma escala numérica para classificar as alternativas.  

Conforme descrito no Capítulo 3, e de forma a facilitar a análise comparativa, os corredores estão 

divididos em 3 troços.  

O Troço 1 tem apenas uma alternativa, o Corredor 1, com um traçado  

O Troço 2 apresenta 3 hipóteses distintas e que resultam da seguinte combinação de corredores, 

com um traçado por corredor: 

 Corredor 1; 

 Corredor 2 

 Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 

O Troço 3 volta a ter apenas uma alternativa global – Corredor 1 - sendo consideradas dois traçados 

alternativos na ligação à Subestação de Valdigem: 

Para a avaliação comparativa são consideradas três classes que permitem distinguir as soluções 

entre Menos (1), Moderadamente (2) ou Mais Favorável (3) como exposto de seguida.  

 Valoração 0 – Indistintas – Não existe uma distinção clara entre os corredores alternativos;  

 Valoração 1 – Solução Menos Favorável – correspondente à solução de corredor que 

represente maiores impactes; 
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 Valoração 2 – Solução Moderadamente Favorável – correspondente às soluções de 

classificação de impactes intermédias; 

 Valoração 3 – Solução Mais Favorável – correspondente à solução de corredor que represente 

menores impactes. 

Nas situações em que se considera que os impactes são semelhantes entre os vários corredores 

alternativos, considera-se sem valorização (valor zero - 0) pois não introduzem qualquer 

diferenciação na comparação das alternativas. 

Nos casos em que alguns corredores alternativos sejam semelhantes, as soluções semelhantes são 

classificadas de modo idêntico, ou seja, com a mesma valorização numérica, dentro da escala de 1 a 

3, e cuja classificação é devidamente ponderada relativamente aos demais corredores alternativos. 

Apesar de serem analisados no EIA todos os descritores como equiparáveis, para esta tipologia de 

projeto (linha elétrica), as repercussões fazem sentir-se a diferentes níveis de importância dos 

impactes identificados. Assim, considera-se importante hierarquizar os descritores de modo a obter 

um resultado final mais fiável e adaptado à tipologia de projeto em estudo.  

Desta forma, considerou a aplicação do denominado Grau de Importância, o qual será associado a 

cada descritor com base num fator de multiplicação que permitirá a obtenção de um valor final de 

impacte ponderado: 

  1 – Grau de Importância I (menos importante); 

  2 – Grau de Importância II; 

 3 – Grau de Importância III (mais importante). 

A classificação que aqui se apresenta segue as orientações do Guia Metodológico para a Avaliação 

de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade - Linhas 

Aéreas; Protocolo entre a Rede Eléctrica Nacional e a Agência Portuguesa do Ambiente; Elaborado 

pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes; Janeiro de 2008, ainda que acrescentando 

alguns descritores não mencionados no guia (qualidade do ar, gestão de resíduos e saúde humana). 

No quadro seguinte são diferenciados os descritores estudados de acordo com o seu grau de 

importância para efeitos de comparação de alternativas. 

Quadro 9.1 – Hierarquia de Descritores na Comparação de Corredores Alternativos 

Grau de Importância I Grau de Importância II Grau de Importância III 

 Clima e Alterações Climáticas 
 Qualidade do Ar 
 Recursos Hídricos 

  Gestão de Resíduos 

  Geologia e Geomorfologia 
  Solos e RAN 
 Saúde Humana 

 Ambiente Sonoro 
 Património Cultural 
 Uso Atual do Solo 
 Componente Social  

 Ordenamento do Território e Condicionantes 
 Sistemas Ecológicos 

  Paisagem 

1 2 3 
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Os três níveis de importância considerados e a respetiva justificação para a sua atribuição aos 

diferentes descritores são seguidamente descriminados: 

 Grau de Importância I 

No Grau de Importância I incluem-se os descritores que se podem considerar como muito pouco 

relevantes para a comparação dos descritores, para esta tipologia de projeto, ou seja, apesar de 

haver diferenças, estas são pouco expressivas, não se prevê que a concretização do projeto venha 

seja fortemente condicionado face a estes descritores, sendo que eventuais correções de traçado ou 

ajustes não se irão refletir em alterações na classificação dos impactes. Desta forma consideram-se, 

para efeitos de comparação de alternativas, como descritores pouco importantes: o Clima e 

Alterações Climáticas, a Qualidade do Ar, os Recursos Hídricos e a Gestão de Resíduos. 

Genericamente nestes descritores, as principais alterações ocorrem na fase de construção, onde os 

contributos locais poderão ser importantes, mas também neste caso não assumindo especial 

relevância entre os corredores alternativos em estudo.  

 Grau de Importância II 

No segundo grau de importância consideram-se os descritores que, apesar de em determinadas 

situações poderem vir a originar impactes com magnitudes mais expressivas, não constituem 

questões essencialmente condicionantes ao projeto ou que não sejam passiveis de minimizar/evitar 

com opções de projeto. Neste Grau de importância e tendo em consideração a análise realizada ao 

nível do Capítulo 6, incluem-se os seguintes descritores ambientais: Geologia e Geomorfologia e 

Solos e RAN.  

A tipologia de projeto em causa (linha elétrica) faz com que a implantação no solo dos elementos 

estruturais (apoios) ocorra de forma localizada pelo que, de uma forma geral, é possível contornar ou 

minimizar a ocorrência de impactes mais significativos nestes descritores com uma correta 

distribuição de apoios a desenvolver na fase de projeto de execução. 

 Grau de Importância III 

Dada a tipologia de projeto e a envolvente onde este se desenvolve, com base no trabalho 

desenvolvido nos capítulos de caracterização e avaliação de impactes é possível identificar os 

descritores como aqueles que se assumem como mais relevantes no contexto do projeto da linha 

elétrica. 

Assim, no grau de importância III são considerados os descritores Ambiente Sonoro, Património 

Cultural, Sistemas Ecológicos, Paisagem, Ordenamento do Território e Condicionantes, Uso 

Atual do Solo e Componente Social. 
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Sendo uma infraestrutura com desenvolvimento aéreo, note-se que a Paisagem é um dos fatores que 

se impõem como integrando os mais importantes, em especial dado o contexto onde se insere o 

projeto, parcialmente abrangendo o Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção. 

Assim, nos capítulos seguintes é apresentada a análise comparativa de cada descritor, sendo 

posteriormente feita uma comparação global de alternativas de acordo com a metodologia explicitada 

e que leva à seleção do corredor alternativo mais favorável.  

9.2 – COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

9.2.1 – Qualidade do Ar, Clima e Alterações Climáticas 

Face às alternativas em avaliação não se considera que as mesmas promovam efeitos diferentes ao 

nível da qualidade do ar e nas emissões de GEE. 

9.2.2 – Geologia e Geomorfologia  

No que se refere aos impactes decorrentes do projeto em apreço considera-se que as ações com 

maior relevância na geologia e geomorfologia são a implantação dos apoios da linha, qua ainda 

assim se consideram pouco significativos devido ao facto de que o volume escavar para a sua 

implantação ser muito reduzido e localizado. Deste modo na comparação de alternativas neste 

descritor avalia-se o número de apoios estimado por corredor. 

Face o número estimado de apoios, as diferenças entre os corredores em comparação não são 

relevantes, considerando-se as alternativas equivalentes. 

9.2.3 – Solos e RAN 

Para a análise comparativa de corredores no respeitante aos solos consideram-se três fatores: 

 Área afetada de Antrossolos áricos surríbicos; 

 Área afetada de Fluvissolos dístricos órticos: 

 Área afetada de solos integrados na RAN. 

Nos quadros abaixo apesentam-se os valores afetados de cada um dos fatores considerados pelas 

três alternativas de corredor em análise e a respetiva valoração: 
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Quadro 9.2 – Áreas afetadas de cada fator nos corredores da LMAT – troço 2 (em hectares) 

FAO-UNESCO 
Troço 2 

Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 + 

Corredor 2 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos 45,88 113,10 49,46 

Fluvissolos dístricos órticos 13,73 31,96 17,80 

RAN 50,12 54,05 40,72 

 

Quadro 9.3 – Valoração dos corredores da LMAT  

FAO-UNESCO 
Troço 2 

Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 + 

Corredor 2 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos Mais Favorável Mais desfavorável Intermédio 

Fluvissolos dístricos órticos Mais Favorável Mais desfavorável Intermédio 

RAN Intermédio  Mais desfavorável Mais Favorável 

 

O corredor 2 é o que se apresenta como mais desfavorável, tanto pela afetação das tipologias de 

solos em apreço como da RAN. 

A solução mais favorável é a solução composta pelo Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2 no 

que se refere à afetação de RAN e o Corredor 1 é o mais favorável relativamente à interferência com 

as 2 categorias de solos em causa. Contudo, estas duas soluções apresentam valores muito 

próximos pelo que se consideram equivalentes e mais favoráveis relativamente ao Corredor 2. 

9.2.4 – Recursos Hídricos  

Os recursos hídricos, e como referido na análise de impactes e impactes residuais, são um fator que 

para esta tipologia de projeto (linhas elétricas) apresenta impactes negativos bastante limitados a 

praticamente nulos. 

Desta forma, a sua relevância em termos comparativos é também diminuta conforme reflete o grau de 

importância mencionado na metodologia. 

Existem contudo, situações em que poderá haver diferenciação das soluções alternativas, seja pelo 

desenvolvimento do projeto em zonas de maior sensibilidade ou mais condicionados, como sejam: 

travessia de linhas de água ou de albufeiras, áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, 

proximidade a captações públicas ou interferência com respetivos perímetros de proteção, afetação 

de captações privadas, interferência com áreas de regadio e proximidade a pontos de água para 

combate a incêndios por meios aéreos. 

De entre as situações elencadas pelos corredores e traçados alternativos apenas se refere a 

travessia de linhas de água, de pequena dimensão e interferência pelos corredores de áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e captações privadas, ainda que evitadas pelos 

traçados preliminares agora propostos. 
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Em ambas as soluções é, desta forma, possível evitar impactes negativos de relevo nos recursos 

hídricos. 

De uma verificação dos traçados preliminares, as situações de maior proximidade a linhas de água 

ocorrem no Corredor 2 (Apoios 25, 26, 27, 29), com localização geográfica na bacia hidrográfica mais 

a jusante e desta forma, onde as linhas de água apresentam maior dimensão, ainda que se 

mantenham pouco expressivas e de carater temporário. 

Relativamente à proximidade a captações privadas também são identificadas um maior número de 

captações subterrâneas no Corredor 2. 

Desta forma, em síntese considera-se que o Corredor 1 é o que se apresenta como mais favorável, 

sendo as alternativas correspondentes ao Corredor 2 e à articulação entre Corredor 1 + Alternativa 

1 + Corredor 2 como idênticas e ligeiramente mais desfavoráveis face ao Corredor 1, ainda que 

todas sejam viáveis e sem representarem impactes negativos relevantes nos recursos hídricos. 

9.2.5 – Ambiente Sonoro 

Relativamente às alternativas de traçado para a linha, e ainda que o Corredor 2 possua 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 (Valoração 0), não existindo quanto à real afetação uma distinção clara entre 

os corredores alternativos. 

9.2.6 – Gestão de Resíduos 

Na presente fase de desenvolvimento do Projeto da linha elétrica de ligação à rede a comparação no 

que concerne ao presente fator ambiental incidirá sobre os corredores definidos face ao caráter 

preliminar dos traçados esboçados associados aos mesmos. 

Assim, para a análise comparativa de alternativas no que concerne à Gestão de Resíduos foram 

considerados dois aspetos: 

 A extensão do corredor 

 A percentagem de floresta de produção presente no corredor 

O quadro seguinte apresenta os valores determinados: 

Quadro 9.4 – Fatores considerados em cada corredor do Troço 2  

Fator Corredor 1 Corredor 2 Corredor 1 + Alternativa 1 
+ Corredor 2 

Comprimento total do corredor (m) 6489 6947 7072 

Percentagem de floresta de produção 5,72 12,97 9,56 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 9-7 

Quadro 9.5 – Valoração dos corredores do Troço 2 

Fator Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 

+ Corredor 2 

Comprimento total do corredor (m) 3 2 2 

Percentagem de floresta de produção 3 1 2 

 

O Corredor 1 surge como o mais favorável, desenvolvendo-se em menor extensão total que os 

restantes em comparação, podendo implicar um menor número de apoios e, consequentemente, uma 

menor necessidade de produção de resíduos durante a fase de obra. Da mesma forma, a 

composição do corredor 1 em termos de ocupação do solo indica uma reduzida percentagem de 

áreas florestais de produção que necessariamente terão de ser intervencionadas por forma a 

possibilitar a criação da faixa de segurança de 45 m centrada no eixo da futura linha. Neste aspeto, 

os corredores com maior percentagem de áreas florestais implicarão potencialmente uma maior 

intervenção. 

Considerando os traçados preliminares desenvolvidos, verifica-se que os fatores considerados para a 

comparação dos corredores são corroborados, isto é, o Traçado 1 implica menos apoios que o 

traçado 2 e que o Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2 (15, 17 e 18 respetivamente), sendo que a 

extensão de áreas de floresta de pinheiro bravo atravessada é menor no Traçado 1, intermédia no 

Traçado 1 + Alternativa 1 + Traçado 2 e mais elevada no Traçado 2 (527 m, 560 m e 748 m 

respetivamente). 

9.2.7 – Sistemas Ecológicos 

 Flora e Vegetação 

O Troço 2 é o único para o qual existem alternativas em estudo. Globalmente, a Corredor 1 é o que 

apresenta uma área total de habitats menor. As restantes alternativas são semelhantes, com uma 

ligeira desvantagem do Corredor 1 + Alternativa 1 + Corredor 2. 

Estas afetações estão sintetizadas no quadro seguinte: 

Quadro 9.6 – Afetações de habitats pelos diferentes corredores 

Habitats Troço 1 
Troço 2 

Troço 3 
Corredor 1 Corredor 2 Corredor 1 + Alternativa 1 

+ Alternativa 2 

4030pt3 0,22 4,17 4,29 5,10 0,00 

4030pt3 + 9260pt2 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 

5330pt3 + 9230pt1 0,00 0,00 1,55 1,55 0,00 

5330pt3 + 9260pt2 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 

6220pt4 2,32 0,00 0,00 0,00 42,66 

9230pt1 0,96 0,86 3,99 0,86 0,00 

9260pt2 0,00 2,40 0,00 2,06 0,00 

92A0pt4 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 

Presença de sobreiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Total Geral 3,5 9,33 11,03 11,05 42,67 
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 Fauna 

Para a comparação das alternativas em presença considerou-se a importância dos biótopos 

atravessados pelos diferentes corredores. Considerou-se também o atravessamento das áreas 

críticas para as aves de rapina. Não se considerou o atravessamento das zonas onde o risco de 

colisão é acentuado pela morfologia do terreno uma vez que este só ocorre no Troço 1, pelo não 

constitui um critério de diferenciação. 

As áreas dos biótopos atravessadas pelas diferentes alternativas foram calculadas com base na 

Carta de Ocupação do Solo (IGP, 2018). A extensão das zonas das áreas críticas para aves de 

rapina calculada em SIG.  

No quadro seguinte apresentam-se os resultados dos cálculos efetuados podendo verificar-se que na 

Corredor 1 o atravessamento de biótopos mais sensíveis é inferior ao do Corredor 2 e Corredor 1 + 

Alternativa 1 + Corredor 2, sendo que o atravessamento mais extenso se regista neste último. Por 

outro lado, o Corredor 1 desenvolve-se em maior extensão no interior de uma zona crítica para aves 

de rapina do que os outros dois corredores em comparação. De referir que neste troço central da 

linha, os atravessamento da zona crítica ocorrem numa zona próxima do limite exterior desta área e 

que, no seu troço final a linha se desenvolve inteiramente dentro desta zona crítica por uma extensão 

de cerca de 4500m. 

Estas afetações estão sintetizadas no quadro seguinte: 

Quadro 9.7 – Afetações de biótopos e áreas relevantes para a fauna pelos diferentes corredores 

Biótopos e áreas relevantes para a Fauna Troço 1 

Troço 2 

Troço 3 
Corredor 1 Corredor 2

Corredor 1 + 
Alternativa 1 
+ Corredor 2 

Biótopo urbano - Classe 1 (ha) - 1,45 2,04 2,41 2,19 

Biótopo agrícola - Classe 2 (ha) 142,19 196,78 199,47 187,34 106,18 

Biótopo florestal - Classe 3 (ha) 47,52 24,13 46,08 42,25 19,86 

Biótopo mato - Classe 3 (ha) 72,16 26,13 22,10 41,20 57,74 

TOTAL de classe 3 119,68 50,26 68,18 83,45 77,60 

Atravessamentos de zonas críticas para aves 
de rapina (m) - 2300 1300 1300 4500 

Atravessamento de zonas com risco de 
colisão acentuado 2300 - - - - 

 

Neste quadro, no que se refere à fauna, a solução que implicará menores impactes será o 

Corredor 1.  
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Quadro 9.8 – Valoração dos corredores do Troço 2 

Fator Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 

+ Corredor 2 

Biótopo urbano - Classe 1 3 2 1 

Biótopo agrícola - Classe 2 2 1 3 

Total de Biótopos Florestal e Matos – 
Classe 3 3 2 1 

Atravessamentos de zonas críticas para 
aves de rapina 1 2 2 

Atravessamento de zonas com risco de 
colisão acentuado 0 0 0 

Presença de Habitats naturais 3 2 2 

 

9.2.8 – Paisagem 

No âmbito do presente descritor foram comparados os corredores alternativos para a implantação da 

linha elétrica do Troço 2, tendo-se considerado: 

 O atravessamento de áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual; 

 A afetação indireta de áreas de elevada qualidade visual – contribuindo para a degradação 

visual da paisagem; 

 A afetação de pendentes gravosas pelos apoios dos traçados preliminares; 

 A afetação de vegetação de elevador valor cénico e/ou ecológico; 

 A intrusão visual determinada para os observadores na envolvente. 

Da análise elaborada ao longo do descritor e detalhado no capítulo 6.10.3.2, verificou-se que o 

Corredor 1 surge como ligeiramente mais favorável: 

 ao apresentar uma menor extensão e um menor número de apoios,  

 ao interferir com uma área apenas ligeiramente superior ao corredor 2 integrada nas classes de 

elevada qualidade e sensibilidade visual, 

 ao atravessar áreas com pendentes gravosas numa menor extensão;  

 ao interferir numa menor área com vegetação de elevado valor cénico e/ou ecológico e, por 

fim,  

 por se assumir como a alternativa que implicará uma intrusão visual negativa menos 

significativa para os observadores na envolvente.   

A solução que se apresenta como mais desfavorável corresponde ao Corredor 1+Alternativa 

1+Corredor 2. 
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9.2.9 – Património Cultural 

No corredor da linha elétrica, a distribuição linear das 15 ocorrências é a seguinte: 13 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.  

A distribuição das ocorrências pelos corredores alternativos em estudo (apenas no troço 2) é 

apresentada no quadro seguinte. Considerando a sua dispersão regular, optou-se por aplicar um 

método comparativo simples e quantitativo linear. 

A significância de impacte de cada alternativa é avaliada numa ordem de valor ascendente de 1 a 3 

(1 equivale a menor valor patrimonial e 3 corresponde a maior valor patrimonial). 

Quadro 9.9 – Distribuição comparativa da significância de impactes no troço 2 

Corredor Ocorrência patrimoniais Significância de impacte 

Corredor 1 4 unidades 2 

Corredor 2 2 unidades 1 (melhor solução) 

Corredor 1 + Alternativa 1 + 
Corredor 2 5 unidades 3 (pior solução) 

 

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

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

impactes negativos diretos. 

9.2.10 – Uso Atual do Solo  

No âmbito do presente descritor foram comparados os corredores alternativos para a implantação da 

linha elétrica do Troço 2, tendo-se considerado: 

 Área total do corredor 

 Área total de classes de uso urbano/territórios artificializados 

 Área total de classes de uso agrícola 

O quadro seguinte apresenta os valores determinados: 

Quadro 9.10 – Áreas afetadas de cada fator em cada corredor do Troço 2 (em hectares) 

Fator Corredor 1 Corredor 2 Corredor 1 + Alternativa 1 
+ Corredor 2 

Área total do corredor 246,07 270,71 274,27 

Área total de classes de uso 
urbano/territórios artificializados 1,25 2,04 2,41 

Área total de classes de uso agrícola 196,65 199,33 187,25 
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Quadro 9.11 – Valoração dos corredores do Troço 2 

Fator Corredor 1 Corredor 2 
Corredor 1 + Alternativa 1 

+ Corredor 2 

Área total do corredor 3 1 1 

Área total de classes de uso 
urbano/territórios artificializados 2 2 1 

Área total de classes de uso agrícola 2 2 3 

 

O Corredor 1 surge como o mais favorável, desenvolvendo-se em menor extensão total que os 

restantes em comparação, bem como em área com menor presença humana logo menor potencial de 

conflito para a implantação da linha, apesar de se desenvolver mais em terrenos agrícolas. 

A título indicativo, os traçados preliminares desenvolvidos para os Corredores 1, 2 e 1 + Alternativa 1 

+ 2 implicam a instalação de quantidades de apoios distintas, com o traçado 1 a implicar 15 apoios, o 

2 a implicar 17 apoios e o traçado 1 + alternativa 1 + traçado 2 a implicar a instalação de 18 apoios. 

Da análise realizada resulta que as interferências preliminares com as classes de maior importância 

são em maior número no traçado mais extenso (traçado 1 + alternativa 1 + traçado 2) mas a diferença 

entre os diferentes traçados preliminares é pouco relevante, a que acresce o fato de os apoios 

estarem implantados nas extremas de parcelas e não implicarem a inviabilização das mesmas. 

 

9.2.11 – Ordenamento do Território e Condicionantes 

No quadro seguinte é apresentada uma análise síntese das alternativas existentes no 2º Troço da 

Linha a 220 kV, considerando apenas os fatores mais relevantes para a seleção da alternativa mais 

favorável. 

A comparação é feita com base nas afetações quantificadas para a zona dos apoios e para a faixa de 

segurança de 45 m, centrada no eixo, e tendo como referência os traçados indicativos estabelecidos 

nesta fase de estudo prévio. 
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Quadro 9.12 – Linha a 220 kV - Troço 2: Análise comparativa de alternativas 

Instrumentos 
Corredores alternativos 

Corredor 1 
Corredor 1+Alternativa 

1+Corredor 2 Corredor 2 

Conformidade 
com o PROF 

TMAD 

Afetação de áreas florestais 
240 m2 na zona dos apoios,  

4,4 hectares na faixa de 
segurança de 45 m 

Avaliação: 2 

Afetação de áreas florestais 
360 m2 na zona dos apoios, 7,9 
hectares na faixa de segurança 

de 45 m 
Avaliação: 1 

Afetação de áreas florestais 
360 m2 na zona dos apoios, 

6,87 hectares na faixa de 
segurança de 45 m 

Avaliação: 1 

Conformidade 
com os restantes 
Instrumentos de 

Gestão do 
Território de nível 
nacional, regional 
e intermunicipal 

Avaliação: 0 Avaliação: 0 Avaliação: 0 

Conformidade 
com PDM de 

Armamar 

Afetação de espaços florestais e 
de espaços de uso múltiplo 

agrícola e florestal 
0,12 hectares na zona dos 

apoios; 2,58 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 3 

Afetação de espaços florestais e 
de espaços de uso múltiplo 

agrícola e florestal 
0,24 hectares na zona dos apoios; 
4,32 hectares na faixa de servidão 

de 45 m 
Avaliação: 2 

Afetação de espaços florestais 
e de espaços de uso múltiplo 

agrícola e florestal 
0,18 hectares na zona dos 

apoios; 6,12 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 1 

Afetação de espaços agrícolas 
0,78 hectares na zona dos 

apoios; 25,01 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 2 

Afetação de espaços agrícolas 
0,78 hectares na zona dos apoios; 

26,53 hectares na faixa de 
servidão de 45 m 

Avaliação: 1 

Afetação de espaços agrícolas 
0,90 hectares na zona dos 
apoios; 24,22 hectares na 
faixa de servidão de 45 m 

Avaliação: 2 

Interferência com 
restrições e 
servidões de 

utilidade pública 

REN 
0,0 hectares na zona dos 

apoios; 0,83 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 1 

REN 
0,0 hectares na zona dos apoios; 

2,27 hectares na faixa de servidão 
de 45 m 

Avaliação: 2 

REN 
0,06 hectares na zona dos 

apoios; 2,27 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 2 

RAN 
0,06 hectares na zona dos 

apoios; 5,64 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 2 

RAN 
0,06 hectares na zona dos apoios; 
4,58 hectares na faixa de servidão 

de 45 m 
Avaliação: 1 

RAN 
0,06 hectares na zona dos 

apoios; 6,08 hectares na faixa 
de servidão de 45 m 

Avaliação: 2 

Avaliação global 2 1 1 

 

Como pode observar-se a distinção entre as diversas alternativas, nos diversos parâmetros utilizados, 

é muito ligeira, o que é em grande medida explicável pela sua curta extensão e proximidade. 

Na avaliação global, ponderando os diversos parâmetros, o corredor 1 surge como muito ligeiramente 

mais favorável. 
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9.2.12 – Componente Social 

No quadro seguinte é feita uma sintética análise comparativa dos corredores alternativos no troço 2 

da Linha Elétrica de Ligação à Rede, tendo como referência os traçados indicativos estabelecidos 

nesta fase. 

Os corredores são de curta extensão, estão relativamente próximos e têm alguns trechos comuns. 

Deste modo, 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. 

Quadro 9.13 – Linha Elétrica de Ligação à Rede - Troço 2: Análise comparativa de alternativas 

Impactes 
Fase de 
projeto 

Corredores alternativos 

C1 C1+Alt1+C2 C2 

Criação de 
emprego 

Construção 0 0 0 

Funcionamento 0 0 0 

Efeito positivo nas 
atividades 

económicas 

Construção 0 0 0 

Funcionamento 0 0 0 

Incómodos 
ambientais (ruído, 

poeiras, 
segurança) em 
áreas sociais 

Construção 
(1 armazém agrícola até 

100 m) 
3 

(1 armazém, 1 edifício 
rural e 2 habitações até 

100 m) 
2 

(2 edifícios industriais, 2 
edifícios rurais, 3 

habitações e um conjunto 
residencial até 100 m) 

1 

Afetação 
permanente de 

floresta de 
pinheiro bravo 

(apoios) 

Construção e 
funcionamento 

(120 m2) 
0 

(120 m2) 
0 

(120 m2) 
0 

Afetação 
permanente de 

floresta de 
pinheiro bravo 

(faixa de 
segurança) 

Construção e 
funcionamento 

(2,37 ha) 
2 

(2,52 ha) 
2 

(3,37 ha) 
1 

Afetação 
permanente de 
pomar e vinha 

(apoios) 

Construção e 
funcionamento 

(660 m2) 
1 

(660 m2) 
1 

(480 m2) 
2 

Áreas de pomar e 
vinha na faixa de 

segurança 
Funcionamento 

(24,04 ha) 
1 

(22,91 ha) 
1 

(20,86 ha) 
2 

Proximidade a 
espaços 

residenciais 
Funcionamento 

(1 habitação até 100 m) 
3 

(1 edifício rural e 2 
habitações até 100 m) 

2 

(2 edifícios rurais, 3 
habitações e um conjunto 

residencial até 100 m) 
1 

Interseção de 
zonas de caça 

Construção 
Funcionamento 

Zona de Caça Municipal 
0 

Zona de Caça Municipal 
0 

Zona de Caça Municipal 
0 

AVALIAÇÃO GLOBAL 2 1 1 
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9.2.13 – Saúde Humana 

Os corredores são de curta extensão, estão relativamente próximos e têm alguns trechos comuns, 

não havendo grandes diferenciações entre eles e respetivos impactes. 

Considerando estes aspetos, as características dos impactes na saúde, e o facto de o traçado 

definitivo não ser ainda conhecido com exatidão, não existem elementos suficientes para uma análise 

conclusiva sobre as três alternativas existentes no troço 2 da Linha a 220 kV.  

Ainda assim, o corredor 1, pelo facto de o traçado indicativo se afastar mais de edifícios residenciais 

e de outras áreas sociais, pode ser considerado ligeiramente mais favorável, sobretudo na 

perspetiva dos efeitos de eventuais perceções negativas por parte dos proprietários e outros 

utilizadores desses espaços. 
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9.3 – COMPARAÇÃO GLOBAL DE ALTERATIVAS 

No presente subcapítulo apresenta-se um resumo da classificação das alternativas nos vários 

descritores, de acordo com a metodologia referida no Capítulo 9.1 e a avaliação desenvolvida por 

cada descritor. 

Quadro 9.14 – 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 

 

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; 
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 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. 
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10 – LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Não se referem lacunas ao presente estudo relevantes para a análise. 

Foram desenvolvidos contactos com uma diversidade de entidades que pudessem ter informação 

relevante que contribuísse para a identificação de ocorrências ou condicionantes ao projeto (vide 

Anexo B1 – Volume 4), sendo que não obtivemos resposta de algumas que eventualmente poderiam 

contribuir para uma caraterização mais completa do território onde se desenvolve o projeto. 
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11 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

11.1 – INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se uma síntese, focando os principais impactes analisados por cada 

descritor ao longo deste EIA (Subcapítulo 11.2), reunidos em quadros-síntese, apresentados no 

Subcapítulo 11.3.  

Estes quadros-síntese incluem também as referências às medidas de minimização recomendadas 

para cada descritor ambiental e em cada situação concreta fazendo a correspondência alfanumérica 

apresentada no Capítulo 7. 

Por fim é apresentada uma análise integrada, na qual se explicitam as principais consequências da 

implantação dos projetos (Central Solar e linha de ligação à rede) sobre o território, contribuindo 

assim, para a tomada de decisão. 

 

11.2 – SÍNTESE CONCLUSIVA POR FATOR AMBIENTAL 

11.2.1 – Clima e Alterações Climáticas 

Na maioria dos concelhos afetados pelo projeto (Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego), 

ao nível da emissão de GEE, verifica-se uma grande influência do tráfego rodoviário e de fontes 

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 GEE devido 

ao funcionamento dos motores de combustão dos equipamentos/veículos de apoio às atividades de 

construção, do consumo energético e da manufatura 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 abate de árvores. No entanto, 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 GEE, com relevo na problemática 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 
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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. 

11.2.2 – Qualidade do Ar 

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

da saúde humana. 

Na maioria dos concelhos afetados 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. 

11.2.3 – 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 
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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 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. 

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. 

11.2.4 – 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 erosivos temporariamente provocados. 

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. 

11.2.5 – 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. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO PRÉVIO 

 
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 
 

 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DOURO SOLAR E LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 11-5 

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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11.2.6 – Ambiente Sonoro 

Da análise da 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 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 possua 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. 

11.2.7 – 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. 

11.2.8 – Sistemas Ecológicos 

A área de estudo considerada para este descritor inclui o local proposto para a instalação da Central 

Solar Fotovoltaica, incluindo uma zona envolvente alargada, e os corredores propostos para a 

instalação da linha de transporte de energia.  

Nenhuma das componentes do projeto intersecta Áreas Classificadas.    

A área de estudo inclui sobretudo áreas agrícolas assinalando-se 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 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. 

Foi assinalada e cartografada a presença diversos habitats naturais, mas sempre com extensões 

reduzidas. 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. 

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 
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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 (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. 

11.2.9 – Paisagem 

A localização prevista para a central solar fotovoltaica do Douro 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 de cerca de 14 km, ligando à subestação de Valdigem, localizada no interflúvio entre os rios 

Douro e Varosa. 
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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, 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 pelas 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 
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afastamento que manifestam relativamente a focos de potenciais observadores e pelas alterações 

pouco relevantes na morfologia do terreno e vegetação.  

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, nomeadamente a povoação de Arcas, os pontos de interesse Lugar 

D’Orca, Capela da Sr.ª do Monte, Dolmens de Lameira Longa e a estrada EN226. 

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. 

11.2.10 – Património Cultural 

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:  
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 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. 

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. 

11.2.11 – 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. 
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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%). 

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. 

11.2.12 – Ordenamento do Território e Condicionantes 

Central Solar Fotovoltaica 

Relativamente às orientações estratégicas estabelecidas no PNPOT, o projeto contribui positivamente 

para vários dos objetivos enunciados no Programa, como sejam a otimização das infraestruturas 

ambientais 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, relativamente às orientações estabelecidas no PROF TMAD, no que se refere à 

defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais, uma vez que o projeto irá 

ocupar espaços florestais. 

Relativamente à conformidade com o PDM de Tarouca, verifica-se que o projeto não se encontra 

entre usos do solo permitidos na categoria Solo Rural, subcategoria Espaços Florestais, pelo que o 

PDM terá que ser objeto da necessária dinâmica para integrar o projeto. 

No entanto, considerando a sua importância estratégica, no âmbito da produção de energia elétrica 

com base em fontes renováveis, e o seu contributo para a competitividade e coesão territorial do 

concelho, o projeto obteve declaração de interesse público municipal. 
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Quanto à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras condicionantes, o projeto 

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. 

A existência de uma zona florestal de recreio (parque de merendas do Santuário da Senhora 

Calvário) na proximidade da Central, exigirá cuidados particulares de proteção, na fase de 

construção, e de integração paisagística na fase de exploração. 

O projeto dará um contributo positivo para a defesa da floresta contra incêndios, em função da 

existência e manutenção de uma faixa envolvente de gestão de combustíveis, com 100 m de largura, 

e pelo facto de constituir uma zona tampão à progressão de incêndios florestais. 

Grande parte da área da Central Fotovoltaica encontra-se abrangida por uma área de salvaguarda de 

recursos minerais de tungsténio (W) estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) demarcada em função das 

potencialidades que são reconhecidas para esta região do país embora no seu limite norte. Não se 

identificou a existência de nenhuma área de reserva, nem quaisquer direitos de avaliação ou 

prospeção sobre esta área, nos termos do Decreto-Lei nº 54/2015, de 22 de junho. O PDM de 

Tarouca não identifica qualquer área potencial de exploração de recursos minerais, nesta área. Deste 

modo, não foram identificados condicionamentos à implantação da Central Fotovoltaica. 

Linha a 220 kV 

Relativamente às orientações estratégicas estabelecidas no PNPOT, a Linha a 220 kV contribui 

também, positivamente, para vários dos objetivos enunciados no Programa, como sejam a otimização 

das infraestruturas ambientais 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; o 

ordenamento e revitalização dos territórios da floresta; a valorização do património e das práticas 

culturais, criativas e artísticas; e a afirmação dos ativos estratégicos turísticos nacionais, o projeto não 

contribui positivamente, em função da sua implantação e inevitável interferência no território, 

nomeadamente a nível visual. 
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O mesmo acontece quanto às orientações estabelecidas no PROF TMAD, 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 às orientações estabelecidas no PROZED, o projeto contribui positivamente, ainda que 

de forma não muito relevante, para o desenvolvimento local, mas contribui negativamente para o 

objetivo de valorização da bacia visual do Douro, embora a interferência com esta bacia visual ocorra 

apenas no trecho final da Linha. 

Quanto à conformidade com 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 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.  

Ocorre também uma interferência muito ligeira, junto à subestação de Valdigem, com espaços 

abrangidos pelo Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, mas 

esta interferência, além de muito reduzida, é inevitável, uma vez que a subestação de Valdigem se 

localiza no limite do Alto Douro Vinhateiro. 

No que respeita à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras condicionantes, a 

afetação de áreas de REN é pouco significativa, uma vez que, considerando os traçados indicativos, 

a área afetada pelos apoios é apenas de 0,32 hectares 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, uma vez que a área afetada pelos apoios 

é de 0,08 hectares 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 (0,18 hectares na zona dos apoios e 7,5 hectares condicionados 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. 
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A interferência com pontos de água acessíveis por meios aéreos é também muito reduzida.  

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. 

A interferência com infraestruturas verifica-se, fundamentalmente, ao nível da interseção de vias da 

rede rodoviária e de várias linhas de alta e muito alta tensão. O projeto é, porém, compatibilizável 

com estas infraestruturas, desde que cumprida a legislação em vigor e os regulamentos aplicáveis.   

Na área de intervenção do Corredor 1 existe uma ocorrência de quartzo, de Parada do Bispo, que 

esteve concessionada e se encontra atualmente abandonada, desconhecendo-se os recursos ainda 

aí existentes. A Linha pode ser compatibilizada com a exploração de massas minerais, caso venha a 

ocorrer. 

No que respeita ao Património Cultural Classificado destaca-se o atravessamento do Alto Douro 

Vinhateiro, classificado como Património Mundial da UNESCO e que justificou a realização de um 

Estudo de Impacte Patrimonial ao abrigo das orientações do ICOMOS e que se apresenta no 

Volume 6. 

11.2.13 – Componente Social 

Central Solar Fotovoltaica 

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. 

É relevante, ainda, referir que a integração no sistema, da energia elétrica produzida pela Central, 

não terá impacto 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. 
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Importa também referir o efeito positivo como zona tampão à progressão de incêndios.  

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. 

Considerando as informações disponíveis, a zona mais vulnerável é Vila Chã da Beira, atravessada 

pela EM520-1, pelo que devem ser escolhidas as 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. 

Os principais impactes diretos e permanentes resultam da ocupação de espaços florestais, em 

grande parte constituídos por matos, ou do seu condicionamento na faixa de gestão de combustível. 

Concomitantemente com os efeitos de ocupação, importa referir as consequências ao nível dos 

modos de exploração. A este nível as principais situações são a afetação de 150 hectares do baldio 

da União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, e a afetação ou condicionamento de, 

pelo menos, 282 hectares da área concessionada da Zona de Caça Turística de Armamar. No 

primeiro caso, os impactes foram mitigados pela realização de acordos de cessão de exploração. No 

segundo caso, deverão ser definidas as medidas mitigadoras por negociação com a empresa 

concessionária da zona de caça. 

Finalmente, embora o acesso a parcelas privadas que ficam em situação de enclave na área da 

Central, tenha ficado assegurado, o condicionamento do uso destas parcelas, na faixa de gestão de 

combustíveis, bem como de outras parcelas privadas abrangidas por essa faixa, configura um 

impacte que deve ser mitigado por acordo entre o promotor e os respetivos proprietários, em 

articulação com os municípios, considerando as obrigações destes, no âmbito dos respetivos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Linha a 220 kV 

No que respeita à Linha a 220 kV, em função das suas características de projeto linear, apenas com 

ocupação pontual do solo, a magnitude dos impactes é inferior à que resulta da instalação da Central 

Solar. 

O principal impacte positivo, e razão de ser do projeto, é o transporte da energia elétrica produzida na 

Central Solar, sem o qual a produção de energia da Central não pode ser utilizada. Após construção, 

esta infraestrutura reverte para a REN, S.A, concessionária da rede de transporte em muito alta 

voltagem. 
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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 investimento inerente ao projeto. 

Da análise efetuada anteriormente pode concluir-se que a Linha em estudo não terá impactes 

negativos significativos. 

Nas áreas florestais, considerando quer a área ocupada pelos apoios quer as extensões 

atravessadas e condicionadas pela linha, os impactes são moderadamente significativos. 

Nas áreas agrícolas com maior valor económico (pomares e vinhas) os impactes têm magnitude 

reduzida a moderada, e são pouco significativos a moderadamente significativos, sendo, porém, 

mitigáveis, nomeadamente, através de adequada e justa indemnização. 

Numa zona com densidade de ocupação edificada relativamente baixa, e considerando os traçados 

indicativos definidos na fase de Estudo Prévio, não ocorre interferência direta com habitações ou 

outras “infraestruturas sensíveis” referidas no Decreto-Lei nº 11/2018 (proteção das populações 

relativamente a efeitos de campos elétricos, magnéticos eletromagnéticos), sendo respeitadas as 

distâncias de segurança referenciadas neste diploma (22,5 m ao eixo da linha). 

No entanto, verifica-se alguma proximidade (entre 45 m e 98 m) a cerca de uma dezena de edifícios 

ou conjuntos residenciais, incluindo unidades de alojamento turístico, sobretudo no troço final, na 

aproximação à subestação de Valdigem. Incómodos na fase de construção e funcionamento (ruído, 

intrusão visual) e perceções de risco (acidentes, campos eletromagnéticos) podem traduzir-se em 

impactes e, eventualmente, perda de atratividade destes espaços, sobretudo os mais próximos da 

linha, com reflexo no valor económico da propriedade e/ou da atividade funcional. Estes impactes 

são, pela sua natureza, de difícil avaliação prévia, por maioria de razão em fase de estudo prévio, 

pelo que a principal medida de mitigação é o maior afastamento possível da linha relativamente a 

estes espaços. 

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. 
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11.2.14 – Saúde Humana 

Central Solar 

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, ou, 

pontualmente, moderadamente significativos, mas mitigáveis, desde que adotadas e implementadas 

as necessárias medidas. 

A análise levou em conta a conjugação de impactes resultante da ação de diversos determinantes 

ambientais e da sua alteração por ação do projeto. 

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 impactes são mitigáveis. 

Os principais impactes potenciais na qualidade do ar resultam das emissões de material particulado 

resultante das atividades de construção da Central, 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. 

Os impactes são mitigáveis. 

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 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 situação deve ser reavaliada e devem ser seguidas as 

orientações e normas da Direção Geral de Saúde e das autoridades de saúde regionais. 

A grande proximidade do santuário da Senhora do Calvário e do parque de merendas anexo, constitui 

uma situação particular e pontual. Mesmo protegendo o local e evitando a circulação de máquinas e 

veículos, o impacte das operações construtivas (ruído, poeiras) é dificilmente evitável. No entanto, 

torna-se necessário mitigar eficazmente os impactes, pelo menos na altura da festa anual, que 

costuma realizar-se no mês de maio. O parque de merendas situa-se também dentro da faixa de 

gestão de combustível. As medidas mitigadoras devem ser tomadas em estreita colaboração com a 

União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, responsável pelo santuário e parque de 

merendas. 

Um dos principais determinantes de potenciais impactes na saúde e bem-estar das populações, é o 

risco de acidente resultante da circulação de veículos pesados na via pública, principalmente no caso 

do atravessamento de povoações. A área de impacte mais próxima é Vila Chã da Beira, atravessada 
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e estruturada pela EM520-1 que se prevê venha a ser intensamente utilizada pelos veículos pesados 

de transporte de maquinaria, materiais e equipamentos para a Central. 

As características das vias rodoviárias e da orografia local contribuem para o risco potencial, dentro e 

fora das povoações, como o indicia a prevalência mais elevada de mortalidade por acidentes de 

transporte, na área do ACeS Douro Sul. 

A planificação das circulações, evitando ou limitando (no espaço e no tempo) 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. 

Os potenciais impactes anteriormente descritos podem conjugar-se e fazer-se sentir conjunta ou 

sinergicamente, no todo ou em parte significativa, nas áreas envolventes das frentes de obra. No 

entanto, o facto de o povoamento na envolvente ocorrer com algum afastamento e os impactes na 

qualidade do ar serem pouco significativos, reduz o âmbito e a importância da conjugação de 

impactes. 

Na fase de exploração, o impacte da Central Solar na qualidade ambiental e, consequentemente na 

saúde e bem-estar, é muito reduzido uma vez que a emissão de ruído resultante do funcionamento e 

manutenção da Central é muito pouco significativa e não se prevê a ocorrência de impactes negativos 

relevantes sobre a qualidade do ar. O funcionamento da Central Solar tem impactes positivos na 

qualidade do ar, embora indiretos, ao contribuir para a substituição da utilização de fontes não 

renováveis de produção de energia, com emissão de CO2.  

Alguns equipamentos utilizados na Central, como é o caso dos inversores, produzem campos 

eletromagnéticos. No entanto, os valores do campo estão muito abaixo dos limites permitidos por lei e 

decaem muito rapidamente com a distância, apenas se fazendo sentir em áreas mais próximas dos 

inversores, não implicando, portanto, quaisquer perigos para a saúde pública. 

A presença dos equipamentos da Central a cerca de 50 m do parque de merendas do santuário da 

Senhora do Calvário, pode ter alguns efeitos de intrusão visual e incomodidade que serão mitigados 

por um adequado projeto de integração paisagística. 

As centrais solares colocam alguns riscos de acidente por contacto inadvertido com peças em tensão. 

No entanto, este impacte é evitado, uma vez que o parque solar é devidamente vedado e vigiado, de 

modo a não permitir a entrada e circulação de pessoas não autorizadas. 

O principal risco de acidente, resulta da circulação de veículos na via pública, nomeadamente no 

atravessamento de povoações. O risco potencial é reduzido, uma vez que o tráfego gerado pela 

Central na fase de exploração, é também reduzido. 
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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. 

O facto de os impactes serem pouco significativos, reduz a probabilidade e a importância da 

conjugação de impactes com efeitos na saúde. 

Linha a 220 kV 

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. O número de recetores 

sensíveis ao longo dos corredores é reduzido e, considerando a distância dos recetores ao traçado 

indicativo da linha, as características das operações construtivas e as respetivas emissões de ruído 

não são suscetíveis de provocar um incómodo intenso e/ou prolongado. 

No que respeita à qualidade do ar, os principais impactes potenciais resultam das emissões de 

material particulado resultante das atividades de desmatação, abertura de acessos e abertura dos 

caboucos para colocação dos apoios, 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. Os impactes são 

mitigáveis. 

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 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 
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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. Importa, assim, 

contactar e informar, adequada e atempadamente, as pessoas afetadas e implementar processos de 

negociação e indemnização justos, respeitando particularmente as pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade (por fatores etários, de saúde, económicos ou outros).  

Os diversos tipos de impactes, analisados anteriormente, podem conjugar-se e fazer-se sentir 

conjunta ou sinergicamente, no todo ou em parte significativa, nas áreas envolventes das frentes de 

obra. No entanto, o facto de esta envolvente não ser densamente povoada, os impactes no ambiente 

sonoro serem pouco significativos e os riscos de acidente serem reduzidos, reduz a importância da 

conjugação de impactes. 

Na fase de exploração, os riscos de acidente que a presença e funcionamento das linhas elétricas 

representam para a saúde pública, têm a ver com os vários aspetos, entre os quais: 

 Queda de apoios e cabos; 

 Contactos acidentais com peças em tensão; 

 Efeito de tensões induzidas 

A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes de 

segurança habitualmente adotados no dimensionamento dos mesmos e das respetivas fundações, 

levando em conta condições extremas da ação de agentes naturais, como o vento. Os critérios 

adotados estão em conformidade com a legislação e normalização nacional e internacional. 

O contacto acidental com peças em tensão é pouco provável e pode resultar de um reduzido número 

de situações, como utilização de gruas ou determinados equipamentos de rega na proximidade das 

linhas. Neste último caso, a utilização de aspersores verticais e outros formas de rega em altura 

poderá constituir um fator de risco, pelo que deverão ser evitados. 

Como medida de segurança para evitar estas possíveis situações, a altura das linhas ao solo é, 

habitualmente, muito superior ao mínimo regulamentar e em todos os apoios, são colocados painéis 

com avisos e informações de segurança. 

A existência de objetos metálicos (vedações e aramados para suporte, em vinhas e pomares 

intensivos), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e acompanhando 

estas em grandes extensões, pode ocasionar a sua afetação por campos elétricos, magnéticos ou 

ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, 

com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais). Em projeto de execução, nos casos 
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onde se avalie que possam ser originadas, por contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, o 

projeto deverá prever a ligação sistemática à terra, a fim de prevenir qualquer risco. 

Para além destes aspetos, constitui um risco a presença de pessoas nas imediações de apoios ou de 

árvores próximas de linhas elétricas, em situações de condições climatéricas de trovoada. 

Relativamente a todos os aspetos referidos, deve ser proporcionada adequada informação às 

populações. 

Na fase de exploração o ruído emitido pelas Linhas de Muito Alta Tensão deriva principalmente do 

Efeito de Coroa. Considerando os parâmetros da linha em estudo, a previsão dos níveis sonoros na 

fase de exploração da infraestrutura, efetuada através de um programa implementado 

especificamente para linhas de muita alta tensão, permitiu concluir que todos os recetores avaliados 

potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto cumprem os limites de exposição aplicáveis para 

zona mista, de acordo com a legislação em vigor (Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro). Da mesma forma, é previsível que seja cumprido o Critério de 

Incomodidade (artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; diferencial Ld ≤ 6 dB; Le ≤ 4 dB; 

Ln ≤ 3 dB). 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se impactes negativos pouco significativos. 

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 e comunicadas à Agência 

Portuguesa do Ambiente, 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. 

No que respeita, à linha de 220 kV em análise, e mesmo considerando o carácter preliminar dos 

traçados na fase de estudo prévio, prevê-se que a situação mais desfavorável em termos de campo 

elétrico seja de 0,51 kV/m (Traçado 1) e 0,53 kV/m (Traçado 2), à cota de 1,80 m, a cerca de 14 m 

do eixo da Linha. O campo magnético máximo ocorre entre 0 e 40 m do eixo da linha e tem o valor 

no eixo de 5,523 µT, no Traçado 1 e 5,71 µT, no Traçado 2.  

Em qualquer um dos casos os valores representados ficam aquém das recomendações da ICNIRP, 

que apontam para os valores máximos de 5 kV/m e 100 T para os campos elétrico e magnético a 

que o público em geral poderá estar permanentemente exposto e para 30 kV/m e 5000 µT como 

valores limite a estabelecer para trabalhadores expostos durante algumas horas diárias. 

Adicionalmente, o projeto deverá obedecer às disposições legais em vigor, bem como respeitar as 

normas de segurança, nomeadamente as distâncias mínimas a “infraestruturas sensíveis”, como 

edifícios residenciais (a menos que os respetivos proprietários o autorizem), escolas, equipamento de 
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saúde, desportivos, entre outros. Os traçados indicativos, analisados nesta fase, respeitam estas 

determinações.  

A ocupação humana na envolvente da linha apresenta baixa densidade. Dentro dos corredores há 

apenas edifícios dispersos ou em pequenos grupos. Na parte final do Corredor 1, na zona de 

aproximação à subestação de Valdigem, há maior número de habitações e edifícios residenciais na 

envolvente da linha definida em traçado indicativo, mas a distâncias superiores a 22,5 m. 

Considerando, as características do meio e da ocupação humana da envolvente, os fatores de risco 

relativos à população, a distância mínima, legalmente estabelecida, a que as linhas devem situar-se 

relativamente a habitações e outras instalações sensíveis, a evidência científica produzida até ao 

momento, e os valores dos campos elétricos e magnéticos produzidos pela linha em estudo, 

previsivelmente muito inferiores aos limites estabelecidos, não se prevê a ocorrência de impactes 

resultantes da exposição a campos eletromagnéticos. 

Poderão, porém, ocorrer alguns impactes resultantes do risco percebido pelas pessoas, sobretudo as 

que vivem e trabalham na envolvente, uma vez que o risco percebido pelas populações pode ser 

muito diferente do risco determinado técnica e cientificamente, pelo que deverá haver uma adequada 

planificação e gestão da comunicação do risco, preconizado pela Direção Geral de Saúde. 

Os potenciais impactes analisados anteriormente podem conjugar-se e fazer-se sentir conjunta ou 

sinergicamente, no todo ou em parte significativa, na área das linhas e envolvente, potenciando o 

risco percebido e os receios. A proximidade de outras linhas poderá produzir um efeito cumulativo.  

No entanto, o facto de esta envolvente ter um povoamento de baixa densidade, os impactes na 

qualidade ambiental serem pouco significativos e os riscos serem reduzidos, reduz a importância da 

conjugação de impactes. 

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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11.3 – QUADROS SÍNTESE DE IMPACTES 

Apresentam-se seguidamente os quadros síntese de impactes dos vários descritores ambientais 

analisados. É indicada a localização de cada impacte, bem como a sua classificação e fase de 

ocorrência. São ainda referidas as respetivas medidas de minimização. 

A classificação dos impactes teve em consideração os parâmetros tal como indicado no Capítulo 1.3 

– Metodologia Geral do EIA. 

Quadro 11.1 – Quadro Síntese de Impactes. Clima e Alterações Climáticas 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos 

e de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Circulação de 
maquinaria e 
viaturas 

Acréscimo da emissão 
de GEE 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Temporário 
Nacional 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo  

Construção 

b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
c.34 
c.35 
c.36 
c.45 
c.47 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Circulação de 
maquinaria e 
viaturas 

a.1 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
c.34 
c.35 
c.36 
c.45 
c.47 

Central Solar 
Fotovoltaica e 
Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Funcionamento 
das infraestruturas 

Redução da emissão 
de GEE 

Positivo 
Indireto 
Provável 
Permanente 
Nacional 
Reversível 
Magnitude elevada 
Significativo 

Exploração e.3 
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Quadro 11.2 – Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ar 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Circulação e 
operação de 
maquinaria e 
viaturas 
Movimentação de 
terras 

Aumento do nível de 
poeiras em suspensão 
Libertação de poeiras 
e poluentes 
atmosféricos 
provocados pela 
maquinaria em 
circulação, instalação 
e funcionamento do 
estaleiro e operações 
de betonagem 

Negativo 
Direto  
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Reduzida magnitude 
Pouco significativo  

Construção 

b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
c.34 
c.35 
c.36 
c.45 
c.47 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Circulação e 
operação de 
maquinaria e 
viaturas 
Movimentação de 
terras 

a.1 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
c.34 
c.35 
c.36 
c.45 
c.47 

Central Solar 
Fotovoltaica e 
Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Funcionamento 
das infraestruturas 

Redução da emissão 
de poluentes 
atmosféricos através 
da incorporação de 
renováveis na geração 
de energia elétrica 

Positivo 
Direto 
Provável 
Permanente 
Local e nacional 
Reversível 
Magnitude elevada 
Significativo 

Exploração e.3 

 

Quadro 11.3 – Quadro Síntese de Impactes. Geologia e Geomorfologia 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos 

e de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica  
Abertura de 
acessos 
Movimentação de 
terras 
Instalação de 
equipamentos 

Alteração na fisiografia 
e geomorfologia  

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

a.1 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
c.20 
c.28 
c.29 
c.30 
c.31 
c.32 
c.33 
c.37 
c.38 

Interferência com 
recursos geológicos 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Abertura de 
acessos 
Movimentação de 
terras 
Instalação de 

Alteração na fisiografia 
e geomorfologia  

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 

Construção 

a.1 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
c.16 
c.17 
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Quadro 11.3 – Quadro Síntese de Impactes. Geologia e Geomorfologia 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos 

e de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

equipamentos Pouco significativo c.20 
c.28 
c.29 
c.30 
c.31 
c.32 
c.33 
c.37 
c.38 

Interferência com 
recursos geológicos 

Negativo 
Direto 
Provável 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

 

Quadro 11.4 – Quadro Síntese de Impactes. Solos e RAN 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos 

e de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Desmatação e 
limpeza dos solos 
Abertura de 
acessos 
Movimentação de 
terras 
Instalação de 
equipamentos 

Afetação das 
caraterísticas 
pedológicas dos solos 
e aumento da erosão 
hídrica 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

b.1 
b.2 
b.4 
b.5 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.20 
c.26 
c.27 
c.31 
c.32 
c.33 
c.37 
c.38 
c.39 
c.41 
c.44 
c.11 
c.8 

c.15 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Desmatação e 
limpeza dos solos 
Abertura de 
acessos 
Movimentação de 
terras 
Implantação dos 
apoios 

Afetação das 
caraterísticas 
pedológicas dos solos 
e aumento da erosão 
hídrica 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

a.1 
a.3 
a.5 

a.13 
a.18 
a.22 
b.1 
b.2 
b.4 
b.5 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.20 
c.26 
c.27 
c.31 
c.32 
c.33 
c.37 
c.38 
c.39 

Afetação de RAN 

Negativo 
Direto 
Provável 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 
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Quadro 11.4 – Quadro Síntese de Impactes. Solos e RAN 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos 

e de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

c.41 
c.44 
c.11 
c.8 

c.15 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Funcionamento da 
linha 

Ocupação definitiva de 
solos pelos apoios 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração 

e.3 

Ocupação definitiva de 
RAN pelos apoios 

Negativo 
Direto 
Pouco provável 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração 

 

Quadro 11.5 – Quadro Síntese de Impactes. Recursos Hídricos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Hidrologia e Hidrogeologia 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Atividades de 
implantação dos 
apoios  
Desenvolvimento 
da linha 
Abertura de novos 
acessos 

Desmatação, 
movimentação de 
terras com o 
consequente aumento 
da erosão do solo, 
favorecendo o 
escoamento à 
infiltração  
Ocupação dos solos 
com alterações no 
escoamento e 
infiltração 
Assoreamento das 
linhas de água na 
proximidade 

Negativo 
Indireto 
Local 
Temporário 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco Significativo 

Construção 

a.1 
a.9 

a.10 
a.11 
a.14 
a.15 
a.22 
b.1 
b.2 
b.5 
c.2 
c.5 

c.16 
c.17 
c.18 
c.30 
c.32 
c.33 
c.34 
c.35 
c.36 
c.39 
c.41 
c.43 
c.57 
c.58 
d.1 
d.3 
d.6 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Afetação do meio 
hídrico subterrâneo 
pela redução da 
permeabilidade do solo 
na implantação dos 
apoios 

Negativo 
Indireto 
Local 
Temporário 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco Significativo a nulo 

Central Solar 
Fotovoltaica  

Afetação do meio 
hídrico subterrâneo 
pela redução da 

Negativo 
Direto 
Certo 

b.1 
b.2 
b.5 
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Quadro 11.5 – Quadro Síntese de Impactes. Recursos Hídricos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

permeabilidade do solo 
na implantação da 
Central 

Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco Significativo  

c.2 
c.5 

c.16 
c.17 
c.18 
c.30 
c.32 
c.33 
c.34 
c.35 
c.36 
c.39 
c.41 
c.43 
c.57 
c.58 
d.1 
d.3 
d.6 

Central Solar 
Fotovoltaica 

Fenómenos de 
ravinamento 
decorrentes da erosão 
hídrica 

Negativo 
Direto 
Pouco provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude moderada 
Pouco Significativo Exploração e.3 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Obstrução do regime 
de escoamento 
Inviabilização de 
pontos de água para 
abastecimento de 
aeronaves de combate 
a incêndios 

Nulos a negativos 
Diretos e indiretos 
Pouco prováveis 
Permanentes 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Qualidade da Água 

Central Solar 
Fotovoltaica 
Instalação e 
operação do 
estaleiro e parque 
de máquinas 
Desmatação e 
desarborização 
Movimentação de 
terras 

Degradação da 
qualidade das águas 
superficiais 

Negativo 
Indireto 
Pouco provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude moderada 
Pouco significativo 

Construção 

b.1 
b.2 
b.5 
c.2 
c.5 

c.16 
c.17 
c.18 
c.30 
c.32 
c.33 
c.34 
c.35 
c.36 
c.39 
c.41 
c.43 
c.57 
c.58 
d.1 
d.3 
d.6 

Degradação da 
qualidade das águas 
subterrâneas 

Negativo 
Indireto 
Local 
Temporário 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco Significativo a 
moderadamente 
significativo 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Instalação e 
operação do 
estaleiro e parque 

Degradação da 
qualidade das águas 
superficiais 

Negativo 
Indireto 
Pouco provável 
Temporário 
Local 

a.1 
a.9 

a.10 
a.11 
a.14 
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Quadro 11.5 – Quadro Síntese de Impactes. Recursos Hídricos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

de máquinas 
Desmatação e 
desarborização 
Movimentação de 
terras/escavação 
das fundações dos 
apoios 

Reversível 
Magnitude reduzida 
Nulo a Pouco significativo 

a.15 
a.22 
b.1 
b.2 
b.5 
c.2 
c.5 

c.16 
c.17 
c.18 
c.30 
c.32 
c.33 
c.34 
c.35 
c.36 
c.39 
c.41 
c.43 
c.57 
c.58 
d.1 
d.3 
d.6 

Degradação da 
qualidade das águas 
subterrâneas 

Negativo 
Indireto 
Pouco provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Nulo a Pouco significativo 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Operações de 
manutenção da 
linha 

Degradação da 
qualidade das águas 
superficiais e 
subterrâneas 

Negativos 
Indiretos 
Pouco prováveis 
Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida 
Nulo a Pouco significativo 

Exploração e.3 
Central Solar 
Fotovoltaica 
Produção de 
águas residuais 
domésticas 
Emissão de óleos 
Águas de lavagem 
de equipamentos 

Degradação da 
qualidade das águas 
superficiais e 
subterrâneas 

Negativos 
Indiretos 
Pouco prováveis 
Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

 

Quadro 11.6 – Quadro Síntese de Impactes. Ambiente Sonoro 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Circulação e 
operação de 
maquinaria e 
viaturas 

Ruído promovido pelas 
operações e 
maquinaria afeta à 
obra de construção 

Negativo 
Direto e indireto 
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

a.1 
a.11 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
c.6 
c.7 

c.16 
c.17 
c.46 
c.47 
c.48 
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Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Circulação e 
operação de 
maquinaria e 
viaturas 

b.1 
b.5 
b.8 
c.6 
c.7 

c.16 
c.17 
c.46 
c.47 
c.48 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Funcionamento da 
linha elétrica 

Ruído resultante do 
funcionamento da linha 
elétrica  

Negativo 
Direto e indireto 
Provável 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração 
a.11 
e.3 

 

Quadro 11.7 – Quadro Síntese de Impactes. Gestão de Resíduos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Instalação e 
operação dos 
estaleiros 
Construção de 
acessos 
Desmatação e 
limpeza do terreno 
Terraplenagens e 
movimentos de 
terras 
Instalação de 
equipamentos 
Construção de 
maciços de 
fundação dos 
apoios 
Montagem de 
bases e 
betonagem 
Operação de 
máquinas e 
equipamentos 
afetos à obra 

Produção de resíduos  
Embalagens 
RCD 
Urbanos e 
equiparados 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Construção 

b.1 
b.2 
b.5 
c.16 
c.17 
c.37 
c.54 
c.55 
c.56 
c.57 
c.58 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Instalação e 
operação dos 
estaleiros 
Construção de 
acessos 
Desmatação e 
limpeza do terreno 
Terraplenagens e 
movimentos de 
terras 
Instalação de 
equipamentos 
Construção de 
maciços de 
fundação dos 
apoios 
Montagem de 
bases e 

a.1 
a.22 
b.1 
b.2 
b.5 
c.16 
c.17 
c.37 
c.54 
c.55 
c.56 
c.57 
c.58 
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betonagem 
Operação de 
máquinas e 
equipamentos 
afetos à obra 

Central Solar 
Fotovoltaica e 
Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Operações de 
manutenção 

Produção de resíduos  
RCD 
Urbanos e 
equiparados 

Negativo 
Direto 
Provável 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Exploração e.3 

 

Quadro 11.8 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Flora 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Movimentação de 
máquinas e 
viaturas 
 Instalação de 
estaleiros 
Abertura de 
acessos 
temporários 
Instalação de 
outras zonas de 
apoio à obra 

Afetação de vegetação 
pela compactação de 
solo, emissão de 
poeiras e pelo eventual 
derrame de poluentes 

Negativo 
Direto 
Provável 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Construção 

b.1 
b.5 
b.6 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.26 
c.34 
c.39 
c.44 
d.1 
d.4 
d.7 
d.8 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Movimentação de 
máquinas e 
viaturas 
 Instalação de 
estaleiros 
Abertura de 
acessos 
temporários 
Instalação de 
outras zonas de 
apoio à obra 

a.1 
a.7 

a.22 
b.1 
b.5 
b.6 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.26 
c.34 
c.39 
c.41 
c.44 
d.1 
d.4 
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Quadro 11.8 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Desmatação e 
limpeza superficial 
dos terrenos 

Destruição da 
vegetação 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos, 
pontualmente significativos e 
muito significativos 

Construção 

b.1 
b.5 
b.6 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.26 
c.34 
c.39 
c.44 
d.1 
d.4 
d.7 
d.8 

Central Solar 
Fotovoltaica 
Instalação dos 
equipamentos e 
infraestruturas 

Afetação de vegetação 
pela compactação de 
solo, emissão de 
poeiras e pelo eventual 
derrame de poluentes 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Construção 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Desmatação e 
limpeza superficial 
dos terrenos 
Instalação dos 
equipamentos e 
infraestruturas 

Afetação de vegetação 
pela compactação de 
solo, emissão de 
poeiras e pelo eventual 
derrame de poluentes 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Construção 

a.1 
a.7 

a.22 
b.1 
b.5 
b.6 
c.2 
c.8 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.26 
c.34 
c.39 
c.41 
c.44 
d.1 
d.4 

Fauna 

Central Solar 
Fotovoltaica 
Desmatação e 
limpeza superficial 
dos terrenos 

Perda de habitat pela 
destruição da 
vegetação 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Significativo  

Construção 

b.1 
b.5 
c.2 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
c.44 
d.1 
d.4 
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Quadro 11.8 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Instalação de 
estaleiro 
Abertura de 
acessos 
temporários 
Instalação de 
outras zonas de 
apoio à obra 
Circulação de 
maquinaria e 
veículos Aumento de 

perturbação sobre as 
comunidades 
faunísticas 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude moderada 
Significativo  

a.1 
a.7 
a.8 
b.1 
b.5 
c.2 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
c.44 
d.1 
d.4 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Instalação de 
estaleiro 
Abertura de 
acessos 
temporários 
Instalação de 
outras zonas de 
apoio à obra 
Circulação de 
maquinaria e 
veículos 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativo  

b.1 
b.5 
c.2 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
c.44 
d.1 
d.4 

Flora 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Ações de 
manutenção e 
conservação das 
infraestruturas 

Afetação de vegetação 
pela compactação de 
solo, emissão de 
poeiras e pelo eventual 
derrame de poluentes 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração 

e.1 
e.3 
e.4 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Ações de 
manutenção e 
conservação das 
infraestruturas 

e.1 
e.3 

Fauna  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Funcionamento da 
infraestrutura 

Substituição dos 
biótopos presentes 
pela infraestrutura 

Negativo 
Direto 
Provável 
Permanente 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativo  

Exploração e.3 

Efeito barreira 
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Quadro 11.8 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos  

Central Solar 
Fotovoltaica 
Operações de 
manutenção 

Aumento dos níveis de 
perturbação 

Negativo 
Direto 
Provável 
Permanente 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativo  

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Funcionamento da 
linha 

Acréscimo de 
mortalidade de aves 
por colisão 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Permanente 
Local 
Irreversível 
Magnitude moderada 
Significativo a muito 
significativo 

Exploração e.5 

Perda de habitat 

Negativo 
Indireto 
Provável 
Permanente 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração 
e.1 
e.3 

 

Quadro 11.9 – Quadro Síntese de Impactes. Paisagem 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Movimentação de 
máquinas e 
veículos 
Presença de 
infraestruturas de 
apoio 

Presença de 
elementos estranhos 
ao ambiente visual 

Negativo 
Direto 
Provável 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

b.1 
b.5 
c.2 

c.13 
c.15 
c.20 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
d.1 
d.4 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede  
Movimentação de 
máquinas e 
veículos 
Presença de 
infraestruturas de 
apoio 

a.19 
b.1 
b.5 
c.2 

c.16 
c.17 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
c.41 
d.1 
d.4 
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Quadro 11.9 – Quadro Síntese de Impactes. Paisagem 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Instalação de 
estaleiros e 
parques de 
materiais 
Desmatação 

Alterações à 
morfologia do terreno e 
destruição do coberto 
vegetal 

b.1 
b.5 
b.6 
c.2 

c.13 
c.15 
c.20 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
d.1 
d.4 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Abertura de 
acessos 
Abertura de valas 
de cabos 
Execução das 
plataformas para 
cabinas técnicas e 
subestação 

Movimentação de 
terras com 
significância estrutural 
e visual 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Abertura de 
acessos 
Fundações 
Desmatação 

Perturbação visual 

a.19 
a.20 
a.21 
b.1 
b.5 
c.2 

c.16 
c.17 
c.21 
c.22 
c.34 
c.39 
c.41 
d.1 
d.4 

Central Solar 
Fotovoltaica  
Presença e 
operação da 
infraestrutura 

Alteração da 
morfologia natural do 
terreno e afetação da 
vegetação existente 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Exploração e.3 
Redução do valor 
cénico da Paisagem 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Presença e 
funcionamento da 
infraestrutura 

Redução do valor 
cénico da paisagem 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário 
Local 
Irreversível 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativo 
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Quadro 11.10 – Quadro Síntese de Impactes. Património Cultural 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de Minimização 
dos Impactes Negativos e 

de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica 
Implantação da 
infraestrutura 

Sítios com valor 
patrimonial da área de 
incidência do projeto 
(sítio n.º 9 – Lameira 
Longa 2) 

Negativo 
Indireto 
Incerto 
Temporário 
Local 
Reversível 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativo 

Construção 

b.1 
b.5 

b.12 
c.13 
c.15 
c.59 
c.60 
c.61 
c.62 
c.63 
c.64 
c.65 
c.66 
c.67 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Implantação da 
infraestrutura 

Sítios com valor 
patrimonial da área de 
incidência do projeto 
(sítio n.º 15 – Alto 
Douro Vinhateiro) 

Negativo 
Direto 
Certo 
Permanente 
Local 
Reversível 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativo 

Construção 

b.1 
b.5 
c.59 
c.60 
c.61 
c.62 
c.63 
c.64 
c.65 
c.66 
c.67 

 

 

Quadro 11.11 – Quadro Síntese de Impactes. Uso Atual do Solo 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica 
Desmatação e 
limpeza dos solos 
Montagem de 
infraestruturas 
Movimentação de 
terras para 
implantação da 
Subestação 
Abertura de 
acessos 

Alteração do Uso do 
Solo 

Negativo 
Direto 
Certo 
Temporário ou Permanente 
Local 
Irreversível ou Reversível 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

Construção 

b.1 
b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.6 

b.10 
c.2 
c.8 

c.19 
c.20 
c.22 
c.23 
c.24 
c.25 
c.26 
c.34 
c.39 
d.1 
d.3 
d.4 
d.5 
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Quadro 11.11 – Quadro Síntese de Impactes. Uso Atual do Solo 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 
Desmatação e 
limpeza dos solos 
Montagem de 
infraestruturas 
Movimentação de 
terras para 
implantação da 
Subestação 
Abertura de 
acessos 

a.1 
a.3 
a.4 
a.5 
a.6 

a.11 
a.12 
a.13 
a.18 
a.20 
a.21 
a.22 
b.1 
b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.6 

b.10 
c.2 
c.4 

c.16 
c.17 
c.19 
c.20 
c.22 
c.23 
c.24 
c.25 
c.26 
c.27 
c.34 
c.38 
c.39 
c.41 
d.1 
d.3 
d.4 
d.5 

 

Quadro 11.12 – Quadro Síntese de Impactes. Ordenamento do Território e Condicionantes 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica 

Conformidade com 
instrumentos do SGT 
de âmbito nacional e 
regional (PNPOT e 
PROF TMAD) 

Positivos e negativos 
Diretos e indiretos 
Certos 
Permanentes 
Locais, regionais e nacionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida elevada 
Pouco significativos a 
significativos 

Construção 
Exploração 

b.1 
b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.6 
b.7 

b.10 
c.2 
c.9 

c.20 
c.22 

Conformidade com o 
PDM de Tarouca – 
afetação de classes e 

Negativos 
Diretos 
Certos 
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Quadro 11.12 – Quadro Síntese de Impactes. Ordenamento do Território e Condicionantes 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

categorias de uso do 
solo 

Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude elevada 
Moderadamente significativos 

c.23 
c.24 
c.25 
c.34 
c.39 
c.42 
d.1 
d.4 
d.5 
d.6 

Conformidade com o 
PDM de Tarouca – 
desenvolvimento do 
concelho 

Positivos 
Diretos e Indiretos 
Prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis  
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Interferência com REN 

Negativos 
Diretos 
Certos ou prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Moderadamente significativos 

Interferência com o 
Regime Florestal – 
Perímetro Florestal da 
Serra de Leomil 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude elevada 
Moderadamente significativos 
a significativos 

Interferência com 
Zonas Florestais de 
Recreio – santuário da 
Senhora do Calvário 

Negativos 
Diretos ou indiretos 
Certos ou Prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Recursos Geológicos 

Negativos 
Diretos 
Prováveis 
Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude não avaliável 
Significância não avaliável 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Conformidade com 
instrumentos do SGT 
de âmbito nacional e 
regional (PNPOT) 

Positivos e negativos 
Diretos e indiretos 
Certos 
Permanentes 
Locais, regionais e nacionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida elevada 
Pouco significativos a 
significativos 

Construção 
e exploração 

a.1 
a.9 

a.11 
a.12 
a.14 
a.15 
a.16 
a.17 
a.18 
a.19 
a.22 
b.1 

Conformidade com 
instrumentos do SGT 
de âmbito nacional e 
regional (PROF 

Negativos 
Diretos ou indiretos 
Certos 
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Quadro 11.12 – Quadro Síntese de Impactes. Ordenamento do Território e Condicionantes 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

TMAD) Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.6 
b.7 

b.10 
c.2 
c.9 

c.16 
c.17 
c.20 
c.22 
c.23 
c.24 
c.25 
c.34 
c.38 
c.39 
c.41 
c.42 
d.1 
d.4 
d.5 
d.6 
e.1 
e.2 
e.3 
e.6 

Conformidade com 
instrumentos do SGT 
de âmbito nacional e 
regional (PROZED – 
valorização da bacia 
visual do Douro) 

Negativos 
Diretos ou indiretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Conformidade com 
instrumentos do SGT 
de âmbito nacional e 
regional (PROZED – 
desenvolvimento local) 

Positivos 
Diretos ou indiretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção 

Conformidade com os 
PDM – afetação de 
classes e categorias 
de uso do solo 

Negativos 
Diretos 
Certos ou Prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Construção 
e exploração 

Interferência com REN 

Negativos 
Diretos 
Certos ou prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Interferência com RAN 

Negativos 
Diretos 
Certos ou prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Interferência com o 
Regime Florestal – 
Perímetro Florestal da 
Serra de Leomil 

Negativos 
Diretos 
Certos ou prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Interferência com 
pontos de água 

Nulo a Negativos 
Indiretos 
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Quadro 11.12 – Quadro Síntese de Impactes. Ordenamento do Território e Condicionantes 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

acessíveis por meios 
aéreos 

Pouco prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou Irreversíveis 
Magnitude reduzida  
Pouco significativos 

Interferência com 
Domínio Público 
Hídrico 

Negativos 
Indiretos 
Prováveis 
Temporários  
Locais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Interferência com 
infraestruturas – rede 
viária 

Negativos 
Diretos 
Prováveis 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida  
Pouco significativos 

Interferência com 
infraestruturas – linhas 
elétricas aéreas 

Negativos 
Diretos 
Certos  
Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Moderadamente significativos 

Interferência com 
Património Cultural 
Classificado – Alto 
Douro Vinhateiro 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Temporários ou Permanentes 
Locais 
Reversíveis ou irreversíveis 
Magnitude reduzida  
Moderadamente significativos 
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Quadro 11.13 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica 

Criação de emprego 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Moderadamente significativos 

Construção b.11 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários ou permanentes 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida  
Pouco significativos 

Exploração e.2 

Efeito positivo nas 
atividades económicas 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção b.11 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários ou permanentes 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Exploração e.2 

Produção de energia 
elétrica com base em 
fonte renovável 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Certos 
Permanentes 
Nacionais 
Reversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

Exploração e.2 

Formação de zona 
tampão reduzindo o 
risco de propagação 
de incêndios 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

Afetação de 
infraestruturas viárias 
devido à circulação de 
veículos pesados e 
maquinaria 

Negativos 
Diretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção 

b.1 
b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.7 
b.8 
b.9 

b.10 
b.11 
c.1 

Incómodos ambientais 
(ruído, poeiras, 
segurança) provocado 
pelo tráfego de 

Negativos 
Diretos 
Prováveis 
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Quadro 11.13 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

atravessamento de 
povoações 

Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

c.2 
c.3 
c.6 
c.9 

c.10 
c.11 
c.13 
c.14 
c.15 
c.19 
c.20 
c.22 
c.26 
c.24 
c.25 
c.34 
c39 
c.40 
c.42 
c.44 
c.49 
c.50 
c.51 
c.52 
c.53 
d.1 
d.2 

Incómodos ambientais 
(ruído, poeiras, 
segurança, intrusão 
visual) na área de 
lazer do Santuário da 
Senhora do Calvário) 

Negativos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários ou permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção 
e exploração 

b.1 
b.2 
b.3 
b.4 
b.5 
b.7 
b.8 
b.9 

b.10 
b.11 
c.1 
c.2 
c.3 
c.6 
c.9 

c.10 
c.11 
c.13 
c.14 
c.15 
c.19 
c.20 
c.22 
c.26 
c.24 
c.25 
c.34 
c39 
c.40 
c.42 
c.44 
c.49 
c.50 
c.51 

Ocupação de de 
espaços florestais e 
condicionamento na 
faixa de gestão de 
combustíveis 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

Condicionamento, na 
faixa de gestão de 
combustíveis, de áreas 
de pomar, castanheiro, 
culturas temporárias, 
parques de criação de 
perdiz e outras usos 
do solo  

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos  

Ocupação do baldio da 
União de Freguesias 
de Granja Nova e Vila 
Chã da Beira 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Ocupação ou Negativos 
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Quadro 11.13 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

condicionamento da 
Zona de Caça 
Turística de Armamar 
e criação de áreas 
sobrantes e enclaves 

Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

c.52 
c.53 
d.1 
d.2 
e.2 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Criação de emprego 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Construção b.11 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários ou permanentes 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida  
Pouco significativos 

Exploração 
e.1 
e.2 
e.3 

Efeito positivo nas 
atividades económicas 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção b.11 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 
Temporários ou permanentes 
Locais e regionais 
Reversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos 

Exploração 

e.1 
e.2 
e.3 

Transporte da energia 
elétrica produzida na 
Central Solar 

Positivos 
Diretos e indiretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude elevada 
Muito significativos 

Exploração 

Intersecção de 
infraestruturas (viárias, 
linhas elétricas) 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Temporários 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

Construção 
e exploração 

a.1 
a.11 
a.12 
a.20 
a.21 
a.22 
b.2 
b.3 
b.5 
b.7 
b.8 

Afetação de 
povoamentos de 
pinheiro bravo 

Negativos 
Diretos 
Certos 
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Quadro 11.13 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos 

b.9 
b.10 
c.1 
c.2 
c.6 
c.9 

c.10 
c.11 
c.13 
c.14 
c.19 
c.20 
c.22 
c.23 
c.24 
c.25 
c.29 
c.34 
c.38 
c.39 
c.40 
c.41 
c.42 
c.44 
c.49 
c.50 
c.51 
c.52 
c.53 
d.1 
e.1 
e.2 
e.3 

Afetação de pomares 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Afetação de vinhas:  

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida a 
moderada 
Pouco significativos a 
moderadamente significativos 

Afetação de áreas de 
olival 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Afetação de área de 
áreas de castanheiro 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude reduzida 
Pouco significativos  

Interseção da zona de 
caça municipal de 
Armamar 

Negativos 
Diretos 
Certos 
Permanentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude moderada 
Pouco significativos  

Incómodos ambientais 
(ruído, poeiras, 
segurança, intrusão 
visual) em espaços 
residenciais e outras 
áreas sociais 

Negativos 
Diretos 
Prováveis 
Temporários 
Intermitentes 
Locais 
Irreversíveis 
Magnitude moderada 
Moderadamente significativos  

Proximidade a edifícios 
residenciais e outras 
áreas sociais: 

Negativos 
Diretos e indiretos 
Prováveis 

Exploração 
e.1 
e.2 
e.3 
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Quadro 11.13 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

perceções de risco 
elétrico e de efeitos de 
campos 
eletromagnéticos 

Permanentes 
Locais 
Reversíveis 
Magnitude indeterminada 
Significância indeterminada  

 

Quadro 11.14 – Quadro Síntese de Impactes. Saúde Humana 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

Central Solar 
Fotovoltaica 

Risco de acidente 
Incomodidade 
ambiental 
Aumento dos quadros 
depressivos e 
episódios de 
ansiedade 
Aumento da incidência 
doenças 
gastrointestinais e 
cardíacas e 
perturbações do sono 
Transmissão de 
doenças 

Estes potenciais impactes 
podem conjugar-se e fazer-se 
sentir conjunta ou 
sinergicamente, no todo ou em 
parte significativa, nas áreas 
envolventes das frentes de 
obra. No entanto, o facto de o 
povoamento na envolvente 
ocorrer com algum afastamento 
e os impactes na qualidade do 
ar serem pouco significativos, 
reduz a importância da 
conjugação de impactes. 
A incomodidade e os riscos de 
acidente resultantes do 
atravessamento de povoações 
por veículos da obra, e a 
afetação da área de lazer do 
Monte do Calvário devem ser 
devidamente considerados e 
mitigados. 

Construção 

b.1 
b.5 
b.8 
b.9 

b.11 
c.1 
c.2 
c.3 
c.6 

c.10 
c.11 
c.12 
c.13 
c.14 
c.15 
c.40 
c.42 
c.44 
c.49 
c.50 
c.51 
c.52 
c.53 
d.2 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Estes potenciais impactes 
podem conjugar-se e fazerem 
sentir conjunta ou 
sinergicamente, no todo ou em 
parte significativa, nas áreas 
envolventes das frentes de 
obra. No entanto, o facto de 
esta envolvente ser muito 
pouco povoada, os impactes 
na qualidade ambiental serem 
pouco significativos, reduz a 
importância da conjugação de 
impactes, embora os riscos de 
acidente possam ser 
reduzidos. 

a.1 
a.11 
a.12 
a.22 
b.1 
b.5 
b.8 
b.9 

b.11 
c.1 
c.2 
c.3 
c.6 

c.16 
c.17 
c.29 
c.40 
c.42 
c.44 
c.49 
c.50 
c.51 
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Quadro 11.14 – Quadro Síntese de Impactes. Saúde Humana 

Localização Impacte Classificação 
Fase de 

Ocorrência 

Medidas de 
Minimização dos 

Impactes Negativos e 
de Potenciação dos 
Impactes Positivos 

c.52 
c.53 

Central Solar 
Fotovoltaica 

Incomodidade 
ambiental 
Agravamento de 
quadros de doenças 
cardiovasculares 
Aumento dos quadros 
depressivos e de 
ansiedade 
Risco de acidente 

Estes potenciais impactes 
podem conjugar-se e fazerem 
sentir conjunta ou 
sinergicamente, no todo ou em 
parte significativa, nas áreas 
envolventes das frentes de 
obra. No entanto, o facto de 
esta envolvente ser pouco 
povoada, os impactes na 
qualidade ambiental serem 
pouco significativos, reduz a 
importância da conjugação de 
impactes, embora os riscos de 
acidente possam ser reduzidos. 

Exploração 

e.2 

Linha Elétrica de 
Ligação à Rede 

Risco de acidente 
Incomodidade 
ambiental 
Perturbações do sono 
Aumento dos quadros 
depressivos e 
episódios de 
ansiedade 
Aumento da incidência 
de doenças cardíacas 
e gastrointestinais 

Estes potenciais impactes 
podem conjugar-se e fazerem 
sentir conjunta ou 
sinergicamente, no todo ou em 
parte significativa, na área das 
linhas e envolvente, 
potenciando o risco percebido 
e os receios. A proximidade de 
outras linhas poderá produzir 
um efeito cumulativo. No 
entanto, o facto de esta 
envolvente ser muito pouco 
povoada, os impactes na 
qualidade ambiental serem 
pouco significativos e os riscos 
para a saúde serem reduzidos, 
reduz a importância da 
conjugação de impactes. 

e.1 
e.3 

 

11.4 – CONCLUSÕES FINAIS 

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, apresentando-se a descrição do projeto da mesma no capítulo 3.2.1 do Volume 2 – 

Relatório Síntese.  

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 pouco superior a 15 km (capítulo 3.2.2 do Volume 

2 – Relatório Síntese). 
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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 habitações1. A produção estimada permite 

evitar a emissão de cerca de 41.350 ton de CO2 por ano2, 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. 

De extrema relevância para a perceção 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, e única na região. 

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 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., 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 

(a localização do painel em causa e o acesso ao mesmo é apresentada no capítulo 1.2.1 – Reserva 

de Capacidade do Volume 2 – Relatório Síntese), 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 o seu desenvolvimento, como é 

destacado no capítulo 1.2.2 – Processo de estudo de melhores soluções para ligação à Rede de 

Transporte de eletricidade, apoiado pelos documentos apresentados no Anexo A (Volume 4). 

 
1 Para a estimativa do abastecimento de habitações foi considerado o consumo de 3600 kWh/habitação/ano 
2 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 distintas, 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 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”. 

Acresce que foi validada em reunião de trabalho e de articulação direta com a Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP e demais entidades usualmente integrantes das Comissões de Avaliação, 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, e apontada esta 

estratégia de analisar ambientalmente os projetos.  

O layout da Central Solar Fotovoltaica analisado no presente estudo 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 decorrem das ações da 

fase de construção sendo, na generalidade, passíveis de minimização, reversíveis e temporários. É 

importante referir igualmente que o PIP 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 Estudo de Grandes Condicionantes (apresentado no Volume 5 

– Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais do presente 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 os corredores de desenvolvimento da linha que, como 

resultado do aprofundamento do conhecimento da região onde se desenvolvem, foram otimizados de 

modo a minimizar a interferência com situações de maior sensibilidade em todos os domínios, 

ambiental e técnico. 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 a 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 

(capítulo 9 – Comparação de Alternativas), 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 mais próxima 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. Refira-se que, relativamente à 

comparação de alternativas realizada: 

 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; 
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 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 

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 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 

presente Estudo de Impacte Ambiental, tendo como base as orientações apresentadas em Guidance 

on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS 2011, onde se 

conclui que o projeto em questão se coaduna com os valores naturais e culturais da região, 

mantendo a preservação da sustentabilidade do Bem Património Mundial. 
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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 

o layout criterioso da Central Solar Fotovoltaica e o desenvolvimento estruturados 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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