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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto da “Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de 

Transporte (RNT)”, em fase de anteprojeto, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 16.º 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, diploma que estabelece o 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

Dando cumprimento ao RJAIA, a Dapsun – Investimentos e Consultoria, Lda., na qualidade de 

entidade proponente do referido projeto, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e 

respetivo anteprojeto na plataforma SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), através do processo com o código 

PL20200918001275, sendo a entidade licenciadora do projeto a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

O projeto da Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à RNT refere-se à construção da linha 

aérea a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Fotovoltaica da Lupina (CF Lupina) e a 

subestação de Bodiosa, com o objetivo de interligar a CF Lupina à RNT, para permitir o 

escoamento da energia aí produzida. 

Este procedimento de AIA teve início a 26 de outubro de 2020, data em que se considerou 

estarem reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo, após 

confirmação da DGEG enquanto entidade licenciadora. 

O projeto em causa foi enquadrado no RJAIA nos termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 

do artigo 1.º, estando enquadrado pela alínea b) do n.º 3 do Anexo II: “Instalações industriais 

destinadas ao transporte de gás, vapor e de água quente e transporte de energia elétrica por 

cabos aéreos (não incluídos no Anexo I)”, com Eletricidade ≥ 110 kV e ≥ 10 km (caso geral). 

O projeto não afeta qualquer área identificada como sensível nos termos da definição constante 

do artigo 2.º do RJAIA. 

Ao abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do ofício ref.ª S068823-202011-

DAIA.DAP, de 27 de novembro de 2020, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída 

pelas seguintes entidades: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), 

APA/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), APA/Departamento 

de Gestão Ambiental (APA/DGA), APA/Departamento de Alterações Climáticas (APA/DCLIMA), 

APA/Administração da Região Hidrográfica do Centro (APA/ARH Centro), Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Direção-Geral de Energia e Geologia 
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(DGEG), Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS Centro) e o Instituto Superior de 

Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Embora nomeadas, a APA/DGA não considerou necessário, face à reduzida significância dos 

impactes, participar na CA. A APA/DCLIMA não participou na CA, mas emitiu parecer. 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os 

seguintes: 

− APA/DAIA – Eng.ª Sara Cabral e Dr. Nuno Sequeira. 

− APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão. 

− APA/ARH Centro – Eng.ª Dulce Calado. 

− ICNF – Eng.ª Jacinto Diamantino. 

− CCDR Centro – Dr. António Martins. 

− DGPC – Dra. Alexandra Estorninho. 

− LNEG – Dr. Paulo Ferreira. 

− ARS Centro – Dra. Sara Dias. 

− CEANB/ISA – Arq.º Pais. João Jorge. 

− DGEG – Eng.ª Ana Costa. 

O EIA, datado de setembro de 2020, foi elaborado, entre fevereiro e setembro de 2020, pela 

empresa Noctula – Consultores em Ambiente. Posteriormente, foi reeditado no âmbito da 

conformidade, sendo datado de janeiro de 2021, e é constituído pelas seguintes peças: 

- Relatório Síntese; 

- Anexos Técnicos (Anexo I – Cartografia; Anexo II – Correspondência trocada; Anexo III – 

Ambiente sonoro; Anexo IV – Património); 

- Plano Geral de Monitorização; 

- Anteprojeto; 

- Resumo Não Técnico (RNT). 

O proponente apresentou ainda um segundo Aditamento ao EIA, datado de março de 2021, em 

resposta a um pedido de elementos complementares efetuado pela autoridade de AIA após 

declaração da conformidade do EIA. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na 

avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar a decisão sobre o projeto 

em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para o desenvolvimento do procedimento de AIA incluiu as 

seguintes etapas: 

− Realização de uma reunião no dia 16 de dezembro de 2020, com o Proponente e 

consultores, para apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. No âmbito 

das medidas de contingência da Covid-19 que foram adotadas, a reunião realizou-se 

através de meios telemáticos, tendo ainda sido circulada por correio eletrónico uma 

apresentação digital por todos os representantes da CA. 

− Análise da conformidade do EIA – solicitação, no dia 31 de dezembro de 2020 e no 

âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, ao abrigo do 

n.º 8 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 

redação, relativos aos seguintes capítulos/fatores ambientais: Aspetos gerais, 

Alternativas, Descrição do Projeto, Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, 

Sistemas Ecológicos, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Alterações Climáticas, 

bem como a correspondente reformulação do Resumo Não Técnico (RNT). 

− Envio de um aditamento ao pedido de elementos adicionais anteriormente efetuado, a 

13 de janeiro de 2021, relativamente ao fator ambiental Paisagem. 

− Análise do Aditamento ao EIA, remetido pelo proponente no dia 27 de janeiro de 2021, 

juntamente com o EIA reeditado. 

− Deliberação pela Conformidade do EIA a 12 de fevereiro de 2021, com solicitação de 

elementos complementar relativos à Descrição do projeto, Recursos Hídricos e 

Paisagem. Esta informação foi apresentada pelo proponente em 2 de março de 2021. 

− Abertura de um período de consulta pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 17 

de fevereiro a 30 de março de 2021. As exposições recebidas durante este período 

encontram-se descritas no capítulo 7 do presente parecer. 

− Solicitação de pareceres externos, dadas as afetações em causa e de forma a 

complementar a análise da CA, às seguintes entidades: Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro (DRAP Centro), Câmara Municipal de Viseu, Águas de Viseu, E-Redes (ex-EDP 

Distribuição – Energia S.A.), EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (EDP Produção), 

REN – Redes Energéticas Nacionais, Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), Estado Maior 

da Força Aérea (EMFA), Aeródromo Gonçalves Lobato (Viseu) e Federação dos Clubes 

de Caça e Pesca do Distrito de Viseu. Os pareceres recebidos encontram-se descritos no 

capítulo 6 e incluídos no Anexo II ao presente parecer. 

− Dadas as restrições associadas ao Estado de Emergência no atual contexto de pandemia 

Covid-19, a visita ao local do projeto não foi possível realizar presencialmente, tendo o 
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proponente, em alternativa, disponibilizado à CA uma visita virtual com recurso a 

imagens e vídeos. 

− Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do 

projeto, com o objetivo de avaliar os correspondentes impactes e a possibilidade de os 

mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi 

efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e 

pareceres externos recebidos. Assim, a APA/ARH Centro emitiu parecer sobre os 

Recursos Hídricos, a APA/DCLIMA sobre as Alterações Climáticas, o ICNF sobre os 

Sistemas Ecológicos, a CCDR Centro sobre os Solos e Uso do Solo, Socioeconomia e 

Ordenamento do Território, a DGPC sobre o Património Cultural, o LNEG sobre a 

Geologia e Geomorfologia, a ARS Centro sobre a Saúde Humana, o ISA/CEABN sobre a 

Paisagem e a DGEG sobre os aspetos técnicos do projeto. 

− Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de analisar o projeto, com base na 

informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e Elementos 

Complementares, bem como a integração no Parecer da CA dos contributos sectoriais 

das várias entidades representadas na CA, dos pareceres solicitados a entidades 

externas, dos resultados da consulta pública e da ponderação dos fatores ambientais 

determinantes na avaliação do projeto. 

 Elaboração do parecer final da CA, tendo em consideração os aspetos atrás referidos, que 

visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 
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3. PROJETO EM AVALIAÇÃO 

Este capítulo foi elaborado tendo por base a informação constante no EIA. 

3.1. Antecedentes 

Os antecedentes do projeto estão relacionados com a definição dos corredores em estudo. 

A interligação da CF de Lupina à subestação de Bodiosa será realizada através de uma Linha de 

Transporte de Energia a 400 kV, pelo que numa primeira fase do projeto foi definida uma área 

de estudo alargada, com cerca de 10 000 ha, para a identificação dos principais 

constrangimentos à implementação do projeto da futura linha. 

Com base nas características do projeto e nas macrocondicionantes identificadas, sobretudo os 

núcleos urbanas e o Aeródromo Gonçalves Lobato, foram identificados três caminhos possíveis 

para a ligação entre a subestação de Bodiosa até à subestação da CF de Lupina. 

Posteriormente, foi efetuada uma recolha e análise de informação de maior detalhe que 

permitiu definir três corredores alternativos (A, B e C) para o traçado da linha de Ligação da CF 

de Lupina à RNT, com uma largura de 400 metros, nomeadamente: 

 Corredor A: com início na subestação de Bodiosa, este corredor contorna por norte, os 

aglomerados populacionais de Pereiras, Bodiosa Nova e Bodiosa Velha, Lustosa, 

Galifonge e Bicas e o Aeródromo Gonçalves Lobato, até à subestação da CF de Lupina. 

Entre os aglomerados populacionais de Bodiosa Velha e Lustosa, o corredor A foi 

delimitado de forma privilegiar a presença de espaços canais de outras linhas elétricas, 

nomeadamente de uma linha de muito alta tensão já existente. 

 Corredor B: com início na subestação de Bodiosa, este corredor contorna por sul os 

aglomerados populacionais de Lobagueira, Queirela, e por norte, Póvoa da Bodiosa, 

seguindo posteriormente para norte, tendo sido privilegiado o atravessamento de áreas 

de matos,evitando a afetação de zonas florestais com espécies de crescimento rápido, 

após o qual é coincidente com o corredor A até à subestação da CF de Lupina. 

 Corredor C: inicialmente coincidente com o corredor B, contorna por sul os aglomerados 

populacionais de Lobagueira, Queirela, e por norte, Póvoa da Bodiosa, Moselos, Vila 

Nova e Bassar. Este corredor contorna por sul a área do Aeródromo Gonçalves Lobato, 

sendo o corredor que se localiza mais próximo desta infraestrutura. 

 

3.2. Justificação e objetivos do projeto 

O projeto da Linha de Transporte de Energia (LTE) a 400 kV em avaliação estabelecerá a ligação 

entre a Central Fotovoltaica da Lupina (a construir) e a subestação de Bodiosa (existente), de 
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que é concessionária a REN – Redes Energéticas Nacionais, tendo por objetivo efetuar a 

interligação da CF da Lupina à Rede Nacional de Transporte (RNT) de modo a permitir o 

escoamento da energia aí produzida. 

O projeto da CF de Lupina, projeto associado/complementar com o projeto em análise, com 

220 MW de potência, localizar-se-á numa zona de território nacional com um valor de irradiação 

mediano que onda os 1660 kWh/m2 e estima uma produção média anual de 423,8 GW/h, 

evitando desta forma a emissão de 412 416 ton de CO2, contribuindo assim para a prossecução 

dos objetivos assumidos pelo Estado Português, nomeadamente, no que respeita à diminuição 

da emissão dos Gases com Efeito de Estufa (GEE) e neutralidade carbónica. 

A linha de Ligação da CF de Lupina à RNT irá permitir o escoamento da energia produzida na CF 

de Lupina até à subestação de Bodiosa, permitindo a ligação à Rede Elétrica de Serviço Publico 

(RESP). 

Considera o proponente, pelo exposto, que o presente projeto se enquadra nas políticas 

ambientais e energéticas preconizadas não só em Portugal, mas também a nível mundial, de 

forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente, em 

particular os que se referem à limitação das emissões dos GEE. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Este capítulo, tal como o anterior, foi elaborado de acordo com a informação constante do EIA. 

No Anexo I consta a localização e enquadramento da área de estudo 

4.1. Localização do projeto 

O projeto da linha de Ligação da CF de Lupina à RNT localiza-se no distrito e no concelho de 

Viseu, abrangendo as freguesias de Mundão, Campo, Lordosa, Calde, Campo, Ribafeita, Bodiosa 

e Coutos de Viseu. 

4.2. Descrição do projeto 

Tendo como origem a subestação de Bodiosa da RNT, de que é concessionária a REN, e como 

destino a subestação da CF de Lupina, na área entre estes dois pontos ocorrem algumas 

restrições que condicionaram a delimitação dos corredores para o estudo do traçado da LTE, 

nomeadamente, a existência do Aeródromo Gonçalves Lobato e os aglomerados populacionais 

existentes na envolvência da CF Lupina. 

A análise de uma área de estudo alargada permitiu a definição de três corredores alternativos 

com 400 m de largura, para o traçado da linha de Ligação da CF de Lupina à RNT, tendo o EIA 

estudado os três corredores alternativos: corredor A, corredor B e corredor C. 

 

 

Figura 1 – Corredores alternativos (A, B e C) (Fonte: EIA) 

Corredor A 

Corredor B 

Corredor C 
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Na envolvente dos três corredores em estudo ocorrem várias pequenas povoações e a principal 

ocupação do solo atual é o Pinheiro-Bravo. As principais características dos três corredores 

alternativos encontram-se sintetizadas no quadro que se segue. 

 

Quadro 1 – Caraterização dos três corredores alternativos para o traçado da linha de Ligação da Central 

Fotovoltaica de Lupina à RNT (Fonte: EIA). 

 

 

No entanto, o projeto, em fase de anteprojeto, apenas foi desenvolvido para o corredor B, 

considerado no EIA como o ambientalmente mais favorável. 

Importa salientar que o corredor C abrange a zona de proteção secundária da Rádio-Ajuda 

VOR/DEM de Viseu, não sendo possível implementar um traçado para a linha elétrica dentro do 

corredor que permita respeitar a referida condicionante, o que implicou a exclusão deste 

corredor. 

Apesar do projeto se encontrar em fase de anteprojeto, já se encontra definido o traçado 

proposto para linha e a localização dos respetivos apoios (num total de 41 apoios que ocuparão 

uma área de cerca de 2523 m2). Em fase de projeto de execução apenas serão incorporados os 

ajustes necessários de acordo com o que vier a ser definido na declaração de impacte ambiental 

(DIA), resultante do presente procedimento de AIA. 

Em termos de acessibilidades à área de estudo, os três corredores alternativos para o traçado 

da LTE intersectam várias vias de comunicação, existindo várias acessibilidades com acesso a 

cada um dos corredores, destacando-se as estradas N16 e N2 e a IP3/A24, que intersectam os 

três corredores em estudo. 

A ligação da CF de Lupina à RNT será feita através de uma linha aérea de terno simples, a 400kV 

desde a Subestação de Bodiosa. Esta linha terá uma extensão total de cerca de 14,5 km, com 

dois cabos condutores por fase (geminados), dispostos em apoios de esteira horizontal. Está 
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prevista a utilização de apoios do tipo “Q” e tipo “DL”, cabos condutores do tipo ACSR 595 

(ZAMBEZE) e cabos de guarda tipo OPGW+DORKING. 

Do ponto de vista técnico, o projeto em avaliação será constituído pelos elementos estruturais 

normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, nomeadamente: 

− Apoios reticulados em aço da família “Q” para linhas simples e da família “DL”, utilizados 

em linhas aéreas duplas; 

− Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma 

sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

− Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

− Dois cabos de guarda, do tipo OPGW e ACSR 153 (DORKING); 

− Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

− Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima 

de 50 kA; 

− Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais 

de implantação. 

Apoios 

Os apoios da família “Q” e da família “DL” e respetivas fundações foram já licenciados como 

elementos tipo das linhas da RNT, pelo que apenas se referem as respetivas características 

gerais. 

As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas convencionais, 

formadas por perfis L de abas iguais, ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação 

e parafusos. Os apoios da família “Q” e da família “DL”, incluindo perfis e chapas, estão 

calculados para o aço de designação: Fe510C/S355JO (σc = 355 N/mm2). 

Os parafusos são de classe 8.8, conforme desenhos de construção, de rosca métrica, segundo 

norma DIN 7990, normalização adotada em regra na Europa com a vantagem de possuir uma 

gama de espigões de comprimentos bem adaptados para a utilização em estruturas metálicas e 

em apoios de linhas elétricas em particular. 

A proteção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual tem uma 

espessura mínima de 70 μm nas peças com espessura inferior ou igual a 6 mm e 80 μm nas peças 

de espessura superior a 6 mm. 

Fundações 

As fundações para os apoios indicados anteriormente são constituídas por quatro maciços de 

betão independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura de aço. Conforme 

estipula a regulamentação, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais 

elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 
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combinações regulamentares de ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, 

dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão objeto 

de dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso 

trata-se de 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. 

Cabos 

As características mecânicas e elétricas dos cabos, bem como as condições gerais de utilização 

são as habitualmente adotadas pela REN neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na 

posição de cabo de guarda será de facto um cabo tipo OPGW (Optical Ground Wire), o qual 

possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem 

como de telecomunicações em geral. 

Acessórios dos cabos condutores e de guarda 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação (uniões e 

mangas de reparação) estão dimensionados para as ações mecânicas transmitidas pelos cabos 

e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito máxima (50 kA). 

Amortecedores de vibração 

Os problemas de fadiga são causada por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos. Este problema 

não se coloca em relação aos apoios, dado que estes têm uma frequência própria de vibração 

muito baixa. Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos 

condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda 

estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de 

amortecimento das mesmas. 

Para o projeto em avaliação, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos 

cabos e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamentos. 

Cadeias de isoladores 

Serão usados isoladores de calote e haste em vidro do tipo U160BS4 para a linha e nas 

amarrações ao Pórtico. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem adaptados 

às zonas de poluição média, que caracterizam todo o corredor da linha. Por outro lado, do ponto 

de vista do diâmetro do espigão, é suficiente para as correntes de defeito previstas. 

Circuito de terra dos apoios 

Na escolha do corredor da linha, procurou-se que este atravessasse zonas não frequentadas, 

afastando-o o mais possível dos aglomerados populacionais. 
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A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas é, em todos os 

apoios, de quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura. Em princípio, todos 

os apoios terão um circuito de terra constituído por 4 estacas e anel a unir as 4 estacas. 

Travessias de vias de comunicação 

Em termos de travessias de vias de comunicação, para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, 

serão utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas municipais, estradas 

nacionais, rios e cursos de água, assim como no cruzamento com outras linhas elétricas aéreas. 

Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas 

da RNT) a melhoria da fiabilidade está também garantida. 

Balizagem aérea 

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, do Instituto de 

Nacional de Aviação Civil (INAC), considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes 

obstáculos: 

− Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 

ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m); 

− Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

− Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média 

superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente 

às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das 

águas; 

− Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 

captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

− Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares. 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos 

de guarda do tipo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção, de modo a que a 

projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou 

inferior a 30 metros. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou 

laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das 

estruturas de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor 

vermelha ou laranja internacional. 

A balizagem noturna consiste na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo das 

fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios 

com díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias 
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acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. 

Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

Calendarização 

O projeto em avaliação encontra-se em fase de anteprojeto, o que significa que, após emissão 

da DIA, será executado o projeto de execução que irá incorporar os ajustes necessários de 

acordo com o que vier a ser definido na DIA, após o qual será submetido o relatório de 

conformidade ambiental do projeto de execução (RECAPE). Com a emissão da decisão sobre a 

conformidade ambiental do projeto de execução (DCAPE) e o licenciamento do projeto de 

execução, iniciar-se-á a fase de construção. 

Prevê-se que a fase de construção do projeto da linha de Ligação da CF de Lupina à RNT decorra 

ao longo de 12 meses. 

A entrada em serviço da linha elétrica encontra-se prevista para o início de 2023, coincidindo 

com o início da fase de exploração da CF de Lupina. 

Meios humanos 

Nesta fase, segundo o EIA, ainda não é possível estimar o número de trabalhadores afetos à fase 

de obra. Em relação à estimativa de postos de trabalho a afetar à fase de exploração (em que 

será a REN a efetuar a exploração da linha), a mesma não criará postos de trabalho de forma 

direta, uma vez que a linha será integrada na RNT e gerida tal como todas as linhas da RNT. 

Contudo o aumento do número de linhas em funcionamento e a necessitar de supervisão e 

manutenção poderá representar um aumento dos postos de trabalhos. 

4.2.1. Fase de construção 

As principais atividades a executar na fase de construção são as seguintes: 

 Instalação e funcionamento do estaleiro. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos. 

 Desmatação e abertura da faixa de proteção. 

 Circulação de máquinas e veículos. 

 Marcação e abertura de caboucos. 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases. 

 Montagem ou colocação dos apoios. 

 Colocação, desenrolamento e regulação dos cabos. 

 Colocação dos dispositivos de balizagem. 

 Desmobilização e recuperação das áreas ocupadas temporariamente pela obra. 

Instalação dos estaleiros 
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A fase de construção inicia-se com a mobilização das equipas e instalação dos estaleiros, os quais 

têm como principais funções o apoio administrativo à obra, o armazenamento temporário de 

materiais e equipamentos e o parqueamento de veículos e equipamentos utilizados nas diversas 

fases de montagem das linhas. 

Encontra-se prevista a instalação de duas áreas de estaleiro, considerando as normais 

necessidades de um estaleiro para a construção da linha elétrica, nomeadamente, proximidade 

do corredor da linha, proximidade a vias de comunicação principais (bons acessos), área útil de 

4000-5000 m2, terreno uniforme no que respeita a orografia, mínimo impacte na ocupação 

temporária e a garantia da compatibilização com as condicionantes ambientais e 

socioeconómicas. As áreas de estaleiros não interferem com quaisquer condicionantes (áreas 

de RAN, REN, habitats naturais e valores patrimoniais). 

Em relação aos dois estaleiros de apoio à construção da linha elétrica, prevê-se que um fique 

localizado na proximidade da subestação da CF de Lupina, enquanto o outro está previsto na 

proximidade da área de construção da Linha, entre os apoios 19 e 20. 

Os estaleiros serão constituídos por escritórios contentorizados (amovíveis). O fornecimento de 

energia será feito com recurso a geradores (grupos diesel) devidamente instalados sobre bacia 

de retenção de líquidos e acompanhados de kits anti derrame. 

O abastecimento de água ao estaleiro será efetuado por camiões cisterna. A água potável 

destinada ao consumo humano será disponibilizada em dispensadores dedicados para o efeito. 

Os estaleiros estarão equipados com instalações sanitárias amovíveis, cuja gestão de efluentes 

será garantida por empresa a contratar para o efeito. 

No estaleiro, será imposto o estabelecimento de regras rígidas de funcionamento do estaleiro, 

no sentido de evitar a acumulação e dispersão de resíduos, bem como a contaminação dos solos 

com óleos ou lubrificantes. 

Os resíduos produzidos na área do projeto, apesar de se prever que sejam em pequenas 

quantidades, serão devidamente acondicionados e concentrados numa zona específica do 

estaleiro de forma a serem posteriormente transportados para um local de depósito autorizado. 

Alguma operação de manutenção que seja necessária efetuar nos equipamentos e viaturas, no 

decurso da obra, recorrerá a uma estação de serviço existente nas imediações ou a outro espaço 

de características adequadas evitando-se, assim, a sua execução no local de implantação do 

projeto. 

No final dos trabalhos de construção, o estaleiro e eventuais zonas complementares de apoio, 

serão desmantelados, e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas. 

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos 

Para a execução da obra, prevê-se a necessidade de melhoria e/ou abertura de novos caminhos 

para aceder aos locais de alguns apoios, sendo que na fase de projeto de execução será 

apresentado o plano de acessos proposto para o corredor que venha a ser selecionado. 
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No entanto, sempre que possível, serão utilizados ou beneficiados os acessos existentes. Nos 

casos em que for indispensável a abertura de novos acessos é acordada com o respetivo 

proprietário. 

A sinalização e abertura de acessos envolvem a remoção de vegetação e a movimentação de 

máquinas e terras, prevendo-se que, a eventual abertura de novos acessos, tenham extensões 

relativamente reduzidas, já que serão, sempre que possível, privilegiados os acessos existentes 

na envolvente dos apoios. 

Nos casos em que os novos acessos criados não representem uma mais-valia para as 

acessibilidades locais e proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua 

implantação, conforme acordos estabelecidos com os proprietários. 

Desmatação e abertura de faixa de proteção 

A desmatação e o abate de arvoredo ocorrerão na envolvente dos locais de implantação dos 

apoios, numa área até 400 m2, dependente das dimensões dos apoios a utilizar e da densidade 

da vegetação. 

Sempre que necessário é constituída uma faixa de proteção com 45 m de largura máxima, 

limitada por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se pode proceder 

ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas de Alta tensão 

– RSLEAT). 

Habitualmente procede-se à desflorestação apenas no caso de povoamentos de eucalipto e 

pinheiro. As restantes espécies florestais são objeto, caso possível, de decote para cumprimento 

das distâncias mínimas de segurança. 

Abertura de caboucos e execução das fundações 

Previamente à abertura dos caboucos, serão realizados trabalhos de topografia, que incluem a 

piquetagem e marcação dos caboucos dos apoios. 

A abertura dos caboucos é realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulação de 

maquinaria ocorre na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

A escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com 

as características geológicas dos locais de implantação do apoio. 

A construção dos maciços de fundação e montagem das bases inclui a instalação da ligação à 

terra. Envolve operações de betonagem no local com recurso, normalmente, a betão pronto. 

Esta atividade é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 

400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

As fundações são constituídas por maciços de betão independentes. O seu dimensionamento 

encontra-se normalizado para situações correntes, e é calculado caso a caso em situações 

geológicas particulares. 
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Assemblagem e montagem dos apoios 

Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, reaperto de 

parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e 

levantadas com o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro da área de cerca de 

400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

Colocação dos cabos, acessórios e regulação dos cabos 

Esta ação inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de 

guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada por 

maquinaria específica e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de 

implantação do apoio ou a meio vão da linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, 

tais como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas, etc., são montadas estruturas 

porticadas, para proteção daqueles obstáculos e cabos, durante os trabalhos de montagem. 

Nesta fase pode ainda haver necessidade de implementar dispositivos de balizagem aérea e de 

dispositivos salva-pássaros. 

Desmobilização e recuperação das áreas ocupadas temporariamente pela obra 

Terminada a implementação da linha serão removidas todas as instalações provisorias e serão 

reabilitadas e limpas todas as zonas de trabalho. O objetivo dos trabalhos de recuperação do 

coberto vegetal será repor, sempre que possível, uma situação final o mais próxima possível da 

situação inicial.  

Os trabalhos poderão envolver a remoção de entulhos, a estabilização de taludes, o 

restabelecimento, tanto quanto possível, das formas originais de morfologia, a descompactação 

do solo e a recuperação do coberto vegetal afetado, através do restabelecimento da vegetação 

autóctone. 

As superfícies de terreno exposto serão recobertas com terra vegetal oriunda dos locais 

anteriormente escavados, de forma a possibilitar o rápido crescimento das espécies e a 

recolonização natural, por espécies locais, de toda a área afetada pela obra. 

Efluentes, resíduos e emissões 

Durante a fase de implementação da linha é expectável que sejam produzidos os seguintes tipos 

de efluentes, resíduos e emissões: 

− Águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais do estaleiro. O projeto 

prevê que venham a ser adotadas instalações sanitárias amovíveis. 

− Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de caboucos dos apoios 

da linha, da circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não 

pavimentadas, e do transporte de materiais. 

− Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos locais em 

obra. 
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− Emissão de ruído em resultado das operações de escavação para abertura de caboucos, 

da circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra e do transporte de materiais. 

− Produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de construção da linha, 

distinguindo-se entre os resíduos suscetíveis de serem originados no estaleiro e os 

resíduos produzidos nas atividades de construção propriamente ditas. 

As operações de manutenção e/ou reparação de equipamentos e viaturas a afetar à obra, 

segundo o EIA, não serão efetuadas no local de implantação do projeto, pelo que não se prevê 

a produção de efluentes líquidos contaminados com hidrocarbonetos. Não se prevê a existência 

de óleos usados no estaleiro, o que reduz a ocorrência de eventuais contaminações acidentais, 

decorrentes de derrames de substâncias na área de implantação do projeto. 

4.2.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração as principais atividades a desenvolver são as seguintes: 

− Funcionamento da linha. 

− Atividades de inspeção periódicas do estado de conservação da linha. 

− Observação da Faixa de Proteção para deteção precoce de situações suscetíveis de 

afetar o funcionamento da linha. 

− Substituição de componentes deteriorados. 

− Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção. 

− Execução de planos de monitorização, quando se verifiquem necessários. 

Na fase de exploração da LTE são previsíveis as seguintes emissões poluentes: 

− Campo elétrico e magnético. 

− Emissão de Ozono (efeito coroa) e consequente ruído acústico. 

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. Este efeito manifesta-se através 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. 

Na fase de exploração não haverá qualquer aumento de efluentes, resíduos ou emissões 

sonoras. Os resíduos produzidos serão devidamente acondicionados e armazenados em 

contentores específicos para o efeito, e posteriormente transportados por uma empresa 

devidamente licenciada para o efeito. 

4.2.3. Fase de desativação 
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Quando for desativada a CF de Lupina, a linha de Ligação da CF de Lupina à RNT deixará de servir 

o seu propósito e será igualmente desativada. 

A fase de desativação da LTE terá uma duração estimada em 6 meses e incluirá a desmontagem 

de todas as componentes da linha e dos apoios, assim como a reposição da situação anterior à 

instalação do projeto. 

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 da legislação. 

As principais atividades de desativação são: 

− Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores. 

− Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios. 

− Desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

Nesta fase poderão ter que ser criados novos acessos para aceder aos apoios. Estes novos 

acessos poderão manter-se, caso essa solução se afigure como mais favorável para a população 

local, de acordo com o acordado com o proprietário, ou poderão ser renaturalizados. Toda a 

área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a devolver-lhe as 

condições naturais que usufrui atualmente ou, em alternativa, compatibilizá-la com o cenário 

natural que se registe nesse horizonte temporal. 

Nesta fase, prevê-se a existência de efluentes, resíduos e emissões sonoras, resultantes dos 

trabalhos específicos da obra: 

− Águas residuais domésticas do estaleiro. 

− Resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos do estaleiro. 

− Ruído das ações e equipamentos utilizados. 

− Poeiras provenientes da circulação de veículos e equipamentos em superfícies não 

pavimentadas. 

− Cabos elétricos, onde o cobre será reciclado. 

Projetos Associados 

Constitui um projeto associado ao projeto em análise, a CF de Lupina. O referido projeto 

encontra-se atualmente em fase final de procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA 

n.º 3373: Central Fotovoltaica de Lupina). 

Estima-se que a construção desta linha seja realizada em articulação com a construção da 

central. A entrada em serviço encontra-se prevista para início de 2023, coincidindo com o início 

da fase de exploração da CF de Lupina. 
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

5.1. Geomorfologia e Geologia 

A caracterização da situação de referência incluída no EIA contém a informação considerada 

adequada e suficiente para efetuar a avaliação de impacte ambiental. A síntese da 

caracterização da geologia, geomorfologia e recursos minerais efetuada tem por base o relatório 

de EIA bem como as Notícias Explicativas das cartas geológicas de Portugal na escala 1:50 000, 

folha 17-A (Viseu) (N. Ferreira et al, 2010) e 14-C (Castro D’Aire) (Shermerthon, 1980), o livro 

Geologia de Portugal Vol. I (Geologia Pré-Mesozóica de Portugal), Dias et al. (2013) e informação 

interna do LNEG. 

5.1.1. Geomorfologia 

A geologia e a geomorfologia permitem caracterizar a morfologia da paisagem. A área do projeto 

em causa é caraterizada pela existência de uma topografia madura, resultado de sucessivos 

processos erosivos. A NW desenvolve-se uma pequena parte da bacia hidrográfica do Vouga, 

numa zona claramente deprimida, a W uma escarpa com pequenos degraus retilíneos, que 

chega a atingir 700 m de desnível, enquanto a leste da falha do Caramulo estende-se a superfície 

superior de Viseu, com continuidade para o planalto da Nave e, para sul dessa superfície, a 

plataforma do Mondego, limitada a SW pela escarpa da falha Verin-Penacova. 

À escala da região envolvida pela área do projeto, a zona situa-se, na sua grande parte, num 

planalto com cotas que rondam os 600 m, apresentando alguns picos, cujo mais elevado atinge 

os 670 m, e alguns vales mais apertados, cujas cotas nunca descem abaixo dos 500 m. Apenas 

no setor norte da área de estudo as cotas são mais baixas, nas imediações do vale do rio Vouga, 

onda a cota junto ao leito ronda os 210 m. 

5.1.2. Geologia 

A geologia da área do projeto é, em grande parte, constituída por duas unidades 

litoestratigráficas do Grupo do Douro (Proterozóico Superior/Paleozóico Inferior), a Unidade de 

Nelas (NCUN) e a Unidade “tectonometamórfica” de Casinha Derrubada (NCCD). A primeira é 

constituída por metapelitos e metapesamitos, com intercalações de metagrauvaques e 

metaquartzovaques, a segunda é constituída por micaxistos com clorite, biotite, biotite e 

granada, estaurolite e silimanite. Para além disso, a S e SE existe uma pequena porção da 

Formação de Ponte Chinchela (NCPC1 e NCPC2) constituídas, respetivamente, por metapelitos e 

metagrauvaques e por metapelitos com níveis de calcário e rochas calcossilicatadas. Em 

contacto com esta formação, para S, aparece o granito sintectónico, relativamente a D3, 

biotítico-moscovítico de grão médio, com silimanite (Granito de Cavernães), o qual se insere no 

batólito granítico das Beiras. No interior da área de projeto ocorrem diversas fácies de granito, 

uns com caráter mais biotítico, outros mais moscovíticos e com granulometrias diversas e 
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mineralogia acessória, também, diversificada. Todos estas massas graníticas se inserem no 

grande batólito granítico das Beiras, o qual está localizado nos terrenos autóctones da Zona 

Centro-Ibérica (ZCI), no centro norte de Portugal, intrui metassedimentos com idades 

compreendidas entre o Proterozóico Superior/Câmbrico Inferior e o Carbónico Superior, 

variavelmente afetados pela deformação varisca polifásica (D1, D2 e D3). Nalgumas porções da 

zona de contacto, entre as rochas metassedimentares e as rochas eruptivas, ocorre uma estreita 

faixa de cisalhamento esquerdo com orientação WSW-ENE. Na zona norte da área do projeto, 

já na margem direito do rio Vouga, ocorrem formações do Paleozóico médio a superior, 

nomeadamente a Formação do Quartzito Armoricano (quartzitos com intercalações xistentas) e 

a Formação do Brejo Fundeiro (xistos argilosos a filitos cinzento-azulados), do Ordovícico, e uma 

formação do Carbónico (xistos argilosos, cinzento-azulados, por vezes negros e carbonosos 

ocasionalmente intercalados com conglomerados polimíticos). Ainda, na zona NW da área do 

projeto encontram-se litologias pertencentes ao Grupo das Beiras Indiferenciado, constituídas 

por micaxistos, metagrauvaques e migmatitos, nas proximidades dos granitos. 

A sismicidade encontra-se descrita de forma adequada e suficiente, com apresentação dos 

documentos normalmente requeridos, não obstando, em princípio, à execução do projeto. 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de 

implantação do projeto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da 

quantificação da ação dos sismos, na zona C (coeficiente de sismicidade 0,5) que apresenta risco 

sísmico baixo. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de 

intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo Instituto de 

Meteorologia, a região afetada enquadra-se na zona de intensidade VI. 

Na área de estudo inserem-se duas antigas concessões mineiras e uma área de depósitos 

minerais de estanho e tungsténio, mas nenhuma dessas áreas se encontra em exploração. 

No que se refere a património geológico ou geomorfológico não existe na área do projeto e sua 

envolvente qualquer geossítio, ou património geológico e/ou geomorfológico com relevância 

assinalável. 

Tendo em conta as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida e o volume de 

terras mobilizado, pode considerar-se que os seus impactes sobre a geomorfologia e geologia 

serão negativos, pouco significativos quanto à intensidade, certos, imediatos, permanentes e 

irreversíveis. 

5.2. Recursos Hídricos 

5.2.1. Recursos Hídricos Subterrâneos  

A área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica Maciço Antigo, maioritariamente sobre a 

massa de água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga”, com o código PTA0X1RH4, 

sendo que a subestação da Bodiosa e os troços iniciais dos três corredores alternativos, bem 
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como parte do troço intermédio do corredor C se localizam sobre a massa de água “Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego”, com o código PTA0X2RH4. Ambas as massas de 

água se encontram assinaladas como zonas designadas para a captação de água destinada ao 

consumo humano (PTA7A0x1RH4 e PTA7A0x2RH4, respetivamente), o que, nos termos da Lei 

da Água, lhes confere um estatuto de zonas protegidas. 

No Maciço Antigo predominam rochas duras, no caso concreto de natureza granítica, com a 

presença de xistos e grauvaques afetados por metamorfismos de grau variável 

(metassedimentos), com diferentes graus de alteração, que condicionam a maior ou menor 

aptidão hidrogeológica. 

Do ponto de vista hidrogeológico, as rochas, no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga 

e no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, são normalmente designadas de 

rochas cristalinas ou rochas duras, usualmente fraturadas ou fissuradas. Apresentam, na 

generalidade, uma escassa aptidão hidrogeológica, sendo pobres em recursos hídricos 

subterrâneos. São constituídas por aquíferos de importância local. 

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de alteração ou 

com fracturação significativa e bem desenvolvida. O escoamento subterrâneo está condicionado 

maioritariamente pela topografia, presença de linhas de água e pela existência de fracturação, 

que pode ser continua ou não. A nível regional o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste, 

embora localmente possa encontrar-se condicionado pela eventual rede de fracturação e pela 

presença das linhas de água. 

Como a circulação da água se faz, em grande parte, em fissuras, a velocidade de circulação pode 

ser elevada e o poder de filtração do meio reduzido, o que, aliado ao facto dos aquíferos 

instalados neste tipo de rochas apresentarem um escasso poder regulador (dada a sua reduzida 

dimensão), os torna bastante vulneráveis à contaminação. 

De acordo com PGRH RH4, 2016-2021, não se encontram identificadas pressões quantitativas 

ou qualitativas significativas sobre as mesmas, pelo que lhe foi atribuído o estado “Bom”. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, o EIA recorreu aos 

dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) para a 

estação de monitorização com a referência 178/C19 (que correspondente à estação de maior 

proximidade à área de estudo), localizada na massa de água com o código PTA0X1RH4, 

referentes ao período compreendido entre 2005 e 2019, concluindo que, para os valores 

analisados, quando comparados com os objetivos de qualidade mínima de uma água destinada 

ao consumo humano, a água subterrânea apresenta boa qualidade. 

Nenhum dos corredores propostos interfere com captações de água destinadas ao 

abastecimento público ou respetivos perímetros de proteção, sendo que, de acordo com os 

registos de que se dispõe, a mais próxima localiza-se a cerca de 80 m a Norte do troço final dos 

corredores A e B e corresponde à captação de água de Sanguinhedo. No entanto, nos corredores 

alternativos em avaliação e na sua envolvente próxima encontram-se identificadas várias 
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captações de água pertencentes a particulares (furo, poços, minas e nascentes), cujo uso 

principal se prende com a rega de terrenos agrícolas. 

Segundo o EIA, o corredor B é o que apresenta no seu interior e na envolvente direta menos 

captações de água. O traçado proposto para linha elétrica não interfere diretamente com as 

referidas infraestruturas, sendo que as mais próximas dos apoios previstos distam dos mesmos 

cerca de 170 m (apoios n.º 32 e 33) e situam-se a poente da linha aérea. 

Os principais usos associados às massas de água subterrânea abrangidas pelo projeto prendem-

se com o abastecimento público e o consumo privado (rega de solos agrícolas, o uso industrial 

e consumo humano). 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes esperados na fase de 

construção relacionam-se com a afetação local da área de recarga das massas de água (que 

transitam para a fase de exploração), decorrente da compactação e impermeabilização do solo, 

bem como com a eventual afetação da qualidade da água subterrânea resultante da descarga 

acidental de efluentes oriundos do estaleiro e/ou de derrames de lubrificantes e combustíveis 

inerentes à circulação de veículos e maquinaria a afetar à obra. 

Relativamente à afetação da área de recarga das massas de água subterrânea, com maior 

expressão na massa de água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga”, dadas as 

reduzidas áreas em causa dispersas por uma área considerável, não são esperados impactes 

negativos com significado. 

Nas operações de desmonte do maciço rochoso para a implantação das fundações dos apoios, 

nomeadamente dos apoios n.ºs 5, 6, 21, 28, 29, 30, 31 e 32, caso se mostre necessário recorrer 

ao uso de explosivos, as vibrações provocadas pela detonação dos mesmos poderá provocar a 

alteração do padrão de circulação da água subterrânea e da sua qualidade, e, em última análise, 

afetar as disponibilidades de água nas captações de água subterrânea existentes na envolvente. 

Contudo, dadas as reduzidas profundidades de escavação previstas e o seu afastamento às 

captações de água existentes na envolvente à área de estudo, o impacte é classificado como 

negativo, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

No que respeita à eventual afetação da qualidade da água, na fase de obra, se adotadas as 

medidas de minimização previstas não são esperados impactes negativos significativos. 

Na fase de exploração, em termos quantitativos, tendo em consideração a reduzida área a 

impermeabilizar, a qual decorre exclusivamente da implantação dos apoios da linha, à 

semelhança do anteriormente referido, não é expectável a ocorrência de impactes negativos 

com significado, os quais terão uma abrangência local. Dado o afastamento previsto entre os 

apoios da linha elétrica e as captações de água identificadas com maior proximidade ao local, 

não é espectável a afetação das mesmas. 

Ao nível da qualidade da água, na fase de exploração, se adotadas as medidas de minimização 

previstas não é expectável a ocorrência de um impacte negativo significativo. 
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Na fase de desativação, que envolverá a remoção da linha e dos apoios, os principais impactes 

serão semelhantes aos identificados para a fase de construção, não se perspetivando impactes 

negativos significativos. 

Segundo o EIA, o corredor B é o que apresenta, no seu interior e na envolvente direta, menos 

captações de água e o traçado proposto para a linha elétrica não interfere diretamente com as 

mesmas. Por outro lado, apesar do referido corredor B sobrepassar o rio Vouga, o traçado 

proposto para a linha elétrica não atravessa o referido rio (contrariamente ao corredor A), 

apresentando ainda uma menor extensão e abrangendo uma menor área de Reserva Ecológica 

Nacional relativamente ao corredor A, sendo por isso considerado o mais favorável do ponto de 

vista dos recursos hídricos. 

O corredor C abrange a zona de proteção secundária da Rádio-Ajuda VOR-DEM de Viseu, não 

sendo possível implementar um traçado para a linha elétrica dentro do corredor que permita 

respeitar a referida condicionante, pelo que o mesmo se revelou inviável. 

5.2.2. Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, os corredores em estudo desenvolvem-se na Região 

Hidrográfica n.º 4, maioritariamente na bacia hidrográfica do rio Vouga, nas sub-bacias dos rios 

Vouga e Troço. O troço inicial dos três corredores alternativos, bem como parte do traçado 

intermédio do corredor C, situam-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, na sub-bacia do rio 

Asnes. 

Os três corredores alternativos transpõem diversos cursos de água, interferindo por conseguinte 

com a servidão do domínio público hídrico, sendo que o de maior expressão corresponde ao rio 

Vouga, massa de água superficial com o código PT04VOU0520 abrangida pelos corredores A e 

B. Os restantes cursos de água, na sua maioria de carácter torrencial (linhas de água de 

cabeceira), correspondem a afluentes rio Vouga e das massas de água “Rio Troço”, com o código 

PT04VOU0526, e “Rio Asnes”, com o código PT04MON0590. 

Segundo o PGRH RH4, 2016-2021, o estado global das referidas massas de água em causa tem a 

classificação de “Inferior a Bom”. 

O troço da massa de água “rio Vouga” abrangido pela área dos corredores A e B integra a Zona 

designada para a proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico (Águas Piscícolas), com 

o código PTP28, denominada Vouga – Da nascente até à ponte de S. Pedro do Sul, que, nos 

termos da Lei da Água, tem o estatuto de zona protegida. 

A área dos corredores (A, B e C) é ainda abrangida pelas bacias hidrográficas das zonas sensíveis 

identificadas no Anexo do Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, designadas “Troço do rio 

Vouga desde a nascente até à confluência com o rio Zela e respetiva bacia hidrográfica” (Diretiva 

n.º 78/659/CEE) e “Albufeira da Aguieira no rio Mondego” (Diretiva n.º 75/440/CEE). 
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O traçado proposto para a linha elétrica de ligação entre a CF da Lupina e a subestação da 

Bodiosa, integrada no Corredor B, atravessa as seguintes linhas de água: 

 P2-P3 - afluente do rio Vouga 

 P8-P9 - afluente do rio Vouga 

 P10-P11 - afluente do rio Vouga 

 P12-P13 - afluente do rio Vouga 

 P14-P15 - afluente do rio Vouga 

 P21-P22 – afluente do rio Troço 

 P22-P23 - afluente do rio Troço 

 P33-P34 – afluente do rio Troço 

 P37-P38 – ribeira de Asnes 

 P38-P39 – ribeira de Asnes 

A localização prevista para os apoios da linha elétrica não interfere com o domínio público 

hídrico, ocorrendo contudo a ocupação do correspondente espaço aéreo pela sobrepassagem 

da linha elétrica. 

Para a caracterização da qualidade da água superficial, o EIA recorreu aos dados disponíveis no 

SNIRH, nomeadamente os obtidos na estação de monitorização de Vouguinha (09J/04), 

localizada no rio Vouga (a norte da área de intervenção) e que corresponde à estação de 

monitorização de maior proximidade à área em causa, concluindo que, tendo por base os 

critérios de classificação da qualidade da água para “cursos de água superficiais de acordo com 

as características de qualidade para usos múltiplos” (INAG, 2005), os mesmos são indicativos de 

uma água de qualidade má (Classe D), sendo a Carência Química de Oxigénio (CQO) o parâmetro 

responsável pela referida classificação. 

No que respeita aos principais usos associados à massa de água “rio Vouga” na zona envolvente 

à área de estudo, destaca-se a pesca e captação de água para consumo humano. 

Relativamente aos impactes nos recursos hídricos superficiais na fase de construção, em termos 

quantitativos, prendem-se, fundamentalmente, com as alterações ao nível das condições de 

drenagem superficial decorrentes da desmatação, movimentações de terras, impermeabilização 

e compactação do solo, que se traduzem no aumento do escoamento superficial, com a 

intensificação dos caudais de ponta nas redes de drenagem existentes e o eventual 

arrastamento de sólidos. Os correspondentes impactes assumem maior expressão na época das 

chuvas e ocorrerão essencialmente na envolvente imediata dos locais de implantação dos 

apoios.  

Em qualquer uma das alternativas apresentadas, os corredores transpõem diversas linhas de 

água, maioritariamente de 1.ª e 2.ª ordem (classificação de Strahler). No entanto, o corredor A 
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atravessa o rio Vouga e o corredor B, no troço compreendido entre os apoios n.ºs 9 e 13 abrange 

também o referido rio. 

De acordo com o traçado proposto para a linha elétrica, desenvolvido no corredor B, os apoios 

de maior proximidade ao rio Vouga correspondem aos apoios 11 e 12 e localizam-se a cerca de 

60 e 120 m do rio, respetivamente. As localizações previstas para os restantes apoios da linha 

elétrica também não interferem com a servidão do domínio público hídrico (leito e margens dos 

cursos de água), pese embora os apoios n.ºs 2, 3, 5, 8, 16, 19, 20, 27, 28, 30, 37, 39 e 40 se 

localizem na proximidade da margem de linhas de água. Segundo o Aditamento ao EIA, as linhas 

de água existentes na proximidade dos apoios 28 e 40, não se encontram corretamente 

cartografadas na carta militar. 

Dado que a execução dos aterros e escavações necessária para a abertura de caboucos para a 

implantação de apoios da linha elétrica e a execução das respetivas fundações, implicará uma 

ocupação temporária de uma área de trabalho de cerca de 400 m2, incluindo as áreas de 

trabalho de ocupação de grua utilizada para elevar o apoio e a generalidade de área de trabalho 

para cada apoio, constata-se, pela análise da informação geográfica remetida no âmbito do 

Aditamento ao EIA, que as referidas áreas associadas aos apoios de maior proximidade às linhas 

de água se sobrepõem ao leito e margem das mesmas, conforme se pode visualizar, a título 

exemplificativo, na imagem seguinte: 

 

 

Figura 2 – Sobreposição das áreas de trabalho afetas aos apoios n.º 2 e 3, 

com o leito e margens dos cursos de água. 

 

Face ao exposto, tendo em consideração o estado das massas de água superficiais na área de 

influência do projeto (inferior a bom) e os objetivos de qualidade a atingir para as mesmas 

(“bom” estado), em sede de projeto de execução, a localização prevista para os apoios da linha 

deve ser revista, de modo a que, quer os apoios quer as respetivas áreas de trabalho, não 

interfiram com os leitos e margens dos cursos de água existentes no terreno. Concluídas as 
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referidas atividades de obra as áreas em causa deverão ser objeto de recuperação e integração 

paisagística, conforme preconizado no EIA. 

No que respeita aos acessos aos apoios da linha elétrica que efetuem o atravessamento de linhas 

de água, deve ser garantida a secção de vazão das passagens hidráulicas para o caudal 

centenário. Os acessos previstos utilizar entre os apoios 20 e 21 e ao apoio 5 devem ser revistos 

para que o seu desenvolvimento ocorra fora da margem das linhas de água. 

Atendendo às reduzidas áreas a impermeabilizar, salvaguardadas as margens e leitos dos cursos 

de água transpostos (conforme anteriormente referido) e restantes medidas de minimização 

previstas, o impacte gerado pela implementação do projeto é considerado, na sua generalidade, 

pouco significativo, localizado e de reduzida magnitude. 

Em termos qualitativos, as ações de desmatação e movimentações de terras, a incorreta gestão 

de resíduos e a ocorrência de derrames acidentais de efluentes oriundos das instalações 

sanitárias do estaleiro, das operações de betonagem e de óleos e/ou combustíveis decorrentes 

da circulação de viaturas e maquinaria a afetar à obra, traduzem-se em impactes negativos ao 

nível da qualidade da água. No entanto, implementadas as medidas de minimização 

preconizadas e dado que não se encontram previstas descargas de efluentes na água ou no solo, 

os impactes esperados são classificados como negativos, temporários, de abrangência local e 

pouco significativos. 

Na fase de exploração poderá ocorrer a contaminação da água superficial decorrente de 

eventuais derrames de óleos oriundos das operações de manutenção da linha elétrica, que a 

acontecerem em alturas de maior pluviosidade se poderão traduzir num impacte negativo, cuja 

significância dependerá da quantidade de produto derramada. 

Na fase de desativação, os impactes nos recursos hídricos superficiais são semelhantes aos 

ocorridos na fase de construção. 

Os principais impactes cumulativos sobre os recursos hídricos refletem-se no aumento do 

escoamento superficial, com a potencial erosão do solo e/ou seu incremento, e na eventual 

alteração da qualidade da água superficial e/ou subterrânea, os quais, se implementadas as 

medidas de minimização previstas, se preveem negativos não significativos. 

Em suma, ao nível dos recursos hídricos, os principais impactes negativos registam-se sobretudo 

na fase de construção, com a afetação das condições naturais de infiltração da água, 

impermeabilização do solo e a eventual alteração da qualidade da água superficial e 

subterrânea, os quais são passiveis de minimização, sendo classificados como negativos, de 

abrangência local e pouco significativos. 

5.2.3. Afetação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a Carta da REN do concelho de Viseu em vigor, a área atravessada pelos 

corredores alternativos (A, B e C) abrange áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional 
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(REN), integradas nas seguintes tipologias: “Áreas de máxima infiltração”, “Cabeceiras das linhas 

de água”, “Áreas com risco de erosão”, “Leitos dos cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas 

cheias” (corredor A e B) e “Escarpas” (corredor A), a que correspondem na atual redação do 

Regime Jurídico da REN (RJREN) a “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos”, “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, “Cursos de águas e respetivos 

leitos e margens”, “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Áreas de instabilidade de vertentes”. 

De acordo com o traçado proposto para a linha elétrica, integrada no corredor B, os apoios n.º 3, 

6, 11 e 33 localizam-se totalmente em áreas de REN e o apoio n.º 1 interfere parcialmente com 

a referida restrição de utilidade pública, afetando a tipologia “Áreas de Elevado risco de erosão 

hídrica no solo”. A área total de REN prevista afetar pelos apoios é de 206 m2. Os novos acessos 

aos referidos apoios, bem como parte dos acessos a beneficiar (apoios n.º 5 e 33), interferem 

também com a mencionada tipologia REN. Segundo o EIA, por razões técnicas, não foi possível 

evitar a localização dos referidos apoios em área abrangida pela referida condicionante. 

Deverá ser evitada a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas. Após a 

execução dos trabalhos, as áreas afetadas devem ser objeto de recuperação paisagística de 

modo atenuar a erosão hídrica do solo. 

Os acessos a beneficiar para a implantação dos apoios 26 e 32 interferem com a tipologia “Áreas 

estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e o apoio n.º 38 com a tipologia 

“Cursos de águas e respetivos leitos e margens”. A intervenção nas referidas áreas deve 

restringir-se ao estritamente necessário e serem adotadas as medidas previstas para evitar a 

afetação da qualidade da superficial e subterrânea, bem como a livre circulação das águas. 

O corredor C, entre as alternativas apresentadas, corresponde ao corredor que abrange uma 

menor área de REN, seguido do Corredor B. 

A construção da linha elétrica aérea, a 400 kV, de ligação entre a CF de Lupina e a subestação da 

Bodiosa, constitui uma ação com enquadramento na alínea f) do Item II do Anexo II do RJREN – 

“f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis”, sem 

requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea f) do Item II do Anexo I da Portaria 

n.º 419/2012, de 20 de agosto, encontrando-se sujeita a comunicação prévia à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). Conforme disposto no n.º 7 

do artigo 24.º do RJREN, a eventual pronúncia favorável da CCDR Centro no âmbito do presente 

procedimento determina a não rejeição da comunicação prévia. 

Segundo o definido na alínea f) do Item II do Anexo II da referida Portaria, a ação, quando 

integrada na tipologia “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, encontra-se sujeita a 

parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., sendo que, nos termos do definido n.º 3 do artigo 

5.º, a pronúncia da APA, I.P. na presente sede compreende a emissão do referido parecer. 

Dadas as características da pretensão e a reduzida área de REN prevista afetar, nomeadamente 

pelos apoios da linha elétrica e acessos aos mesmos (a construir e/ou a beneficiar), adotadas as 

medidas de minimização adequadas, considera-se as intervenções em causa não afetam 
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significativamente a estabilidade ou o equilíbrio ecológico do sistema biofísico e dos valores 

naturais em presença, particularmente no que se refere à salvaguarda das suas funções 

definidas no RJREN. 

5.3. Alterações Climáticas 

O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC 2020). Também faz menção ao Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, ao Plano Nacional 

Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, e ao 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.º 

130/2019 de 2 de agosto. 

A linha de Ligação da CF de Lupina à RNT irá permitir o escoamento da energia produzida na CF 

de Lupina até à subestação de Bodiosa, permitindo a ligação à RESP. Assim “os efeitos indiretos 

associados à produção de energia elétrica renovável na Central Fotovoltaica de Lupina (projeto 

associado/Complementar), assegurando a redução das emissões de dióxido de carbono 

associadas à produção de energia elétrica através da queima de combustíveis fósseis, traduzem-

se num efeito positivo e significativo”. 

Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas, a avaliação dos impactes decorrentes 

de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular as emissões de GEE que 

ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e 

desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às Alterações 

Climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o 

balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de 

sumidouro. 

De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser 

utilizadas, sempre que possível, os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder 

Calorífico Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de 

Inventários (NIR - National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA em: 

https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Caso seja utilizada uma 

metodologia diferente da dos inventários, deve o proponente apresentar a justificação dessa 

opção. 

O EIA identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo na fase de 

construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento temporário de tráfego 

de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação do 

projeto, considerando pouco significativo o seu impacto. Outro impacte negativo identificado 

nesta fase decorrerá das atividades de decapagem e desmatação. 
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Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto 

associado CF de Lupina (cerca de 412,4 mil toneladas de CO2, considerando que o combustível 

utilizado seria o carvão com a produção de aproximadamente 423,8 GWh por ano) não foram 

calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. 

No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um impacte 

negativo significativo na componente de mitigação às Alterações Climáticas comparativamente 

aos benefícios que advém da implementação do projeto. 

A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é uma medida mitigadora da 

perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das áreas a 

intervencionar. 

A vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das vulnerabilidades do 

projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os 

cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos 

importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos 

fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em 

consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a identificação 

das vulnerabilidades do projeto. 

Importa destacar que, o Portal do Clima, disponível em http://portaldoclima.pt, disponibiliza as 

anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, 

evapotranspiração, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes 

períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal 

continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a 

forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

Foi consultada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Região 

Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) e de acordo com os dados constantes no relatório, 

as principais alterações climáticas projetadas para a região até ao final do século são a 

diminuição da precipitação média anual e do número médio anual de dias com precipitação, o 

aumento da temperatura média anual, em especial as máximas, a diminuição da disponibilidade 

de água anual e sazonal, a diminuição da humidade relativa do ar e o aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação (PGRH-RH4, 2016). 

Foram apresentados os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes 

essencialmente associados ao aumento do risco de incêndio e a condições de vento forte. No 

entanto, como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos o proponente indicou 

estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos. 

5.4. Sistemas Ecológicos 

O EIA refere que “os corredores considerados como hipóteses para a ligação da subestação da 

CF Lupina à subestação de Bodiosa serão implantados maioritariamente nas unidades rochas 
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magmáticas, concretamente granitoides hercínicos e também em unidades do Complexo Xisto-

Grauváquico”. 

Os corredores previstos para o traçado do projeto intercetam o rio Vouga, o rio Troço, o rio 

Asnes e outras pequenas linhas de água afluentes daqueles cursos de água principais. 

Para a caraterização e avaliação da ocupação do solo, o EIA utilizou a “Carta de Ocupação e Uso 

do Solo de Portugal Continental (COS) 2018” e a posteriormente percorreu a área de estudo do 

EIA para “confirmar limites e ocupações”. 

Refere que “os resultados são apresentados com a precisão de 0,1 ha podendo verificar-se 

alguma discrepância de valores entre os diferentes níveis de agregação, em virtude dos 

diferentes arredondamentos. No caso do sobreiro, foi feita uma estimativa da dimensão e 

densidade das árvores, e medidas em Sistema de Informação Geográfica (SIG), quando 

aconselhado, as áreas das manchas identificadas. A classificação de "povoamento" foi feita em 

função dos critérios definidos pela legislação em vigor (Decreto-Lei n.º. 169/2001, de 25 de maio 

e Decreto-Lei nº. 155/2004de 30 de junho)”. 

Refere também que “a ocupação dos solos nos três corredores estudados são muito 

semelhantes, apresentando elevadas ocupações do solo com pinheiro-bravo, matos e folhosas”. 

“No Corredor A, destaca-se o pinheiro-bravo e áreas de Matos que ocupam cerca de 49% e 20%, 

respetivamente (vide Tabela 38). Para além destes, referem-se áreas de folhosas (9,1%), 

Carvalhos (7,5%) e áreas agrícolas (5,2%). Neste corredor destaca-se ainda a presença de um 

povoamento de sobreiros com cerca de 1,1 ha, que corresponde a 0,2% da área do corredor. De 

igual forma, no Corredor B, destacam-se as áreas ocupadas por pinheiro-bravo e as áreas de 

Matos, que ocupam cerca de 40% e 25,3% da área do corredor, respetivamente (vide Tabela 38). 

Para além destes, referem-se áreas de folhosas (10,5%), Carvalhos (6,1) e áreas agrícolas (5,5%). 

No Corredor C, as áreas de pinheiro-bravo e de Matos ocupam cerca de 39,3% e 18,8%, 

respetivamente (vide Tabela 38). Para além destes, referem-se áreas de folhosas (8,5%), áreas 

mistas de pinheiro-bravo e carvalhos (7,3%), Carvalhos (5,9), eucalipto (5,7%) e áreas agrícolas 

(5,1%)”. 

Refere ainda que visitou “a área de estudo no dia 4 de março de 2020, tendo por base fotografia 

aérea de 2018, tendo-se recolhido novos elementos no dia 17 de abril de 2020” para efetuar a 

caraterização da flora e da vegetação. Nas mesmas datas realizou amostragens para a 

caraterização da fauna. 

De acordo com as referências bibliográficas utilizadas, referencia para a área de estudo do EIA 

“Narcissus cyclamineus, uma espécie bastante rara, que surge apenas em arrelvados na margem 

de cursos de água permanentes, preferentemente com coberto arbóreo de bosques caducifólios, 

por exemplo, de carvalhos ou amieiros, pelo que de ocorrência improvável; Centaurea herminii, 

planta de prados secos de montanha, também de ocorrência improvável; e Narcissus triandrus, 

Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus, de ocorrência provável, uma vez que não são 
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espécies raras” e que “durante os trabalhos de campo não foi possível confirmar a ocorrência de 

qualquer exemplar destas ou de outras espécies com estatuto de proteção”. 

O EIA recenseou a presença do Habitat “9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur 

e Quercus pyrenaica, subtipo pt1. Carvalhais de Quercus robur”, “em mau estado de 

conservação, com presença de espécies exóticas e com sinais de passagem de fogo recente”, 

Habitat “4030. Charnecas secas europeias, subtipo pt3. Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais 

mediterrânicos não litorais”, Habitat “91E0.* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae), subtipo pt1. Amiais ripícolas”, Habitat 

“92A0. Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba, subtipo pt4. Salgueirais arbustivos de Salix 

salviifolia subsp. salviifolia”. 

Refere “que existem na área de estudo espécies exóticas invasoras constantes do Decreto-Lei n.º 

92/2019, de 10 de julho, nomeadamente acácias – Acacia melanoxylone Acacia dealbata - pelo 

que as intervenções a realizar deverão ser planeadas de modo a que a sua execução não 

contribua para a dispersão destas espécies” e “também exemplares de sobreiro”. 

Relativamente à fauna, o EIA refere que na “área de estudo deverão ocorrer 25 espécies de 

mamíferos (vide Tabela 59). Duas das espécies atribuídas à área de estudo têm um estatuto de 

conservação desfavorável em Portugal, a toupeira-de-água e o morcego-de-franja-do-sul, 

ambas classificadas como Vulneráveis. Adicionalmente o coelho-bravo apresenta o estatuto de 

Quase Ameaça, e dois morcegos e um musaranho estão classificados como Insuficientemente 

Conhecidos de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005)”. 

A área do EIA “não inclui nenhum abrigo conhecido de quirópteros, não estando referido 

nenhum de importância nacional ou local num raio de 10 km”. 

Relativamente às comunidades de aves refere que “no total foram identificadas como de 

ocorrência potencial um total de 72 espécies de aves, sendo a maioria (66%) residentes na área 

de estudo” e que “quatro das espécies listadas, o falcão-abelheiro, o açor, a ógea e o noitibó-

cinzento, apresentam um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, estando 

classificada como Vulnerável segundo Cabral et al. (2005)”. 

O EIA refere que “na envolvente à área de estudo não existem zonas identificadas pelo ICNF 

como críticas ou muito críticas para aves. No entanto, ao longo do vale do Vouga haverá uma 

maior movimentação de aves, quer porque aproveitarão uma morfologia do terreno mais 

favorável para as suas deslocações, quer ainda porque o vale propicia a existência de zonas de 

alimentação e reprodução favoráveis”. 

Refere também que “a área de estudo deverão ocorrer catorze espécies de répteis e nove de 

anfíbios” e que “a salamandra-lusitânica e a lagartixa-de-Carbonell apresentam um estatuto de 

conservação desfavorável em Portugal, estando ambas classificadas como Vulneráveis”. 

Relativamente à análise e avaliação da coincidência da área do projeto com áreas ardidas nos 

últimos anos, utiliza o intervalo “(2010 a 2019)” e apresenta os resultados desagregados por 

cada um dos corredores alternativos (A, B, e C): 
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 “Corredor A – áreas ardidas referentes aos anos 2012, 2013 e 2015 

 Corredor B – áreas ardidas referentes aos anos 2012, 2013, 2015 e 2018  

 Corredor C - áreas ardidas referentes aos anos 2010, 2012, 2015 e 2018”, 

referindo ainda que “atendendo a esta restrição e no âmbito do projeto em análise, será 

requerida a Declaração de Interesse Público do projeto de forma a que possa levantar a restrição 

de construção nessas áreas”. 

Na análise realizada no “descritor do Ordenamento do Território” relativa à avaliação da 

conformidade do projeto “na área atravessada pelos três corredores em estudo (A, B e C), para 

a ligação da CF Lupina à subestação elétrica da Bodiosa” com “as condicionantes legais, ou 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública presentes na área atravessada pelos 

corredores” inclui as áreas submetidas ao regime florestal. 

Em relação aos impactes para a fase da construção, o EIA prevê que o “estabelecimento da faixa 

de proteção à linha poderá ter um impacte positivo na flora e vegetação, uma vez que implica a 

remoção das espécies de crescimento rápido atualmente existentes no local, potenciando o 

estabelecimento de faixas de vegetação natural que, sujeitas a uma gestão adequada, poderão 

vir a ter valor de conservação. Este será um impacte positivo pouco significativo, de magnitude 

reduzida, provável, de dimensão local, permanente e reversível” e refere ainda que “o 

estabelecimento da faixa de proteção à linha poderá também ter um impacte negativo, uma vez 

que estas faixas podem também ser usadas pela flora exótica oportunista, funcionando como 

canais de dispersão. Este será um impacte negativo significativo, de magnitude reduzida a 

média, provável, de dimensão local, permanente e dificilmente reversível”. 

Prevê ainda que a construção dos apoios da linha e de novos acessos cause “impacte negativo, 

pouco significativo a significativo e de baixa a média magnitude, direto, de dimensão local, 

temporário e irreversível (reversível na área dos acessos)” temporários. 

Relativamente à fauna, o EIA prevê a ocorrência, na fase de construção, de impactes negativos 

pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível, 

derivados da perturbação causada pela presença de trabalhadores, máquinas e viaturas nos 

locais de construção. 

Para fase de exploração, o EIA prevê a ocorrência de mortalidade de avifauna por colisão com 

os cabos da linha elétrica e refere que “este impacte será assim negativo, pouco significativo a 

significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e irreversível”. 

Refere ainda que a presença da linha elétrica poderá provocar efeito de exclusão da fauna 

devido à “diminuição na área de habitat disponível” e classifica este impacte “como negativo, 

pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e irreversível”. 

No que respeita às alternativas, o EIA refere que “foram estudados três corredores alternativos 

para o traçado da linha de Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à RNT”, considerando “a 

alternativa A, alternativa B e a alternativa C”. 
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Relativamente à “comparação de alternativas” refere que “os corredores têm todos uma 

extensão da mesma ordem de grandeza, respetivamente, 610,9 ha, 603,7 ha e 599,1 ha” e que 

os “corredores das alternativas A e B cruzam o rio Vouga, em locais de naturalidade considerável 

e com presença de habitats – nomeadamente de amiais e carvalhais, mas também com algumas 

áreas de matos com valor de conservação. O corredor da alternativa C também atravessa 

algumas áreas com amiais e carvalhais, mas em extensões menores. Este corredor atravessa 

ainda uma estreita faixa de salgueiral”. 

A análise realizada à comparação das alternativas constata que “a alternativa A é a mais 

desvantajosa, com uma afetação total maior pela sua maior extensão e também por atravessar 

uma maior extensão de áreas com ocorrência de habitats; a alternativa C é a mais vantajosa no 

que respeita à flora e vegetação, pelas razões contrárias; a alternativa B apresenta 

características intermédias”. 

Refere ainda que “o corredor A atravessará o rio Vouga pelo menos em três locais diferentes e 

inclui um pequeno troço com cerca de 500 m que se desenvolve sobre o rio Vouga. O corredor B 

atravessa o rio Vouga apenas num local e o corredor C não inclui qualquer atravessamento deste 

vale” e que “vale do Vouga poderá ser utilizado como um corredor de deslocação por diversas 

espécies de aves, quer durante os seus movimentos em procura de alimentos quer ainda porque 

os biótopos ali existentes favorecem a presença de comunidades de aves ricas e diversificadas. 

Assim sendo, estima-se que o risco de colisão de aves com a linha seja superior no vale do Vouga 

comparativamente com o resto do traçado, pelo que esta zona será mais sensível”. 

O EIA conclui que para o descritor sistemas ecológicos o “corredor mais favorável será o que 

corresponde à alternativa C” “uma vez que o impacte associado ao acréscimo de mortalidade 

por colisão será mais significativo nos corredores A e B do que no corredor C”. 

No conjunto dos vários descritores ambientais considera que “dos três corredores em estudo, 

considera-se que o corredor B é o que apresenta melhores condições para a implantação da 

linha, sendo o considerado o corredor ambientalmente mais favorável”. 

São apresentadas várias medidas de minimização, umas de caráter geral e outras específicas, 

aplicáveis aos sistemas ecológicos em sede de projeto. 

Face ao atrás mencionado relativamente à caracterização da situação de referência e da 

avaliação de impactes efetuadas no EIA, efetua-se de seguida a respetiva análise desses 

elementos. 

O EIA avalia a relação do projeto com as “Áreas Classificadas” que integram o Sistema Nacional 

de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para efeitos de enquadramento do projeto e 

avaliação e classificação dos impactes previstos. 

A caraterização da situação de referência inclui a informação obtida na bibliografia mais 

relevante para a obtenção de informação relativa à distribuição dos habitats e das espécies da 

flora e da fauna, incluindo os estatutos de proteção legal e de conservação. 
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Na descrição e caraterização da área de estudo refere como improvável a ocorrência de narciso-

trombeta (Narcissus cyclamineus) nos traçados propostos para as várias alternativas da linha 

elétrica embora seja conhecida ocorrência da espécie em vários locais situados naquelas áreas. 

Nas restantes matérias relativas às comunidades vegetais, Habitats e espécies da flora e da 

fauna, a situação de referência definida pelo EIA revela-se consistente e coerente com a 

realidade. 

Utilizou os descritores e os parâmetros adequados para realizar a comparação dos impactes 

previstos em cada uma das alternativas propostas. A opção final difere da alternativa menos 

impactante para os sistemas ecológicos. É apresentada fundamentação relativa à escolha da 

alternativa para proposta de solução. 

Na avaliação da relação do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública considera 

as áreas submetidas ao regime florestal, sem identificar nem quantificar a área do projeto 

coincidente com o Perímetro Florestal de São Salvador e marginalmente com o Perímetro 

Florestal da Serra do Crasto, que são áreas submetidas ao regime florestal parcial. 

Embora refira a ocorrência de sobreiro na área do corredor da linha elétrica, não apresenta 

informação que permita avaliar a ordem de grandeza da quantidade de sobreiros a afetar e não 

preconiza a forma como prevê implementar a respetiva medida compensatória. 

Refere que a área de estudo do EIA e a área a intervencionar pelo projeto incluem áreas 

percorridas por incêndio ocorridos nos últimos dez anos. 

A área do projeto não abrange locais integrados no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 

conforme definido na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

A área de estudo do EIA, na área do corredor da alternativa selecionada (“alternativa B”) inclui 

troços do rio Vouga e respetivas margens, que têm uma função muito relevante para o 

continuum ecológico e para a conetividade de populações de várias espécies da flora e da fauna 

e integra as “áreas de continuidade” definidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Embora esteja confirmada a ocorrência de Narcissus cyclamineus em locais situados no traçado 

da alternativa selecionada para o corredor da linha elétrica, o projeto comporta fracas 

possibilidades de afetar quer o habitat da espécie quer as populações porque não prevê a 

instalação de qualquer tipo de infraestruturas naquelas áreas. 

Embora a opção final difira da alternativa menos impactante para os sistemas ecológicos, por 

não haver diferenças, qualitativas e quantitativas, significativas nos impactes expectáveis para 

os sistemas ecológicos em cada uma das alternativas, a proposta de solução é coerente e 

consistente. 

Atendendo às caraterísticas biofísicas dos locais a intervencionar pelo projeto, designadamente 

a ocupação do solo, os valores referenciados para a área identificada como “Alternativa B” a 
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afetar direta e indiretamente pela construção e pela exploração do “projeto: Ligação da Central 

Fotovoltaica de Lupina à RNT”, considera-se que a implementação do projeto comporta fracas 

possibilidades de causar impactes negativos significativos nos Habitats e nas populações das 

espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e no Decreto-Lei 

n.º 316/89, de 22 de setembro, e com estatuto de conservação definido, respetivamente, na 

Lista Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

A construção da “subestação da Central Fotovoltaica da Lupina” em áreas incluídas no Perímetro 

Florestal de São Salvador, que é uma área submetida ao regime florestal parcial, revela-se 

incompatível com os termos, usos e funções admitidas para os terrenos submetidos à servidão 

pública do Regime Florestal. Pelo exposto, o ICNF emite parecer desfavorável ao projeto. 

5.5. Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo 

O projeto (linha elétrica aérea, apoios e respetivos acessos) localiza-se no concelho de Viseu, 

estando abrangido pelo respetivo PDM (Aviso n.º 12115/2013 - DR 188, II-S, 2013.09.30 – 1.ª 

Revisão; Aviso n.º 8560/2016 - DR 129, II-S, 2016.07.07 – 1.ª Correção Material: Regulamento; 

Aviso n.º 12730/2019 – DR 151, II-S, 2019.08.08 – 1.ª Alteração-RERAE: Regulamento). 

Analisado o referido PDM, em termos de Planta de Ordenamento, verifica-se o seguinte: 

a) Classificação e Qualificação do Solo 

Os apoios da linha escolhida (opção/corredor B) abrangem, quase na totalidade, Solo 

Rural – Espaço Florestal de Produção (artigos 44.º a 46.º do regulamento do PDM de 

Viseu), abrangendo ainda, parcialmente (apoio 27), Solo Rural – Espaço Agrícola de 

Produção (artigo 42.º). Para além destes espaços, a linha atravessa também Solo Rural 

– Espaço Florestal de Conservação (artigos 47.º a 49.º) e Espaços Canais – Auto-estrada 

existente. O projeto insere-se ainda, parcialmente, dentro da Zona de Proteção ao 

Aeródromo Municipal (artigo 36.º). 

b) Carta do Património Arqueológico e Arquitetónico 

A linha atravessa o “Imóvel de Interesse Público n.º 15 – Troço da Estrada Romana de 

Almargem”. É ainda abrangido “Património Arqueológico – Sítio Arqueológico n.º 65 

pa”. 

c) Rede Rodoviária Nacional; Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustíveis 

É atravessada “Auto-estrada existente – IP3/A24” e abrangida “Rede primária de faixa 

de gestão de combustíveis” (rede viária). 

d) Carta da Estrutura Ecológica Municipal 
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É abrangida “Estrutura Ecológica Municipal” – Áreas com regimes legais específicos e 

Corredores ecológicos”. 

e) Carta da Classificação das Zonas Sensíveis e Mistas 

São abrangidas “Zona não classificada” e “Zona mista”. 

Em termos de Planta de Condicionantes, verifica-se que o projeto abrange Recursos Agrícolas e 

Florestais – Regime Florestal Parcial, Recursos Hídricos – Leitos cursos de água, Recursos 

Geológicos – Área Potencial e Contrato de Prospeção e Pesquisa, Rede Elétrica (60 KV) e (15 KV), 

Rede Rodoviária Nacional – IP3/A24 e Estradas Nacionais Desclassificadas – EN2 e Património 

Classificado e em Vias de Classificação – 15. 

Relativamente à Carta de Perigosidade – Risco de Incêndio e Cartografia das áreas percorridas 

por incêndios (2002- 2011), são parcialmente abrangidas áreas classificadas com risco “Muito 

Alto”, “Alto”, “Médio” e “Muito Baixo” e áreas percorridas por incêndios em 2005 e 2006. De 

acordo com o EIA, o projeto abrange, parcialmente, povoamentos florestais percorridos por 

incêndios em 2012, 2013 e 2016. 

No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional (REN) estão parcialmente abrangidas áreas da 

REN (4 apoios n.º 3, 6, 11 e 33, e parte dos respetivos acessos), na tipologia “Áreas com riscos 

de erosão”. São ainda atravessadas as tipologias “Leitos de cursos de água” e “Áreas de máxima 

infiltração”. 

São também parcialmente abrangidas áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Em termos de Ordenamento do Território, importa referir que o presente projeto diz respeito à 

construção de uma linha elétrica aérea, que ligará a Central Fotovoltaica de Lupina à Rede 

Nacional de Transporte (na subestação de Bodiosa), para permitir o escoamento da energia 

produzida, tratando-se assim de projetos complementares e indissociáveis (linha elétrica e 

central fotovoltaica). 

No regulamento do PDM de Viseu não existe qualquer referência a linhas elétricas de ligação de 

centrais fotovoltaicas à rede, não estando estas infraestruturas/equipamentos explicitamente 

previstos ou interditos. 

O mesmo regulamento nada refere relativamente à compatibilidade de redes elétricas, em 

geral, apenas constando, nos artigos 13.º e 39.º, referência a servidões existente e 

condicionantes de segurança. 

Em relação aos espaços florestais de produção, as linhas elétricas de ligação de centrais 

fotovoltaicas à rede não estão expressamente previstas ou interditas nas classes de espaço 

abrangidas. Em relação aos espaços florestais de produção, estão incluídos, nos usos 

compatíveis, as instalações de telecomunicações, subestações elétricas e todos os equipamentos 

ou atividades não integráveis em solo urbano ou que justifiquem o distanciamento deste em 

função da sua especificidade ou da área mobilizável face à sua grandeza, considerando-se que 

o presente projeto poderá ser enquadrável nestas categorias de usos. 
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De referir ainda que, o que se afigura relevante na avaliação da compatibilidade do presente 

projeto com as regras do PDM, caso o mesmo seja omisso quanto a estas instalações, é o facto 

do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19/08, relativo aos critérios de classificação e 

qualificação do solo, considerar, na alínea a) do n.º 3 do seu artigo 16.º, a contrario, as 

instalações de comércio, serviços e indústria destinadas à exploração de recursos energéticos, 

genericamente compatíveis com o solo rústico, o mesmo acontecendo, concretamente, quanto 

aos espaços agrícolas e florestais (n.º 4 do artigo 18.º, e n.º 5 do artigo 19.º, respetivamente), 

podendo desenvolver-se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis com o uso 

dominante, designadamente de aproveitamento de recursos energéticos. 

Relativamente à Zona de Proteção ao Aeródromo Municipal, o EIA refere o seguinte: 

a) A Câmara Municipal de Viseu forneceu a planta das zonas das superfícies de 

desobstrução relativas à expansão do aeródromo (Plano de Máxima Expansão do 

Aeródromo de Viseu), elementos que foram considerados no desenvolvimento do 

projeto da linha. 

b) Foi contactada a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), tendo-se pronunciado 

apenas sobre a situação atual e as suas restrições aeronáuticas, relegando para a 

Câmara Municipal de Viseu pronúncia sobre o plano de desenvolvimento. 

c) No PDM de Viseu, relativamente a este plano de desenvolvimento, é apenas 

mencionado o seguinte no artigo 36º: “4 – Como ação complementar e de 

desenvolvimento regional, a proposta de ampliação do aeródromo deverá ser 

devidamente analisada e viabilizada em estreita colaboração com as entidades 

aeronáuticas competentes e com a legislação e regulamentação em vigor.”. 

d) Na planta GW.PT.1906.01.PL.D.MAT.510.00 do EIA, constam o Anteprojeto da linha e o 

Plano de Expansão do Aeródromo, verificando-se não existir qualquer sobreposição. 

Assim: 

a) Estando abrangidas áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), deverão ser cumpridos os respetivos regimes jurídicos. 

b) Relativamente ao “Regime florestal parcial” e povoamentos florestais percorridos por 

incêndios, deverá ser obtido o parecer do ICNF, IP, o qual foi emitido no âmbito do 

presente Parecer. 

c) No que diz respeito às linhas de água, deverá ser obtido o parecer da APA, IP, o qual foi 

emitido no âmbito do presente Parecer. 

d) Em relação à afetação de “Património Arqueológico e Arquitetónico” (“Imóvel de 

Interesse Público n.º 15 – Troço da Estrada Romana de Almargem” e “Sítio Arqueológico 

n.º 65 pa”), deverá ser obtido o parecer da Direção Regional de Cultura do Centro 

(DRCC). 
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e) Quanto aos “Recursos Geológicos – Área Potencial” e “Recursos Geológicos – Contrato 

de Prospeção e Pesquisa”, deverá ser obtido o parecer da DGEG, o qual foi emitido no 

âmbito do presente Parecer. 

f) Nas matérias relativas à “Rede elétrica” e à rede viária, deverão ser consultadas as 

entidades responsáveis pelas referidas redes. 

De acordo com a carta da REN de Viseu (Portaria n.º 167/2015 - DR 108, I-S, 2015.06.04 – 

Delimitação; Despacho n.º 7882/2019 - DR 171, II-S, 2019.09.06 – 1.ª Alteração-alteração 

simplificada; Despacho n.º 9255/2019 - DR 197, II-S, 2019.10.14 – 2.ª Alteração-alteração 

simplificada; Aviso n.º 165/2021 - DR 3, II-S, 2021.01.06 – 3.ª Alteração), o projeto abrange 

parcialmente áreas da REN (opção B – cerca de 206 m2: apoios n.º 3, 6, 11 e 33 e parte dos 

respetivos acessos), na tipologia “Áreas com riscos de erosão” – atualmente “Áreas de elevado 

risco de erosão hídrica do solo”, nos termos do Anexo IV do RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, 

de 22/08, alterado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28/08). Para além desta, serão ainda 

abrangidas (por travessias da linha e alguns acessos a beneficiar) as tipologias “Leitos de cursos 

de água” – atualmente “Leitos e margens dos cursos de água” e “Áreas de máxima infiltração” 

– atualmente “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o 

previsto no Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito 

a Comunicação Prévia. 

O referido projeto não está sujeito a requisitos específicos do Anexo I, da Portaria n.º 419/2012, 

de 20/12, carecendo, no entanto, de parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, nos termos do 

artigo 5.º do RJREN e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20/12 – subalínea ii), da alínea f) 

do Item II. Relativamente aos acessos aos apoios, sendo necessários e indissociáveis do presente 

projeto, consideram-se como parte integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 

Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, 

“Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental 

ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação 

e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da 

comunicação prévia.”. Da mesma forma, aplica-se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos 

casos em que a comissão de coordenação e desenvolvimento regional autorize ou emita parecer 

sobre uma pretensão ao abrigo de um regime específico, deve nesse ato também decidir sobre 

a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, nos termos do presente decreto-lei, 

sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime.”. 

Relativamente ao RJREN, concretamente o referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se 

que a pronúncia favorável da CCDR Centro no âmbito do presente procedimento de AIA 

compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. Relativamente ao parecer 
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obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, considera-se que o mesmo será 

acautelado pela pronúncia favorável da APA, IP, no presente procedimento de AIA. 

Face ao exposto e atendendo a que as matérias relativas ao ordenamento do território tinham 

como uma das condicionantes imperativa a pronúncia favorável do ICNF relativamente ao 

Regime Florestal Parcial, face ao parecer desfavorável emitido por esta entidade, deixam assim 

de estar criadas as condições de compatibilização do projeto com os referenciais do 

ordenamento do território, por ausência de enquadramento face aos normativos e legislação 

vigente. 

5.6. Socioeconomia 

Este fator é definido como abrangendo a caracterização do cenário socioeconómico e aspetos 

diretamente associados à aceitação do projeto por parte da população, abordando ainda a 

temática Saúde Humana, avaliada em fator autónomo neste Parecer. 

No que diz respeito à caraterização da situação de referência, e relativamente ao fator 

socioeconomia, o conteúdo revela-se genericamente adequado, ou até excessivo, tendo em 

conta o aproveitamento que dele é feito para o restante EIA. São abordados os seguintes 

aspetos: território e demografia (enquadramento administrativo e população), ensino (que 

deveria ser designado por educação ou nível de escolaridade), emprego e desemprego, 

estrutura da atividade económica (com enfoque no emprego por setor de atividade e no n.º de 

empresas), turismo, acessibilidades viárias, uso do solo e saúde humana. É ainda apresentada 

uma síntese da caraterização. 

De um modo geral e quando existem, são utilizados dados posteriores a 2011. 

No caso do desemprego, são apresentados dados de 2011 e do período de 2011 a 2019. Por 

força do impacte da crise pandémica, entendeu-se que valia a pena recolher e analisar os últimos 

dados mensais do IEFP sobre o n.º de desempregados. Na resposta ao pedido de elementos 

adicionais, são aditados os dados em causa, que já revelam a influência da pandemia do Covid-

19. 

A presença de atividades (comerciais, industriais, de serviços e residenciais, por exemplo) na 

envolvente mereceria maior detalhe, nomeadamente com distâncias (representadas 

graficamente, por exemplo) e com uma análise descritiva (qualitativa e quantitativa). É certo 

que essa matéria é abordada, em parte, no EIA, mas ainda assim de uma forma diferente da que 

se sugere. Na resposta ao pedido de elementos, é esclarecido graficamente o tipo de atividades 

presentes na envolvente: aglomerados habitacionais, atividades empresariais (isoladas ou 

agrupadas no Parque Empresarial de Mundão), o Instituto Piaget de Viseu, dois projetos que 

foram sujeitos a AIA (IP3 – IP5/Castro Daire Sul e subestação de Bodiosa), o Agrupamento de 

Escolas de Mundão e o Aeródromo de Viseu. No entanto não são indicadas distâncias. 

No que respeita à evolução da situação de referência socioeconómica na ausência do projeto, é 

mencionado que “não são expectáveis alterações ao nível das variáveis mais estáveis do 
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território como sejam o clima, a geologia e o solo” e que, nas componentes que resultam da 

intervenção humana “não é possível prever quais as alterações que poderão eventualmente 

ocorrer, entre outros aspetos, ao nível da ocupação do solo e, consequentemente ao nível de 

outros fatores diretamente relacionados, como a paisagem e os sistemas ecológicos”. Considera-

se ainda que “não há, de momento, conhecimento de qualquer outro interesse para além dos 

usos atuais já descritos na caracterização da situação de referência”, sendo por isso “expectável, 

que na ausência do projeto, a área de estudo mantenha a situação atualmente existente”. 

A análise de impactes socioeconómicos é sucinta, mas objetiva e quantificada. São descritos, 

para as fases de construção, de funcionamento/exploração e de desativação, os impactes 

gerados neste âmbito pelo projeto. 

É referido que os impactes socioeconómicos são semelhantes para os corredores em estudo, o 

que, naturalmente, retira alguma relevância a este descritor/fator. Ainda assim, menciona-se 

que o corredor C é o que afeta menos recetores potenciais, pelo que seria o mais favorável neste 

âmbito. 

É apresentado um capítulo sobre a avaliação de impactes específicos da linha em anteprojeto, 

que refere que não há impactes socioeconómicos decorrentes do traçado preconizado. 

Quanto aos impactes socioeconómicos cumulativos com outros projetos na envolvente, são 

apenas referidos no EIA os que possa haver em comum com um outro projeto sujeito a AIA (o 

da Central Fotovoltaico de Lupina, que justifica a linha elétrica em apreço), o que é redutor. Com 

efeito, será também de ter em conta o efeito cumulativo com outros projetos de impacte 

relevante, como sejam os de áreas de acolhimento empresarial próximas (Mundão e Lordosa, 

esta última também com AIA em curso) e com a central de biomassa de Viseu, entre outros, 

como sejam os das linhas aéreas de muito alta e alta tensão existentes na envolvente. 

São apresentados (em resposta ao pedido de elementos adicionais) os impactes cumulativos 

resultantes da proximidade do Parque Empresarial de Mundão, nomeadamente da instalação 

da RUBIS (Centro Logístico de Distribuição de GPL – Viseu, de nível inferior de perigosidade no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto) e de projetos também abrangidos pelo 

regime de AIA (em curso ou concluídos) na proximidade: Projeto de Ampliação da Exploração 

Avícola CCM; IP3 – IP5/Castro Daire Sul; Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Calde; 

Ampliação da Pedreira Repelão; IP5 – Sublanços Boa Aldeia – Viseu – Mangualde. São indicados 

impactes cumulativos negativos no âmbito do descritor “Fatores Socioeconómicos”: “o aumento 

do tráfego na envolvente, em ambas as fases do projeto (…), de maior significância caso a fase 

de construção e/ou de desativação se verifique em simultâneo”. Quanto a impactes positivos, 

“tanto o projeto da construção da linha como os restantes são um importante potenciador 

económico em todas as fases do projeto, seja pela contratação de mão-de-obra como pelo 

aumento do comércio local”. Sobre a presença da Central de Biomassa de Viseu, sita em 

Mundão, que “utiliza biomassa residual para a produção de energia elétrica”, contribui também 

para a descarbonização, potenciando o impacte positivo da produção de energia elétrica com 

recurso a fontes renováveis e o alcance das metas nacionais. 
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São propostas medidas de mitigação e de compensação de impactes negativos no domínio da 

socioeconomia, para além das medidas de caráter geral. 

É apresentada uma síntese da situação socioeconómica de referência, mas a mesma não tem 

especial enfoque no projeto e refere aspetos que não têm especial influência nele ou que dele 

não recebem grande interação. 

O EIA (em resposta ao pedido de elementos adicionais) faz uma estimativa do tráfego diário 

pesado e ligeiro, que aponta para máximos de 30 pesados/dia e de 75 ligeiros/dia, coincidentes 

entre si nos meses 6 e 7 da fase de construção. O material pesado (principais equipamentos) 

para a obra será transportado, alegadamente, pela A24, pela EN2 e pelo acesso à Central. Ora, 

sendo a A24 a ligação Viseu/Vila Real, imagina-se que os referidos equipamentos utilizem 

também a A25 (Aveiro/Guarda). É ainda esclarecido que a fase de exploração acarretará um 

volume máximo esperado de 10 ligeiros/dia. 

Em síntese, a tabela seguinte apresenta os principais impactes socioeconómicos do projeto nas 

fases de construção, exploração e desativação, combinando elementos do EIA com elementos 

da avaliação feita ao descritor: 

 

Fase Descrição dos impactes Classificação dos impactes 

Construção 

Criação de emprego Positivos, diretos, prováveis, 
temporários, de magnitude baixa, 
muito pouco significativos 

Dinamização da economia local 

Atravessamento de terrenos privados 
Negativo, direto, certo, temporário, 
de magnitude baixa, pouco 
significativo 

Aumento do tráfego e de ruído e 
poeiras, com reflexos na qualidade de 
vida da população envolvente  

Negativo e certo, temporário, 
restrito, de magnitude reduzida, 
pouco significativo 

Exploração 

Criação de emprego Positivos, diretos e indiretos, certos, 
permanentes, cumulativos, de 
magnitude baixa/média, pouco 
significativos  

Dinamização da economia local 

Perturbações na qualidade de vida da 
população envolvente (incêndios, 
exposição a campos 
eletromagnéticos, etc.) 

Negativo, direto, pouco provável, 
permanente, de magnitude baixa e 
pouco significativo 

Atravessamento de terrenos privados 
Negativo, direto, certo, permanente, 
de magnitude baixa, pouco 
significativo 

Desativação 

Redução de emprego e da 
dinamização da economia local 

Negativo, direto, permanente, certo, 
de magnitude baixa, pouco 
significativo 

Redução da produção de energia a 
partir de fonte renovável 

Negativo, direto, certo, permanente, 
de magnitude alta, significativo 
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Libertação dos solos atravessados 
Positivo, direto, permanente, de 
magnitude baixa, pouco significativo 

Aumento de tráfego e de ruído e 
poeiras 

Negativo, temporário, restrito, de 
magnitude reduzida, insignificante 

 

5.7. Saúde Humana 

Nas diversas atividades inerentes ao projeto e à obra, deve ser garantido o cumprimento da Lei 

n.º 30/2010, de 2 de setembro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, 

nomeadamente os artigos 7.º e 8.º (afastamento relativamente a infraestruturas sensíveis), tais 

como: unidades de saúde e equiparados; estabelecimentos de ensino ou afins; lares da terceira 

idade; parques e zonas de recreio infantil; edifícios residenciais; espaços, instalações e 

equipamentos desportivos, e demais normativos legais que visem minimizar os possíveis efeitos 

negativos à saúde humana associados às diversas atividades inerentes ao projeto e à obra, 

nomeadamente: 

 Articular o projeto com o Plano Municipal de Emergência de Viseu. 

 Salvaguardar a proteção de captações de água existentes superficiais e subterrâneas a 

fim de prevenir a sua contaminação durante a fase de construção, de exploração e de 

desmantelamento. 

 Implementar medidas de minimização de possíveis efeitos de campos eletromagnéticos 

e a sua monitorização, garantindo que os limites de exposição não sejam excedidos 

tanto para o público em geral, como para os trabalhadores. 

 Disponibilizar equipamentos de proteção Individual específicos aos trabalhadores, face 

à exposição ao ruído, poluentes atmosféricos, resíduos sólidos urbanos ou outros que 

surjam no decorrer do processo, no âmbito da Segurança no Trabalho. 

 Implementar práticas de gestão ambiental, em concordância com as medidas propostas 

com a legislação em vigor aplicável. 

 Os resíduos potencialmente produzidos nas fases de construção, de exploração e de 

desativação devem ser classificados em função das diferentes tipologias de resíduos, de 

modo a enquadrar a futura gestão de resíduos do projeto, no âmbito das orientações 

estratégicas nacionais de prevenção e gestão de resíduos. 

 O abastecimento de água para consumo humano deve ser proveniente de sistema 

público, com capacidade de resposta às necessidades previstas. Caso não seja possível 

a ligação da água para consumo humano à rede pública de abastecimento, comprovado 

com Declaração emitida pela Câmara Municipal, deve ser elaborado e cumprido um 

plano de controlo da qualidade da água de acordo com a legislação vigente, Decreto de 

Lei nº 152/2017, de 07 de dezembro, Portaria nº 25/2021, de 29 de janeiro. 
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 Implementar um plano de prevenção e controlo da Legionella, de acordo com a lei 

n.º 52/2018, de 20 de agosto, e Portaria n.º 25/2021, de 29 de janeiro. 

 Encaminhar os efluentes líquidos provenientes das instalações sanitárias para a rede 

geral de saneamento, em caso de impossibilidade fundamentada, respeitar todos os 

requisitos legais aplicáveis. 

 Atendendo ao previsível aumento de tráfego rodoviário devem ser tomadas medidas de 

mitigação aos acidentes rodoviários. 

 Implementar o serviço de saúde, higiene e segurança no trabalho nos termos previstos 

da Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 3/2014, de 28de janeiro. 

 Controlar, monitorizar e hierarquizar os riscos, em conformidade com as disposições 

legais aplicáveis, tendo em conta os fatores suscetíveis de serem potencialmente 

negativos na saúde humana causados por determinantes ambientais ou outros. 

 A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Autoridade Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) devem pronunciar-se favoravelmente no âmbito das suas 

competências. As referidas autoridades emitiram a respetiva pronúncia no âmbito do 

presente Parecer. 

5.8. Património 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área do projeto, concretizou-se em varias etapas. 

A primeira etapa consistiu na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projeto, 

no levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo classificados ou em vias de 

classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades 

oficiais no domínio da proteção do património arquitetónico e arqueológico Direção-Geral de 

Património Cultural (DGPC), Direção Regional de Cultura Centro (DRCC) e Instituto da Habitação 

e Reabilitação Urbana (IHRU); na consulta do Plano Diretor Municipal (PDM) de Viseu, na 

pesquisa bibliográfica e documental e na análise toponímica e fisiográfica da cartografia.  

Na segunda etapa procedeu-se à relocalização no terreno dos dados previamente recolhidos e 

a prospeções arqueológicas sistemáticas, na área de implantação do projeto e, seletivas, num 

perímetro exterior de 200 m da área de incidência (AI). A área foi classificada em termos de 

visibilidade, por solos de tipo “Visibilidade Má” e por áreas de “Visibilidade Mista”. 

Estes trabalhos possibilitaram a identificação de um conjunto de elementos patrimoniais de 

natureza arqueológica não Classificados. No entanto, segundo o EIA, no que concerne às várias 

anomalias registadas em sede de Deteção Remota (DR), os trabalhos de campo não permitiram 

uma correta avaliação dos lugares, dada a fraca qualidade de observação dos solos. 
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O conjunto de topónimos analisados considera essencialmente as características naturais da 

área de estudo assim como a utilização humana de determinados espaços em termos de 

exploração da paisagem agroflorestal e mineira ou mesmo relacionados com devoção religiosa, 

que constam em tabela do EIA. Merecem igual destaque dois pequenos grupos de topónimos: 

conjunto de Antroponímicos possivelmente de origem germânica – Muna; Galifonge; Vindunrão 

– que sugerem uma presença antiga naqueles lugares, pelo menos na Alta Idade Média, e um 

segundo grupo, que se refere a topónimos que integram locais suscetíveis de interesse 

arqueológico: Alto do Facho; Casal; Castro; Marco Grande, Mina; Paçô; Póvoa; Pousa; Quinta; 

São Cotelo; Vilar; Vendas e eventualmente Popelina e Senhora da Saúde. 

O projeto ocupa grande parte da designada serra de Mundão, uma área centralizada, de 

aproximadamente 17 km², delimitada a norte pela povoação de Nelas, Bertelhe a nordeste e 

Aviúges a este, Cavernães e Vendas da Moita a sudeste, Póvoa de Mundão a sul, Casal de 

Mundão a sudoeste (Freguesia de Mundão) e Folgosa a oeste. 

A área de estudo possui grande potencial arqueológico, como se constata pela presença de 

diversos sítios arqueológicos de diferentes cronologias ali conhecidos, e referenciados por 

diversos investigadores ao longo do tempo. Como comprova a documentação consultada, existe 

«uma ocupação humana enquadrável seguramente entre a Pré-história recente e a atualidade». 

Em 1911, José Coelho descobriu o monumento de Mamaltar de Vale de Fachas (Travassós de 

Cima) nas proximidades da área do projeto. 

Amorim Girão em 1921-22, no “Archeologo Português”, referencia a existência de um 

monumento pré-histórico destruído, sobre o qual está implantado marco trigonométrico de 

Casinha Derribada, ainda que, nas imediações, existam outros pertencentes à necrópole com a 

mesma designação. 

Refere também uma grande mamoa danificada, a Mamoa 1 da Lameira do Fojo localizada junto 

à povoação da Lobagueira, a Lapa do Repilau, descoberta em 1921, e três mamoas no lugar das 

“Queimadas”, a mamoa dos vinte cinco marcos (junto aos terrenos cultivados que se encontram 

junto à povoação da Lobagueira), e os monumentos da Necrópole do Fojo e da Necrópole das 

Pereiras. 

Irisalva Moita, em 1966, aludindo ao estudo estrutural do monumento megalítico, no que diz 

respeito às câmaras poligonais, menciona a Lapa de Repilau, com um corredor longo, onde 

apresenta um esteio divisório, colocado em cutelo, atravessando o corredor e a câmara ou 

mesmo a presença, nos esteios, de motivos insculpidos. 

No ano de 1987, Inêz Vaz tece algumas considerações sobre os principais sítios arqueológicos 

do concelho de Viseu, desde a Pré-História, onde existem várias pinturas esquemáticas nos 

monumentos da Lobagueira e algumas insculturas na Lapa do Repilau, ao período romano (VAZ, 

1987:1).  

Nos finais dos anos 80, do século XX, foi localizado nas imediações da Lapa do Repilau um 

pequeno tumulus, no lugar de “Outeiro do Forno”, designado de Antela do Repilau, que foi 
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escavado em 1988. Os resultados demonstraram uma câmara funerária de pequenas dimensões 

formada por pequenos esteios.  

A Mamoa 1 da Lameira do Fojo, a este da aldeia da Lobagueira, faz parte de um grande conjunto 

de monumentos, Repilau, Fojo e Queimadas, que se dispersam na envolvência desta povoação. 

Trata-se de um dólmen com corredor e com a câmara muito destruída. Alguns dos esteios 

exibem pinturas a vermelho sobre fundo branco. 

A aproximadamente 1,7 km a noroeste desta, no lugar de “Tapada da Mina”, são conhecidos de 

dois tumuli, distanciados entre si 400 m, designados de Dólmen do Vale da Cabra e Mamoa 2 do 

Vale da Cabra. O Dólmen de Vale da Cabra é constituído por uma câmara poligonal, de 

configuração aproximadamente retangular, composta por 11 esteios e no cujo corredor, 

obstruído por terra, ainda se podem visualizar também alguns esteios. 

A sul da área de projeto, nos seus limites, em 1994 foram realizados trabalhos arqueológicos 

num dos sítios arqueológicos da Serra da Muna – monumento 2 da “Serra de Muna”. Este 

monumento encontra-se integrado num conjunto de três, um pouco distantes entre si. 

Em 1998 são publicados os resultados das escavações realizadas nos monumentos 3,4 e 5 da 

“Casinha Derribada”. Esta necrópole é constituída por cinco tumuli, de reduzidas dimensões, 

quase impercetíveis no terreno, à exceção do monumento 1, que também será aquele, que em 

termos de dimensões será o mais expressivo. Localizados numa cumeada, “Monte Branco” ou 

Penedos Brancos” Monumentos 1 e 2 encontram-se afastados dos restantes. 

Do período romano são conhecidos diversos vestígios de estradas romanas na Freguesia de 

Couto de Cima, na Freguesia de Bodiosa, assim como a existência de cerâmica doméstica e de 

construção romana no lugar de “Quelhas” de Cavernães. 

Na área geográfica em estudo, localizam-se as sepulturas escavadas na rocha, da Idade Mádia, 

de Oliveira de Cima (Bodiosa) e de Souto, no lugar de Pousa Maria, em Lordosa. 

Destacam-se, por estarem localizadas na área geográfica em estudo, as sepulturas escavadas na 

rocha de Oliveira de Cima (Bodiosa) e de Souto, no lugar de Pousa Maria, em Lordosa. 

Com base nos levantamentos patrimoniais consultados nomeadamente, o PDM do Município 

de Viseu e nas bases de dados disponibilizadas pelas Entidades de Tutela do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, foi considerado um universo de 611 elementos patrimoniais 

inventariados: 269 elementos patrimoniais de natureza arqueológica e 342 elementos 

patrimoniais de carácter arquitetónico. 

Relativamente ao património classificado ou em vias de classificação, foram inventariadas 35 

ocorrências (oc) classificados no concelho de Viseu, que constam na tabela 80 do EIA, dos quais 

7 localizam-se na área de estudo. Dos elementos patrimoniais classificados, 2 localizam-se na AI 

do projeto, designadamente em duas das opções para o traçado da LTE – Opção A e Opção B, 

estando os restantes situados a uma distância superior a 500 m: oc. 1. Anta do Repilau, e oc. 2 
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Troço da Estrada Romana de Almargem, com 600 m de extensão, ambas classificadas como 

Imóvel de Interesse Público. 

A oc.1, Anta do Repilau, corresponde a monumento megalítico de câmara poligonal alargada e 

corredor longo. A câmara era composta por nove esteios, mas atualmente conta com apenas 

oito. Por seu lado, o corredor apresenta quinze esteios, nove no lado norte e seis no lado sul. 

Não tem chapéu de cobertura, e alguns dos esteios do corredor apresentam fossetes. 

O troço da Via Romana de Almargem (oc. 2) tem cerca de 600 m de extensão. Era lajeado apenas 

na zona de encosta, onde as águas arrastavam mais facilmente as terras. 

Do total de Património Inventariado, localizam-se nas Freguesias abrangidas pelo projeto 161 

ocorrências (vide da tabela 81 à tabela 90 do EIA). 

Foram considerados, além dos elementos patrimoniais classificados, um total de 25 elementos 

patrimoniais inventariados, na medida que se localizam na Área de Estudo e/ou na proximidade, 

a uma distância inferior a 100 m da faixa de proteção, das opções para LTE apresentadas (que 

constam na tabela 91 do EIA). 

No âmbito do presente estudo, procedeu-se à consulta de imagens aéreas da plataforma Google 

Earth©, ortofotos obtidas por voos aerofotogramétricos entre 1995 e 2018 (Direção-Geral do 

Território) e à análise de imagem satélite em alta resolução da área do projeto. Esta última foi 

obtida em 2017 pelo Sensor Satélite Superview1© e possibilitou uma observação detalhada da 

área do projeto dadas as características multiespectrais da imagem obtida – 4-bandas (Azul, 

Verde, Vermelho e Infravermelho Próximo (NIR). 

No que concerne à informação obtida pela plataforma Google Earth©, os trabalhos consistiram 

na observação dos vários levantamentos realizados, entre 2004 e 2019, no sentido de assinalar 

e monitorizar vestígios e/ou estruturas ocultas pela vegetação e que, num determinado período 

de tempo, ficaram a descoberto em resultado de incêndios e/ou ações de reflorestação. 

Já a análise de dados aerofotogramétricos com informação Infravermelho Próximo (NIR), os 

objetivos delineados tiveram por princípio não só a reavaliação dos dados anteriores, mas 

também a observação e análise de eventuais anomalias na vegetação, muitas vezes associadas 

a vestígios arqueológicos ocultos no solo. Concomitantemente foram também considerados 

pela SR as referências bibliográficas e elementos patrimoniais reconhecidos na Área de Estudo, 

de modo a verificar o comportamento da vegetação existente e sua evolução ao longo da baliza 

cronológica disponível, entre 1995-2019. 

De acordo com os vários elementos coligidos no decurso da elaboração da presente Situação de 

Referência, através da pesquisa documental/bibliográfica, dos elementos patrimoniais 

documentados na envolvência e área de implementação do presente projeto, o Descritor 

Património considera a existência de quatro Áreas de Potencial Arqueológico distintas: 

 

Designação Natureza Distância do Projeto (m) Área de Incidência 
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APA1  Alto do Facho  Bibliográfica  -  Indireta  

APA2  Castro Toponímica  0  Direta  

APA3  São Cotelo  Toponímica  0  Indireta 

APA4  Baldante Toponímica  0  Direta  

Tabela 1 - Listagem de Áreas de Potencial Arqueológico identificados na Área de Incidência do Projeto. 
(Fonte: EIA) 

 

A APA1 – corresponde ao indício bibliográfico “Alto do Facho”, localizado no interior da Área de 

Estudo e que poderá corresponder com uma ocupação de cronologia romana. O polígono 

realizado foi efetuado de acordo com a topografia da elevação, com base na carta militar, 

aplanada e destacada da paisagem, propícia à implantação deste género de estruturas 

arqueológicas  

As restantes áreas de potencial têm por base a sua interpretação toponímica, sendo evidente o 

topónimo “Castro” – APA2. Segue-se ainda os topónimos indiciadores de vestígios arqueológicos 

“São Cotelo” – APA3 – e eventualmente “Baldante” – APA4 – caso este seja uma palavra 

aglutinada: Vale+da+Anta. 

Paralelamente, saliente-se que os restantes dados obtidos por intermédio da observação de 

imagens satélite e a análise cartográfica permitiram o reconhecimento de 49 elementos 

arquitetónicos de características maioritariamente vernaculares. Possibilitou a identificação de 

um conjunto de “anomalias” (54) de eventual arqueológico, que carecem de confirmação no 

terreno dada a fraca qualidade de observação dos solos. 

A conjugação dos vários elementos coligidos a considerar que a área de implementação do 

projeto possui um potencial arqueológico de valor Médio a Elevado. 

O potencial atribuído poderá relacionar-se eventualmente com uma ocupação antiga da 

paisagem, dada a elevada presença de vestígios arqueológicos enquadráveis no Pré-história 

recente, ainda que não se descure a possibilidade de surgirem outros vestígios de outras 

cronologias. 

Nos trabalhos de prospeção arqueológica seletiva, na envolvência e no interior da AI do projeto, 

foram identificadas 5 ocorrências: oc. 26 – Lameira do Fojo 3, monumento megalítico, área de 

incidência indireta; oc. 27 – Paço III, arte rupestre, área de incidência indireta; oc. 28 – Corgas, 

monumento megalítico, área de incidência direta oc. 29 – Marco Grande, monumento 

megalítico, área de incidência direta e oc. 30 – Folgosa, arte rupestre, área de incidência direta. 

Em termos de avaliação de impactes, a implementação do projeto implica na fase de construção 

um conjunto de ações passíveis de provocar impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre 

vestígios arqueológicos, nomeadamente a desmatação/desarborização e limpeza do coberto 
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vegetal; a movimentação de terras/preparação e regularização do terreno; as movimentações 

de máquinas e equipamentos Estas ações inviabilizam a conservação de contextos 

arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

Na fase de exploração e desativação poderão ser consideradas a alteração do enquadramento 

paisagístico; eventual perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais; deterioração pela 

proximidade das infraestruturas do projeto; as ações inerentes a obras de manutenção que 

impliquem desmatação e/ou revolvimento de solos. 

O projeto localiza-se num território bastante sensível do ponto de vista patrimonial, com 

inúmeras referências a sítios arqueológicos que são identificados no EIA. Como foi referido 

anteriormente, o projeto incide sobre Áreas de Potencial Arqueológico, assim como foram 

observados, por Deteção Remota, outros elementos patrimoniais de natureza arquitetónica e 

“anomalias” de eventual interesse arqueológico. 

Salienta-se que na Área de Incidência Direta do Projeto, classificada de Potencial Arqueológico 

Médio a Elevado, «poderão incorrer, eventualmente, impactes significativos sobre elementos 

patrimoniais ocultos no solo, na medida que não se descura a possibilidade de surgirem, no 

âmbito desta fase, vestígios arqueológicos relacionáveis com estruturas e/ou depósitos 

estratigráficos de interesse patrimonial.». 

Da avaliação resulta que dezoito dos elementos patrimoniais identificados poderão ser, a 

quando a implementação do atual projeto, sujeitos a impacte de tipo Moderado (vide tabela 

128 do EIA). Para os restantes elementos patrimoniais, os resultados obtidos consideram que 

estarão suscetíveis a impacte de tipo Compatível. 

O corredor C, comparativamente com os restantes, implica menor afetação estando apenas 18 

Elementos de Interesse Patrimonial localizados na Área de Incidência Direta do projeto a saber: 

oc. 1; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22 e 26. 

Se se proceder a análise qualitativa, na qual se confronta o Valor Patrimonial de cada elemento 

documentado com as eventuais implicações do projeto, o corredor A implica menor dano sobre 

elementos de Elevado Interesse Patrimonial. Contudo o elemento em causa é classificado. 

No corredor A prevê-se a afetação direta de 12 ocorrências (oc. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

18 e no B 11 (oc. 1; 2; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 26; 27; 28). 

No corredor B, assumido globalmente no EIA como corredor ambientalmente mais favorável, 

identificaram-se, como já se referiu 11 ocorrências, estando seis (6) localizados na Área de 

Incidência Direta, isto é, a uma distância igual ou inferior a 100 m da área de Implantação do 

projeto (oc. 1, Anta do Repilau, a 130 m; oc2, Via romana de Almargem 0 m; oc. 15, Antela de 

Repilau, a 0 m; oc. 17, Lameira do Fojo 2, a 75 m; oc. 26, Lameira do Fojo 3, a 135 m e oc. 28, 

Corgas, a 0 m).  

Concomitantemente, além dos elementos patrimoniais identificados, deve considerar-se a 

existência de uma Área de Potencial Arqueológico – APA 04 Baldante – que poderá ser suscetível 



Processo de AIA n.º 3386 

Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à RNT 

 

Parecer da Comissão de Avaliação 

Abril de 2021 

 48 
 

ao aparecimento de vestígios arqueológicos, caso corresponda a uma palavra aglutinada: 

Vale+da+Anta.  

Salienta-se ainda que os Apoios 9, 18, 19 e 38 «incidem nas proximidades de Elementos 

Patrimoniais de natureza arqueológica e/ou no interior da Área de Potencial Arqueológico – APA 

04 Baldante» pelo que é necessário a adoção de medidas de minimização adequadas. 

Ocorre também um total de 12 indícios de potencial arqueológico e/ou de natureza 

arquitetónica identificados com base em análise de Deteção Remota, e que, portanto, carecem 

de confirmação no terreno. 

Na análise comparativa de alternativas o EIA considera o corredor A e o corredor B como os 

corredores preferenciais para o fator. Contudo afigura-se como negativo em ambos a afetação 

de um elemento de elevado interesse patrimonial, detentor de classificação, facto que o EIA não 

terá considerado determinante na ponderação. 

Assim, se tivermos como critério a afetação de elementos patrimoniais localizados na área de 

incidência direta, bem com a afetação de elementos classificados, o corredor C é a opção menos 

desfavorável. 

Não obstante, qualquer que seja o traçado selecionado, a posterior elaboração do Projeto de 

Execução acarretará necessariamente ajustes e uma pormenorização que levarão a uma 

reavaliação dos impactes previstos na presente fase. Deve assumir-se como princípio 

orientador, tendo em conta que se está em fase de anteprojeto, em primeiro lugar, a não 

afetação das ocorrências patrimoniais, com destaque para as classificadas, procedendo, sempre 

que possível, a acertos de projeto para compatibilização dos valores patrimoniais com os 

elementos do projeto. 

Assim, deverá ser efetuada, sobre todas as ocorrências patrimoniais, uma revisão da avaliação 

de impactes e reanalisada a adequação das medidas de minimização, sejam gerais ou 

específicas. 

5.9. Paisagem 

A Paisagem, enquanto sistema complexo e multifuncional, compreende uma componente 

estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e caracterização das Unidades 

Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos 

para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu 

et al. (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala), insere-se em um dos 22 

Grandes Grupos de Unidades de Paisagem (GUP) (macroestrutura), definidos para Portugal 

Continental: F – Beira Alta. Dentro deste grupo, num nível hierárquico abaixo, foram 

identificadas duas grandes Unidades de Paisagem, a n.º 42 “Alto Paiva e Vouga” e a n.º 45 “Dão 

e Médio Mondego”. Por fim, transversalmente a estas duas unidades foram delimitadas, num 

nível hierárquico abaixo, um conjunto de 3 Subunidades de Paisagem, com base em critérios 
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fisiográficos e de ocupação do solo: “Periferia norte de Viseu”; Encostas Florestais” e “Vale do 

Rio Vouga”. 

 

No que se refere à inserção das componentes do projeto, as mesmas inserem-se de acordo com 

a seguinte distribuição: Corredor A e B sobrepõem-se maioritariamente à Subunidade “Encostas 

Florestais” e parte à Subunidade “Vale do Rio Vouga” e o Corredor C situa-se quase 

integralmente na Subunidade “Encostas Florestais”, sobrepondo-se ainda, muito 

marginalmente à Subunidade “Periferia norte de Viseu”. No caso ainda do Corredor B, a 

extensão compreendida entre o apoio 8 e o apoio 15 situa-se na Subunidade “Vale do Rio 

Vouga”. 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta 

análise, a Área de Estudo (buffer de 3,5km para cada lado das diretrizes do traçado dos 

corredores), de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma: 

− Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por se inserir, predominantemente, na classe de 

Qualidade Visual “Média”, representando cerca de 54% desta, ou seja, cerca de 

12.713 ha. Esta classe, no presente caso, surge associada a áreas do território cujo 

padrão de uso do solo é a matriz florestal (pinheiro bravo) e outras folhosas; zonas de 

mato de vegetação arbustiva e herbácea e as aldeias de pequena dimensão. 

A classe de “Elevada” representa cerca de 37% da Área de Estudo, correspondendo a 

cerca de 8.519 ha. Está associada a diversos valores visuais distintos como: o rio Vouga, 

embora não devidamente classificado em toda a extensão; rio de Mel e as galerias 

ripícolas; Zonas de Vale pela sua diversificação (áreas produtivas) e introdução de 

descontinuidade com as vastas áreas de Floresta (pinhal bravo); encostas armadas em 

socalcos; pequenas matas que alternam com o mosaico agrícola; mosaicos agrícolas de 

pomares e hortas adjacentes às povoações; áreas de vinha e pastagens e afloramentos 

rochosos. 

A classe de “Baixa” representa cerca de 9% da Área de Estudo que se traduz em cerca 

de 2.330 ha e é representada por áreas de natureza industrial, zonas de taludes de 

escavação de algumas vias de comunicação; as áreas do território afetas à exploração e 

transformação de inertes; aeródromo municipal; zonas urbanas de grande dimensão; 

áreas do território cujo padrão de uso do solo predominante é a floresta de produção 

de eucaliptal; incultos e áreas degradadas. 

No que se refere à inserção do projeto, os corredores implantam-se nas seguintes 

classes: 
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o Corredor A: predominantemente “Média”, “Elevada” numa extensão ainda 

significativa, sensivelmente, no terço médio, e “Elevada” e, muito 

pontualmente, “Baixa”. 

o Corredor B: predominantemente “Média”, “Elevada” em algumas áreas, 

sensivelmente, no terço médio e, muito pontualmente “Baixa”. 

o Corredor C: predominantemente “Média”, “Elevada” em algumas áreas, 

sensivelmente, no terço médio e menos numerosas/expressivas que as que 

ocorrem no Corredor C e, muito pontualmente, “Baixa”. 

− Capacidade de Absorção Visual da Paisagem  

De acordo com a carta apresentada no EIA, a mesma caracteriza o território como 

tendo, predominantemente, Capacidade de Absorção “Elevada”, representando cerca 

de 66% da Área de Estudo, correspondendo a cerca de 15.475 ha. 

No que se refere à inserção do projeto, os corredores implantam-se nas seguintes 

classes: 

o Corredor A: predominantemente “Média”, “Elevada” em algumas áreas ainda 

relevantes, sensivelmente no terço médio, e “Elevada” e, muito pontualmente, 

“Baixa”. 

o Corredor B: predominantemente “Média”, “Elevada” em algumas áreas, 

sensivelmente, no terço médio e “Baixa”, sobretudo, no terço que antecede a 

subestação de Bodiosa. 

o Corredor C: predominantemente “Elevada” próximo dos extremos, ou seja, 

próximo das subestações e no terço médio do corredor. “Média” em áreas mais 

expressivas na zona de transição dos dois terços que antecedem a subestação 

de Bodiosa e no final do terço inicial que segue à subestação da Central 

Fotovoltaica de Lupina. 

Importa referir que, as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior 

capacidade de absorção visual ou Capacidade de Absorção “Elevada”, absorvem o 

impacte visual, fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, 

não se podendo, necessariamente, inferir o mesmo, para perturbações que decorram 

acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com o 

desenvolvimento vertical e escala que os apoios apresentam. Igualmente, não significa 

que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No 

cômputo geral, são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da 

Área de Estudo. 

− Sensibilidade Visual da Paisagem 

Considera-se que o território tende para apresentar, predominantemente, Sensibilidade 

Visual “Média”, com cerca de 51% da Área de Estudo, correspondendo a 12.148 ha. Tem 
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a sua maior expressão territorial na parte nascente, poente/SO e Norte da Área de 

Estudo. A classe de “Elevada” e “Muito Elevada” representam cerca de 28% e de 13%, 

correspondendo a cerca de 6.570 ha e 2.765 ha. A classe de “baixa” corresponde a cerca 

de 8% que corresponde a cerca de 2.079 ha. 

No que se refere à inserção do projeto, os corredores implantam-se nas seguintes 

classes: 

o Corredor A: predominantemente “Média”. “Elevada” numa extensão ainda 

significativa, sensivelmente, no terço médio, e, pontualmente, “Muito Elevada” 

e “Baixa”. 

o Corredor B: predominantemente “Média”. “Elevada” em algumas áreas, 

sensivelmente, no terço médio e, muito pontualmente, “Muito Elevada” e 

“Baixa”. 

o Corredor C: predominantemente “Média. “Elevada”, pontualmente, e, muito 

pontualmente “Baixa”. 

No presente projeto, dado tratar-se de 2 corredores ainda em estudo, A e C, e de um terceiro, 

B, que permite muito maior rigor, dado ter sido proposta uma diretriz, a avaliação realizada será 

potencial para os Corredores A e C e mais rigorosa e centrada na localização proposta para a 

diretriz da linha e para os apoios a esta associados, dado que é apresentada a sua localização 

dentro do respetivo corredor. Apenas se poderá classificar o impacte em termos potenciais dado 

tratar-se de um corredor de 400 m de largura e que, comparativamente à largura de 45m para 

a faixa de proteção/servidão legal, é substancialmente maior. É com base na maior ou menor 

presença do estrato arbóreo que será realizada a avaliação. 

Na fase de construção do presente projeto foram detetados impactes estruturais, pela alteração 

do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas e 

impactes cénicos. Embora sejam gerados durante a fase de construção, transitam e manter-se-

ão, alguns deles, durante a fase de exploração. Estes, far-se-ão sentir, previsivelmente, com 

maior intensidade nas povoações e/ou habitações próximas, sobre as vias de comunicação e 

sobre as áreas de qualidade visual “Elevada”, comprometendo, neste último caso, a integridade 

visual destas. 

Assim, para a fase de construção, os impactes identificados são: 

− Impactes de natureza funcional/estrutural 

Desmatação de Áreas: abertura de acessos dedicados aos apoios, zona de implantação 

útil e área de trabalho envolvente aos apoios (400 m2/apoio para possibilitar a 

movimentação de maquinaria e ao longo da faixa de proteção/servidão legal). 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (acessos temporários/a desativar e 

faixa de proteção/servidão legal) a permanente (acessos definitivos e faixa de 

proteção/servidão legal), reversível (acessos temporários a desativar) a parcialmente 
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reversível (faixa de proteção legal) a irreversível (acessos definitivos e área de 

implantação dos apoios), baixa (acessos a desativar e permanentes) a média (faixa de 

proteção/servidão legal) magnitude e pouco significativo. 

Desflorestação da Faixa de Proteção Legal/Servidão da Linha: corresponde a uma 

extensão aproximada média de 14,75 km por uma largura de 45 m, num total de cerca 

de 66 ha. Contudo, o abate só terá lugar nas áreas florestais onde ocorrem, sobretudo, 

espécies de crescimento rápido como o eucalipto e/ou o pinheiro bravo. No caso dos 

acessos aos apoios, regista-se a existência de uma rede, relativamente, densa o que 

permitirá alguma proximidade aos futuros acessos a abrir e dedicados a estes. Nalguns 

casos, dada essa proximidade o acesso dedicado acabará por coincidir/sobrepor-se à 

faixa de proteção, não representando, por isso, um acréscimo de abates significativo. 

De igual modo, a implantação dos apoios, ao fazer-se dentro da faixa de proteção legal 

da linha, quer a área de trabalho quer a de implantação dos apoios, não se traduzirá 

num acréscimo de abates de elementos arbóreos. 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e pouco significativo a significativo (revela-se mais significativo no Corredor 

A, que se estima em cerca de 47 ha, seguido do B e C que se estima em cerca de 30 ha 

e 31 ha, respetivamente. Nos corredores A e B regista-se também maior afetação de 

carvalhos e folhosas). 

Alteração da Morfologia Natural do Terreno: introdução de aterros e escavações 

associadas às plataformas dos novos acessos e às áreas, ou plataformas de trabalho, 

para a implantação dos apoios (400 m2/apoio) assim como as áreas de implantação dos 

apoios.  

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (acessos temporários e definitivos e 

áreas de trabalho e de implantação dos apoios em situações de terreno plano) a 

permanente (acessos temporários e definitivos e áreas de trabalho e de implantação 

dos apoios em situações de terreno acidentado e de substrato rochoso ou de 

afloramentos rochosos), reversível (acessos temporários e definitivos e áreas de 

trabalho e de implantação dos apoios em situações de terreno plano) a irreversível 

(acessos temporários e definitivos e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em 

situações de terreno acidentado e de substrato rochoso ou de afloramentos rochosos), 

magnitude baixa (acessos temporários e definitivos e áreas de trabalho e de 

implantação dos apoios em situações de terreno plano) e pouco significativo (acessos 

temporários e definitivos e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em situações 

de terreno plano) a significativo (pontualmente: nos 3 corredores regista-se a afetação 

física de áreas de substrato rochosos e afloramentos rochosos pelas componentes: 

acessos temporários e definitivos e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em 

situações de terreno acidentado e de substrato rochoso ou de afloramentos rochosos). 

− Impactes visuais 



Processo de AIA n.º 3386 

Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à RNT 

 

Parecer da Comissão de Avaliação 

Abril de 2021 

 53 
 

Será durante a fase de construção que se assistirá a alterações de maior significado, mas 

cuja forma e expressão visual definitiva se assumirá após esta, como será o caso da 

desflorestação, desmatação e alterações de morfologia do terreno. São impactes que 

resultam de diversas ações que vão decorrendo durante a fase de construção e que, no 

seu conjunto, se expressam num impacte visual que habitualmente se designa por 

“Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de 

poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, 

sobretudo, localmente, e a montagem dos apoios em altura, também ela percecionada 

a maiores distâncias, impacte este que é reforçado pela presença de gruas de apoio à 

montagem em altura. 

Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, 

resultante da desmatação onde esta ocorrer e, sobretudo, do movimento de terras e 

destruição de substratos rochosos. Estará associada às situações de abertura dos novos 

acessos e às áreas de trabalho para a implantação dos apoios. 

Montagem da Infraestrutura: dos apoios com recurso a gruas, cabos e balizagem aérea. 

Os impactes visuais negativos projetados sobre o território, na fase de montagem, que 

se consideram mais relevantes, fazem-se sentir sobre as povoações - Observadores 

Permanentes - mais próximas do local de implantação dos apoios da linha, sobre as vias 

de comunicação e sobre áreas sensíveis em termos cénicos. 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média 

magnitude e pouco significativo a significativo (pontualmente. Observadores 

Permanentes: casas nas povoações de Pereiras, Bodiosa e Lustosa (Corredor A); casas 

nas povoações de Lobagueira e de Póvoa de Bodiosa, casas adjacentes à N16 e à A24/IP3 

e habitações próximas dos apoios 15, 16, 27, 33 e 37 (Corredor B); habitações das 

povoações de Lobagueira e Póvoa de Bodiosa e habitações adjacentes à N16 e à A24/IP3 

(Corredor C); Observadores Temporários: N16, A24/IP3 em 1,5km, N2 (Corredor A, B e 

C) e apoios do Corredor B - 15 e 16 (A24/IP3), apoio 33 (Rua do Soito) e apoio 37 (Av. 

Principal 1318)). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas 

sim do resultado final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda 

de valor cénico, resultante da destruição de valores visuais naturais, neste caso, 

associados à faixa de proteção/servidão legal das linhas e à afetação das áreas de 

afloramentos rochosos ou de superfícies contínuas de substrato rochoso. São valores 

visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível. 

Perda de Valores Visuais Naturais: decorre sobretudo da abertura de acessos dedicados 

e da criação das plataformas de trabalho para a implantação e montagem dos apoios e 

abertura da “Faixa de Proteção/Servidão Legal” da linha em avaliação. 
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Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média elevada e 

significativo (afetação física de áreas florestais com carvalhos, folhosas e pinheiro 

manso e afloramentos rochosos). 

Durante a fase de exploração os impactes de uma infraestrutura desta natureza, linear e 

contínua, na Paisagem decorrem, sobretudo, da intrusão visual pela presença permanente da 

linha e dos apoios assim como da faixa de proteção/servidão legal, visualmente disruptiva com 

a envolvente. Os impactes visuais serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se 

apresentarem a linha, os apoios e a faixa de proteção/servidão legal, constituindo-se os troços 

mais próximos de povoações e vias de circulação, aqueles que, potencialmente, induzirão um 

impacte visual negativo mais elevado, no que se refere a observadores permanentes e/ou 

temporários, respetivamente. 

De acordo com as bacias visuais apresentadas para as soluções propostas no âmbito do projeto, 

verifica-se que o impacte visual negativo se projeta sobre uma parte muito significativa do 

território, delimitado pela Área de Estudo considerada. Verifica-se, inclusivamente, que as 

bacias visuais geradas para cada uma das alternativas propostas para os diferentes corredores 

não apresentam diferenças que se possam considerar significativas entre si, em termos de área 

por esta afetadas, embora, o Corredor A determine a projeção do impacte visual negativo para 

uma zona mais a norte deste, o Corredor B para uma zona mais central e em torno de si e o 

Corredor C para uma zona mais a sul deste. No presente caso, é a bacia visual do Corredor B que 

se sobrepõe a cerca de metade quer da bacia de A quer da bacia de C, dado que esta se situa 

numa zona central a ambas. 

As situações identificadas, sobre as quais se projetam os impactes visuais negativos, não são 

distintas das registadas para a fase de construção. Tal deve-se, sobretudo, à proximidade com 

as ocorrências/componentes do projeto. No entanto, nesta fase, o impacte visual negativo passa 

a ser permanente e deve-se, sobretudo, à presença permanente dos apoios da linha, pela sua 

proximidade, pelo seu número, pela dimensão e características da tipologia dos apoios e pela 

sua distribuição.  

O impacte visual negativo faz-se sentir em três situações, das quais se destacam aquelas onde o 

impacte visual negativo, potencial, tende para significativo: 

− Povoações – Observadores Permanentes. 

o Corredor A: proximidade e sobrepassagem a casas nas povoações de Pereiras, 

Bodiosa e Lustosa. 

o Corredor B: proximidade sobrepassagem a casas nas povoações de Lobagueira 

e de Póvoa de Bodiosa, casas adjacentes à N16 e sobrepassagem casas 

adjacentes à A24/IP3. Apoios próximos de habitações: 15, 16, 27, 33 e 37. 

o Corredor C: proximidade e sobrepassagem a casas das povoações de Lobagueira 

e Póvoa de Bodiosa e a casas adjacentes à N16 e à A24/IP3. 
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Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e 

significativo a muito significativo (Corredor B: apoios próximos de habitações - 15, 16, 

27, 33 e 37). 

− Vias rodoviárias – Observadores Temporários 

o Corredor A: sobrepassagem da N16; A24 e sobrepassagem obliqua à N2. 

o Corredor B: sobrepassagem da N16; extensão paralela à A24/IP3 em 1,5km; 

sobrepassagem na diagonal à A24/IP3 e sobrepassagem oblíqua à N2. Apoios 

15 e 16 (A24/IP3), Apoio 33 (Rua do Soito) e Apoio 37 (Av. Principal 1318). 

o Corredor C: sobrepassagem da N16; extensão paralela à A24/IP3 em 1,5km; 

sobrepassagem na diagonal à A24/IP3 e sobrepassagem obliqua da N2. 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média 

magnitude e significativo a muito significativo (Corredor B: apoios 15 e 16 (A24/IP3), 

apoio 33 (Rua do Soito) e apoio 37 (Av. Principal 1318). 

− Áreas de Qualidade Visual “Elevada” 

De acordo com as bacias visuais potenciais, simuladas para os 3 corredores propostos, 

regista-se que uma parte muito significativa das áreas com Qualidade Visual “Elevada” 

são afetadas na sua integridade visual. As diferenças entre corredores não são muito 

significativas se se considerar apenas o critério de quantificação da área. Contudo, a 

proximidade do corredor a determinadas áreas com maior valor cénico, assim como a 

natureza ou a qualidade do(s) valor(es) em si mesmo, é também considerado na 

ponderação. Do exposto, resulta, poder-se determinar qual o corredor menos 

desfavorável no que se refere à afetação das áreas com maior valor cénico. Em relação 

a cada corredor referem-se as áreas de maior valor cénico que estas encerram tendo, 

no entanto, em consideração, sobretudo, a maior proximidade da localização dos apoios 

a estas áreas: 

o Corredor A: mosaico de matos e afloramentos rochosos numa extensão com 

cerca de 3 km; proximidade com extensão sinuosa “S” do rio Vouga; 

atravessamento da extensão sinuosa; triplo atravessamento do rio Vouga; 

desenvolvimento paralelo e próximo do rio Vouga numa extensão de 4,3 km; 

afetação de áreas florestais com carvalhos, folhosas e pinheiro manso. Afetação 

da integridade visual em cerca de 3.350 ha. 

o Corredor B: proximidade ao vale do rio Vouga; afloramentos rochosos; muros 

de pedra; mosaico de matos e afloramentos em 4 km e afetação de áreas 

florestais com carvalhos, folhosas e pinheiro manso; afetação da integridade 

visual de cerca de 2.933 ha. 
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o Corredor C: afloramentos rochosos; muros de pedra; mosaico de matos e 

afloramentos em 3 km e afetação de áreas florestais com carvalhos, folhosas e 

pinheiro manso, potencialmente, em menor área que nos Corredores A e B; 

afetação da integridade visual de cerca de 2.919 ha. 

Contudo, a análise acima exposta carece, em fase de RECAPE, de nova avaliação de 

impactes, dado que a diretriz da solução que possa ser aprovada pode ainda ocupar 

posições, no limite, coincidentes com os limites exteriores dos corredores e, 

consequentemente, distintas das realizadas para o presente caso, em que se considera 

para efeitos de avaliação potencial, uma diretriz para os Corredores A e C à semelhança 

da diretriz proposta, pelo proponente, para o Corredor B. Ou seja, a verificar-se um 

cenário, e a título de exemplo, de a linha se desenvolver ao longo de um dos limites de 

um dos corredores propostos, a área adjacente a esse limite, mas do lado exterior ao 

corredor, passa a estar mais exposta aos apoios e, consequentemente, a magnitude e a 

significância do(s) impacte(s) visual(is) sobre essas áreas podem elevar-se para níveis 

mais elevados e diferentes dos acima referidos. 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média a elevada 

magnitude e pouco significativo a significativo a muito significativo (Corredor A e B – 

proximidade ao rio Vouga e sobrepassagem do mesmo). 

Importa, ainda, referir o impacte visual projetado pela “Faixa de Proteção/Servidão 

Legal”, decorrente do efeito visual disruptivo com a envolvente florestal, ou seja, devido 

à descontinuidade física e visual que a mesma determina no coberto vegetal (arbustivo 

ou arbóreo), e no que se refere, neste caso, ao impacte visual negativo, não terá 

expressão para se constituir como um impacte visual que se possa considerar como 

significativo, embora se traduza em perda de qualidade cénica, mas é muito localizada 

e não significativamente percecionável a partir da Área de Estudo. 

A expressão da referida disrupção do coberto vegetal é mais significativa, neste caso, no 

Corredor A, seguido do B e C. No corredor A e B regista-se também maior afetação de 

carvalhos e folhosas. Contudo, dadas as características do território, quer físicas, ao 

nível do coberto vegetal quer ao nível da distribuição de povoações que não se 

encontram em situações de grande proeminência em termos de cotas altimétricas, 

relativamente aos corredores em estudo, a perceção visual dos corredores 

linearizados/geometrizados e da descontinuidade do coberto vegetal não tenderá para 

se constituir como um impacte muito significativo. No presente caso, a perceção visual 

da faixa de proteção ocorrerá, sobretudo, nos pontos de atravessamento, ou de 

sobrepassagem, das vias rodoviárias, como a: N16, IP3/A24 e N2 (Corredores A, B e C); 

Rua da Eirinha, Rua da Estação, Rua Principal (Corredor A) e Av. Principal 1318 e Rua 

Soito (Corredores B e C). 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média 

magnitude e pouco significativo a significativo (N16, IP3/A24 e N2 (Corredores A, B e C); 
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Rua da Eirinha, Rua da Estação, Rua Principal (Corredor A) e Av. Principal 1318 e Rua 

Soito (Corredores B e C). 

Na fase de desativação, os impactes serão semelhantes à fase de construção. Tendo em 

consideração que as áreas com qualidade visual mais elevada deixam de estar afetadas, na sua 

integridade visual, e que os Observadores Temporários e Permanentes deixam de estar sujeitos 

ao impacte visual negativo imposto pela presença do projeto e das suas componentes, a 

remoção de um fator intrusivo na paisagem, após estas operações acima referidas, considera-

se como um impacte positivo, certo, direto, local, permanente, irreversível, de magnitude média 

e significativo a muito significativo (locais correspondentes às situações identificadas para a fase 

de exploração). 

Em termos de impactes cumulativos, na sua análise considera-se a presença na área de outros 

projetos, de igual tipologia, ou diferente, ou outras perturbações que contribuam para a 

alteração estrutural, funcional e, diretamente ou indiretamente, para a perda de qualidade 

visual/cénica da Paisagem. 

No caso de projetos de igual tipologia (infraestruturas lineares), destacam-se as linhas elétricas 

existentes. Algumas desenvolvem-se no sentido transversal Norte/Sul, sobretudo, na zona 

poente da Área de Estudo. Nesta zona, regista-se a maior densidade de linhas devido às mesmas 

confluírem para a subestação da REN de Bodiosa. Regista-se também a presença de linhas 

elétricas aéreas que se desenvolvem no sentido longitudinal da Área de Estudo. O Corredor A é 

intercetado por várias linhas quer transversalmente (3) quer longitudinalmente (3), ainda que 

de forma parcial. No caso do Corredor B, o mesmo é intercetado por 4 linhas, um das quais em 

repetida passagem, de forma transversal e 2 linhas, de forma longitudinal, embora também 

numa extensão parcial. No caso do Corredor C, o mesmo é travessado transversalmente por 5 

linhas e longitudinalmente por 1 linha. O impacte visual negativo das linhas decorre da presença 

permanente dos cabos elétricos e respetivos apoios com consequente aumento do grau de 

artificialização da Paisagem. As linhas e, sobretudo, os apoios são responsáveis pelo 

seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na 

Paisagem. As situações de cruzamento de linhas também se revestem de um impacte visual 

negativo reforçado e estão presentes na Área de Estudo. 

No caso do Corredor A, parte da extensão do corredor proposto e, consequentemente, da futura 

linha, a 400kV, desenvolver-se-á junto da linha da REN existente, que se justifica destacar sobre 

todas as restantes, por esta mesma razão. Sensivelmente, no ¾ da extensão do Corredor A, 

tendo como ponto inicial a saída de central fotovoltaica, a linha em avaliação desenvolve-se, de 

forma paralela, ao longo da linha existente até à subestação. 

Quer a linha, em avaliação, se desenvolva ou não ao longo da linha elétrica aérea existente, o 

impacte cumulativo, considerando a Área de Estudo da Paisagem, verificar-se-ia, dada a 
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presença de várias linhas. Por um lado, o desenvolvimento da linha proposta ao longo da linha 

existente permite a não afetação visual, ou a contaminação visual, de novas áreas, por outro 

lado, a proximidade das duas linhas potencia o reforço da expressão visual das duas reforçando 

assim o carácter intrusivo. 

O conjunto de todos os projetos referidos, e existentes, de várias tipologias, traduzem-se numa 

perda de qualidade visual da Paisagem. Num primeiro momento, por perda de valores visuais 

físicos com a sua implantação. Num segundo momento, e como resultado da sua presença, em 

fase de exploração, acresce o impacte visual que projetam sobre a Paisagem envolvente, 

traduzindo-se na desqualificação e numa nova perda de valor cénico. 

Pese embora assumirem localizações relativamente distantes e, por vezes, não haver relação 

visual entre a maioria dos projetos referidos, a sua presença, e dispersão, representa uma 

contínua artificialização da Paisagem e um proliferar de áreas que, progressivamente, vão 

contaminando visualmente de forma negativa, e contínua, o território, neste caso definido pela 

Área de Estudo. 

No âmbito da análise comparativa, existe alguma semelhança entre os diferentes corredores em 

avaliação, dado que há sobreposição de A com B e de B com C. No entanto, há diferenças que 

permitem definir um corredor, embora na qualidade de menos desfavorável. Nestes termos, 

considera-se que o corredor menos desfavorável é o C tendo-se considerado como critérios: 

− Menor proximidade ou sobrepassagem a povoações ou a habitações isoladas - 

Observadores Permanentes: 

o Corredor A: passa a nascente junto a habitações de Pereiras; sobrepassa casas 

isoladas de Bodiosa; proximidade/sobrepassagem a habitações isoladas de 

Lustosa. 

o Corredor B: sobrepassagem/proximidade a casas Lobagueira; proximidade a 

casas em Póvoa de Bodiosa; sobrepassagem de casas adjacentes à N16 e 

sobrepassagem casas adjacentes à A24/IP3. 

− Atravessamento, forma de atravessamento e proximidade às vias de comunicação – 

Observadores Temporários. 

o Corredor A: sobrepassagem da N16 e da A24 e sobrepassagem obliqua à N2. 

o Corredor B: sobrepassagem da N16; extensão paralela à A24/IP3 em 1,5km; 

sobrepassagem na diagonal à A24/IP3 e sobrepassagem oblíqua à N2. 

− Afetação da Integridade Visual de Áreas de Qualidade Visual, sobretudo, de “Elevada”. 

o Corredor A: mosaico de matos e afloramentos rochosos; proximidade com 

extensão sinuosa “S” do rio Vouga; atravessamento da extensão sinuosa; triplo 

atravessamento do rio Vouga; desenvolvimento paralelo e próximo do rio 

Vouga numa extensão de 4,3 km. Afetação da integridade visual de 3.350 ha.  
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o Corredor B: proximidade ao vale do rio Vouga; afloramentos rochosos; muros 

de pedra; mosaico de matos e afloramentos em 2,3 km; afetação da integridade 

visual de 2.933 ha. 

o Corredor C: mosaico de matos e afloramentos rochosos; afetação da 

integridade visual de 2.919 ha. 

− Afetação da Integridade Visual de Ocorrências Patrimoniais – Valores/Atributos 

Patrimoniais da Paisagem. Afetações elevadas nos 3 corredores dentro dos mesmos e 

nas proximidades. 

− Afetação Física de Vegetação Arbórea e Arbustiva, sobretudo, autóctone – 

Valores/Atributos Visuais Naturais. 

o Corredor A: mosaico de matos e afloramentos rochosos; 65% de área florestal. 

o Corredor B: mosaico de matos e afloramentos em 2,3 km; 59% de área florestal. 

o Corredor C: cerca de 73%, mas com menor área de folhosas e carvalhos, sendo, 

na generalidade da área eucaliptais e resinosas. 

− Afetação Física de Afloramentos Rochosos – Valores/Atributos Visuais Naturais da 

Paisagem. 

o Corredor A: afloramentos rochosos em mosaico com matos, numa extensão 

total com cerca de 3 km. 

o Corredor B: afloramentos rochosos em mosaico com matos, numa extensão 

total com cerca de 4 km.  

o Corredor C: áreas em mosaico de afloramentos rochosos, numa extensão total 

com cerca de 3 km. Uma, com estes mais proeminentes. 

− Afetação Física do Padrão Visual do Mosaico Cultural – Valores/Atributos Visuais 

Culturais da Paisagem. Similar aos três. 

− Maior número e distribuição mais homogénea de caminhos existentes o que potencia 

uma menor extensão total de abertura de novos acessos aos locais de implantação dos 

novos apoios. Relativamente em menor número nos corredores A e B. 

− A existência de linhas de Alta ou de Muito Alta Tensão ao longo da qual o corredor se 

desenvolve, se de forma paralela se cruzada – perpendicular ou obliquamente. 

o Corredor A: linha paralela no terço médio e cruzamento oblíquo com linhas 

existentes. 

o Corredor B: menor extensão paralela a linha existente; cruzamento na 

perpendicular e na oblíqua com linha existente. 

o Corredor C: pequeno troço paralelo e cruzamento na perpendicular de linha 

existente. 
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Face ao exposto, considera-se o Corredor C como a solução menos desfavorável, mas registam-

se potenciais situações de conflito que, no âmbito das Medidas de Minimização, deverão ser 

objeto de consideração na fase de desenvolvimento do projeto de execução, na determinação 

da localização dos apoios da linha: “sobrepassagem"/proximidade a casas Lobagueira; 

proximidade a casas Póvoa de Bodiosa; afloramentos rochosos relevantes; muros de pedra; 

pequeno troço paralelo a linha existente; sobrepassagem da N16 e de casas adjacentes a esta; 

extensão paralela à A24/IP3 em 1,5km; mosaico de matos e afloramentos rochosos em 3km; 

sobrepassagem na diagonal à A24/IP3 e casas adjacentes cruzamento oblíquo com linha 

existente; proximidade ao vale do rio Vouga e sobrepassagem oblíqua da N2. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

Dadas as afetações em causa e de forma a complementar a avaliação desenvolvida pela CA, foi 

solicitada, no âmbito da consulta às entidades externas prevista no n.º 10 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, a emissão de parecer às 

seguintes entidades: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), Câmara Municipal de Viseu, Águas 

de Viseu, E-Redes (ex-EDP Distribuição – Energia S.A.), EDP – Gestão da Produção de Energia, 

S.A. (EDP Produção), REN – Redes Energéticas Nacionais, Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), 

Estado Maior da Força Aérea (EMFA), Aeródromo Gonçalves Lobato (Viseu) e Federação dos 

Clubes de Caça e Pesca do Distrito de Viseu. 

Os pareceres até à data recebidos encontram-se no Anexo II do presente parecer, apresentando-

se de seguida os principais contributos dos mesmos. 

ANEPC 

Refere que a avaliação de riscos constante do EIA, apesar de incluída num capítulo próprio e 

integrada com nível adequado de desenvolvimento, não faz qualquer referência ao Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Viseu, facto que deveria ser corrigido, para melhor 

se poder contextualizar o fator riscos. 

Na perspetiva da Proteção Civil, apesar do EIA identificar e propor genericamente algumas 

medidas mitigadoras relativas à segurança de pessoas e bens, não acautela outros aspetos que 

se consideram essenciais, o que condiciona o parecer desta Autoridade. Nesse sentido, tendo 

presente a aplicação do princípio da prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil, 

considera-se esta entidade que: 

 Deverá ser informado deste projeto o Serviço Municipal de Proteção Civil de Viseu, 

dependente da respetiva Câmara Municipal, designadamente quanto às ações que 

serão levadas a cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor 

acompanhamento e intervenção, na fase de construção e de exploração, bom como 

para uma eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 Deverá ser promovida a articulação entre o promotor do projeto e os Corpos de 

Bombeiros locais, no sentido de os melhor capacitar na sua intervenção para fazer face 

a eventuais acidentes de trabalho durante a fase de construção e exploração. Tal 

capacitação, sempre em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Viseu, 

poderá passar por lhes disponibilizar informação e formação face aos riscos associados 

à implementação e exploração do projeto. 

 Deverá ser consultada a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) no sentido desta 

se pronunciar quanto à eventualidade de algum dos traçados em estudo para a 
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implantação da linha elétrica, que se situe nas imediações do Aeródromo de Viseu 

"Gonçalves Lobato", designadamente o “Corredor C”, se constituir como um obstáculo 

que dificulte as operações de aproximação e saída de aeronaves, nomeadamente, de 

combate a incêndios rurais. 

 No mesmo âmbito, deverão ser escrupulosamente cumpridas as recomendações 

emanadas da Circular de Informação Aeronáutica n.° 10/2003, de 6 de maio, do ex-

Instituto Nacional Aviação Civil, no que se se refere às "Limitações em Altura e Balizagem 

de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”. 

 Deverá ser assegurado que a implementação deste projeto, e em função do traçado 

escolhido para a localização da linha elétrica, não comprometa a operacionalidade, 

designadamente, do ponto de água de apoio ao combate a incêndios rurais: 

VIS.CH.T2.087, terrestre. 

Caso tal não se revele exequível, deverão ser estudadas alternativas para a substituição 

do ponto de água comprometido, em estreita articulação com a respetiva Câmara 

Municipal, a quem compete a classificação, cadastro e registo dos pontos de-água ao nível 

municipal, nos termos do Despacho n.° 5711/2014, de 30 de abril (Regulamento dos 

Pontos de Água), para que esta autarquia possa submeter a proposta de construção de 

novo ponto de água à apreciação da respetiva Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

 Em termos de traçado da linha elétrica, deverá evitar-se o atravessamento de zonas 

geologicamente instáveis ou sujeitas a movimentos de vertente. Assinala-se que a linha 

elétrica, no caso de se optar pelo traçado identificado como "Corredor A", atravessará 

diversas áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do solo, pelo que a 

não ser possível evitar estas áreas, é importante assegurar soluções construtivas que 

mitiguem este risco e não sujeitem o território e a infraestrutura a futuros acidentes de 

índole geológica. 

 Deverá ser minimizada a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a que as 

infraestruturas de transporte de energia não venham a contribuir para o aumento do 

risco de incêndio rural na área em estudo. Neste contexto, deverão ser cumpridos os 

requisitos legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a arquiteturas 

existentes. 

 Deverá ser assegurada, pela entidade responsável pela exploração da linha, a gestão do 

combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores - 

exteriores, bem como de uma faixa de largura não inferior a 10,0 m para cada um dos 

lados, de acordo com o disposto no n.°1 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.°124/2006, de 

28 de junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios). 

 Deverá ser adaptado o Plano Geral de Monitorização no sentido de ser mais lato do que 

um plano de acompanhamento da vertente ambiental, passando a incluir o risco de 
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incêndio rural, por forma a precaver a eventual deflagração de incêndios deste tipo na 

fase de implementação da infraestrutura. 

Esta Autoridade considera, numa perspetiva de prevenção do surgimento de novos riscos e de 

mitigação dos riscos existentes ou potenciados pela implementação deste projeto, que, face à 

informação atualmente disponível, são os corredores "A" e "C" aqueles que terão impacte 

negativo mais significativo na segurança de pessoas e bens. O "Corredor A" atravessará diversas 

áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do solo, sujeitando o território e a 

infraestrutura a futuros acidentes de índole geológica, e o "Corredor C" porque se situa nas 

imediações do Aeródromo de Viseu "Gonçalves Lobato", podendo constituir-se como um 

obstáculo que dificulte as operações de aproximação e saída de 'aeronaves, nomeadamente, de 

combate a incêndios rurais. 

DRAP Centro 

Refere esta entidade que da análise efetuada aos elementos colocados para apreciação, conclui 

que a alternativa escolhida (alternativa B), os apoios (num total de 41) não abrangem áreas de 

RAN e apenas 7 deles incidem em áreas com utilização agrícola. Refere também que na fase de 

projeto, nas áreas agrícolas, o dever de privilegiar a localização dos apoios na estrema de 

propriedade e/ou junto a acessos. 

Tendo em conta que a alternativa escolhida teve em consideração, dentro do possível, as 

recomendações da DRAP Centro emitidas em fases anteriores ao pedido de parecer externo, 

esta entidade nada tem a opor à implementação do projeto. 

Câmara Municipal de Viseu 

Refere esta entidade que emite parecer favorável à pretensão, devendo, no entanto, ser 

articulada com as entidades intervenientes a emissão dos respetivos pareceres. 

Águas de Viseu 

Esta entidade informa que dispõe de infraestruturas nas zonas delimitadas, conforme consta no 

cadastro que enviam em anexo (que se encontra no Anexo II do presente parecer). 

E-Redes 

Esta entidade verifica que a área do EIA do Projeto interfere com infraestruturas elétricas de 

Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede 

Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, anexando uma planta que 

identifica as referidas interferências (que se encontra no Anexo II do presente parecer). 

A E-Redes indica que o projeto merece parecer favorável ressalvando que “Todas as 

intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões 

administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da 

RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições 

regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado 
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pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e 

recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.”. 

EDP Produção 

Esta entidade refere que o projeto em apreço não interfere com infraestruturas da EDP 

Produção. 

REN – Redes Energéticas Nacionais 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., grupo que detém as participações nas empresas 

concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade (RNT), compilou as informações consideradas relevantes para ser 

consideradas sobre as zonas de servidão da RNT existentes na área de estudo do projeto em 

avaliação. 

Informa que, no âmbito das condicionantes impostas pelas servidões da RNT, e conforme 

informação já enviada ao proponente em 18/03/2020, na área de estudo existem as seguintes 

infraestruturas: 

 Subestação de Bodiosa; 

 Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) com faixa de servidão de 45 m: 

o Linha dupla Bodiosa-Paraimo 1/2 (LBA.PI 1), a 400 kV; 

o Linha dupla Bodiosa-Valdigem/Bodiosa-Armamar 2 (LBA.VG/LBA.AMM 2), a 

400 kV. 

As alternativas de corredores para a LMAT em avaliação são similares aos anteriormente 

propostos para parecer da REN e respeitam as condicionantes e cones de aproximação à 

subestação de Bodiosa definidos pela REN, bem como a forma de chegar ao painel de ligação da 

central fotovoltaica nesta instalação da RNT, também definidas anteriormente pela REN, 

devendo sempre respeitar as distâncias de segurança regulamentares. 

Esta entidade informa que não existem objeções à implementação do projeto em análise, desde 

que sejam garantidas as seguintes condições: 

Devem ser tidas em consideração as seguintes condições para a implementação deste projeto: 

 Conforme estabelecido no RSLEAT, a LMAT deve garantir as distâncias mínimas às 

infraestruturas da RNT; 

 O projeto de execução final da nova linha de 400 kV entre a central fotovoltaica e a 

subestação de Bodiosa da RNT deve ser enviado à REN para validação e verificação das 

distâncias de segurança às infraestruturas da RNT, previamente ao licenciamento da 

infraestrutura; 

 Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNTGN e RNT deve 

ser acompanhado por técnicos da REN para garantia de condições de segurança, quer 
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da instalação, quer dos trabalhos a realizar pelo promotor. Para esse efeito, a REN deve 

ser informada da sua ocorrência com, pelo menos, 15 dias úteis de antecedência. 

EMFA 

Esta entidade informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer 

Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente à sua concretização. 

Contudo, a linha elétrica, à tensão nominal de 400 kV, pode constituir obstáculo aeronáutico, 

pelo que deve ser comunicado à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto com 

indicação das coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha. 

Adicionalmente, esta entidade informa que a sinalização diurna e noturna deve ser de acordo 

com as normas expressas na Circular de Informação Aeronáutica n.° 10/2003, de 6 de maio, do 

ex-Instituto Nacional Aviação Civil. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, na atual redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 17 de fevereiro 

a 30 de março de 2021. 

Durante este período foram recebidos três pareceres, provenientes das seguintes entidades: 

− Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

− REN – Redes Energéticas Nacionais (foi analisado como parecer externo no presente 

Parecer da Comissão de Avaliação); 

− Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

A DGEG informa que a área abrangida pelo projeto em análise não interfere com infraestruturas 

de transporte e de distribuição de gás natural, licenciadas por aquela entidade. Relativamente 

aos recursos geológicos, mais propriamente a depósitos minerais (minas), informa que o projeto 

interseta a área de um pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais MNPPP0488, 

sendo provável que este dê origem a um contrato de atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa à empresa requerente. Trata-se de uma área onde as atividades de prospeção e 

pesquisa visam a descoberta e caracterização de recursos geológicos até à revelação de 

existência de valor económico. Ainda no âmbito dos recursos geológicos, verificou que a 

pretensão abrange uma zona de potencial geológico (áreas potenciais de estanho e volfrâmio), 

a qual carece de um aprofundar do seu conhecimento (estas áreas deverão ser consultadas 

junto do LNEG). Quanto às alternativas de projeto apresentadas, considera que o corredor A 

será o mais favorável, em termos de minimização de eventuais impactes negativos, no que se 

refere aos depósitos minerais, uma vez que parece ser o único corredor que não interceta 

grandemente as áreas potenciais identificadas, nomeadamente as decorrentes do pedido de 

prospeção e pesquisa referido anteriormente. 

Tendo em conta o explicitado e desde que salvaguardados os direitos legais dos recursos 

geológicos, nada tem a opor ao projeto. 

A ZERO manifesta a sua preocupação pelos impactes negativos que o projeto irá induzir na 

biodiversidade, na paisagem rural, na afetação do regime hídrico e na erosão dos solos. Entende 

esta entidade que a avaliação da linha de muita alta tensão com 14,5 km de extensão, que liga 

a Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte (RNT), deveria ter sido incluída 

no processo de AIA da referida central, pois assim corre-se o risco de a avaliação parcelar não 

ter em devida consideração a avaliação cumulativa dos impactes associados. 

A ZERO considera contraproducentes iniciativas que visam a substituição de coberto florestal, 

que tem uma relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema, entre os quais o 

sequestro de carbono, para instalar estruturas que vão artificializar a paisagem rural, com o 

objetivo de produzir energia. Esta é mais uma linha de transporte de energia que, em conjunto 

com as linhas existentes, terá um impacte acrescido sobre a fauna e paisagem, não podendo ser 
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de forma alguma negligenciável. Acresce que um qualquer programa de monitorização do 

impacte sobre a fauna, não poderá de forma alguma ser visto como uma medida de mitigação, 

dado que, após a instalação da linha e mediante os dados recolhidos, dificilmente poderá ser 

realizada qualquer intervenção que permita, de forma séria, minimizar o impacte efetivamente 

causado. 

Comentário da CA 

No que diz respeito às questões identificadas nos pareceres recebidos no âmbito da consulta 

pública, verifica-se que as mesmas dizem essencialmente respeito à afetação dos solos, dos usos 

do solo e ocupação atual do solo, da paisagem, da biodiversidade e dos impactes cumulativos. 

De salientar que as questões evidenciadas se encontram incluídas no âmbito das competências 

asseguradas pelas entidades que integram a comissão de avaliação constituída para o efeito, 

bem como no âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto 

entidades externas consultadas. 

Neste sentido, a CA informa que as mesmas foram devidamente consideradas na presente 

avaliação, tendo sido contempladas para efeitos da decisão. 
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8. CONCLUSÕES 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental do projeto da “Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de 

Transporte”, em fase de anteprojeto. O projeto foi proposto pela empresa Dapsun – 

Investimentos e Consultoria, Lda. A entidade licenciadora ou competente para a autorização é 

a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A apreciação técnica do EIA (incluindo os Aditamentos) efetuada pela Comissão de Avaliação 

tem por base os pareceres emitidos pelas entidades que a constituem, sendo que, para 

complementar essa apreciação, foram também considerados os pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas ao abrigo do n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, nomeadamente, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 

pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), pela Câmara Municipal 

de Viseu, as Águas de Viseu, pela E-Redes (ex-EDP Distribuição – Energia S.A.), pela EDP – Gestão 

da Produção de Energia, S.A. (EDP Produção), pela REN – Redes Energéticas Nacionais e pelo 

Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

No âmbito do procedimento de AIA em apreço foi, ainda, realizada uma consulta pública, que 

decorreu durante 30 dias uteis, de 17 de fevereiro a 30 de março de 2021. Durante este período 

foram recebidas 3 exposições. 

O projeto da Linha de Transporte de Energia (LTE), a 400 kV, em avaliação tem por objetivo 

estabelecer a ligação entre a Central Fotovoltaica da Lupina (a construir) e a subestação de 

Bodiosa (existente), de modo a permitir o escoamento da energia aí produzida através da ligação 

à Rede Elétrica de Serviço Publico (RESP). 

O projeto associado/complementar da Central Fotovoltaica de Lupina, com 220 MW de 

potência, localizar-se-á numa zona de território nacional com um valor de irradiação mediano 

que onda os 1660 kWh/m2 e estima uma produção média anual de 423,8 GW/h, evitando desta 

forma a emissão de 412 416 ton de CO2, contribuindo assim para a prossecução dos objetivos 

assumidos pelo Estado Português, nomeadamente, no que respeita à diminuição da emissão 

dos Gases com Efeito de Estufa (GEE) e neutralidade carbónica. 

O local de implantação do projeto não afeta qualquer área identificada como sensível, nos 

termos da definição constante do artigo 2.º do referido 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. 

O projeto da linha de Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte 

(RNT), na subestação de Bodiosa, localiza-se no concelho de Viseu, abrangendo as freguesias de 

Mundão, Campo, Lordosa, Calde, Campo, Ribafeita, Bodiosa e Coutos de Viseu. 

A área de estudo permitiu a definição de três corredores alternativos com 400 m de largura, que 

foram estudados no EIA: corredor A, corredor B e corredor C. 
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O corredor C abrange a zona de proteção secundária da Rádio-Ajuda VOR/DEM de Viseu, não 

sendo possível implementar um traçado para a linha elétrica dentro do corredor que permita 

respeitar a referida condicionante, o que implicou a exclusão deste corredor. 

O projeto, em fase de anteprojeto, apenas foi desenvolvido para o corredor B, considerado no 

EIA como o ambientalmente mais favorável. Apesar de se encontrar em fase de anteprojeto, já 

se encontra definido o traçado proposto para linha e a localização dos respetivos apoios, num 

total de 41 apoios, que ocuparão uma área de cerca de 2523 m2, tendo a linha uma extensão 

total de cerca de 14,5 km. 

A implantação do projeto prevê a instalação de duas áreas de estaleiro, com área útil de 4000 a 

5000 m2, uma localizada na proximidade da subestação da Central Fotovoltaica de Lupina, outra 

na proximidade da área de construção da linha, entre os apoios 19 e 20. 

Prevê-se que a fase de construção do projeto decorra ao longo de 12 meses. A entrada em 

serviço da linha elétrica encontra-se prevista para o início de 2023, coincidindo com o início da 

fase de exploração da Central Fotovoltaica de Lupina. 

O projeto em análise é complementar e indissociável do projeto da Central Fotovoltaica da 

Lupina, o qual se encontra atualmente em fase final de procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA n.º 3373: Central Fotovoltaica de Lupina). Neste contexto, importa salientar que 

o parecer final da respetiva Comissão de Avaliação foi desfavorável ao projeto da Central 

Fotovoltaica de Lupina. 

Tendo em consideração as características do projeto e da área de implantação, bem como a 

avaliação efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, considerou-se como fatores 

determinantes para a decisão os fatores Sistemas Ecológicos, na vertente Floresta, onde se 

identificaram os impactes negativos mais significativos do projeto. 

Quanto aos instrumentos de gestão territorial (IGT) analisados, designadamente o PDM de 

Viseu, da análise efetuada pela Comissão de Avaliação, no âmbito das afetações das classes de 

espaço afetadas, considerou-se que o projeto da linha elétrica em avaliação é compatível com o 

PDM de Viseu, exceto no que diz respeito às áreas abrangidas pelo “regime florestal parcial” e 

povoamentos florestais percorridos por incêndios, estando desta forma a autorização da 

implantação do projeto condicionada a pronúncia favorável do ICNF. 

De acordo com a análise efetuada no âmbito do fator Sistemas Ecológicos, na avaliação da 

relação do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública, verificou-se que o EIA 

considera as áreas submetidas ao regime florestal, sem identificar nem quantificar a área do 

projeto coincidente com o Perímetro Florestal de São Salvador e marginalmente com o 

Perímetro Florestal da Serra do Crasto, que são áreas submetidas ao regime florestal parcial. 

Refere que a área de estudo do EIA e a área a intervencionar pelo projeto incluem áreas 

percorridas por incêndio ocorridos nos últimos dez anos. 
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A área de estudo do EIA, na área do corredor da alternativa selecionada (Alternativa B) inclui 

troços do rio Vouga e respetivas margens, que têm uma função muito relevante para o 

continuum ecológico e para a conetividade de populações de várias espécies da flora e da fauna 

e integra as “áreas de continuidade” definidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Apesar da opção final não corresponder à alternativa menos impactante para os sistemas 

ecológicos, por não haver diferenças, qualitativas e quantitativas, significativas nos impactes 

expectáveis para os sistemas ecológicos em cada uma das alternativas, considera-se a proposta 

de solução coerente e consistente. 

Atendendo às caraterísticas biofísicas dos locais a intervencionar pelo projeto, designadamente 

a ocupação do solo, os valores referenciados para a área identificada como Alternativa B, a 

afetar direta e indiretamente pela construção e pela exploração do projeto em avaliação, 

considera-se que a implementação do projeto comporta fracas possibilidades de causar 

impactes negativos significativos nos Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna 

com estatuto de proteção legal (definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e no Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de 

setembro) e com estatuto de conservação. 

A construção da “subestação da Central Fotovoltaica da Lupina” em áreas incluídas no Perímetro 

Florestal de São Salvador, que é uma área submetida ao “regime florestal parcial”, revela-se 

incompatível com os termos, usos e funções admitidas para os terrenos submetidos à servidão 

pública do Regime Florestal. 

Atendendo a que as matérias relativas ao ordenamento do território tinham como uma das 

condicionantes imperativa a pronúncia favorável do ICNF relativamente ao “regime florestal 

parcial”, face ao parecer desfavorável emitido por esta entidade, não estão criadas as condições 

de compatibilização do projeto com os referenciais do ordenamento do território, por ausência 

de enquadramento face aos normativos e legislação vigente. 

Recorde-se que o sentido desfavorável do parecer emitido sobre o projeto da Central 

Fotovoltaica de Lupina assentou precisamente em fundamentos de natureza similar. Importa 

salientar que tal não resulta da relação intrínseca entre os dois projetos, mas sim da presença e 

afetação de valores e condicionantes territoriais semelhantes nas respetivas áreas de 

implantação. 

Sem prejuízo do acima exposto, importa referir que, no contexto da avaliação desenvolvida, 

foram também analisados os impactes do projeto ao nível dos fatores Geologia e 

Geomorfologia, Recursos Hídricos, Alterações Climáticas, Ordenamento do Território, Solo e Uso 

do Solo, Socio-economia, Saúde Humana, Património e Paisagem. 

A análise efetuada ao nível destes fatores não identificou, na generalidade, impactes negativos 

cuja significância inviabilizasse o projeto, exceto no que se refere aos impactes negativos de 
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elevada significância identificados no âmbito do fator Paisagem, sobretudo ao nível visual. 

Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no tempo, sendo de referir a 

existência de impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, 

assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na fase de construção quer na 

fase de exploração. 

Neste sentido, tendo em conta os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, 

associados à ocupação e desflorestação de áreas coincidentes com o Perímetro Florestal de São 

Salvador, submetida à servidão pública do Regime Florestal, e sendo este aspeto determinante 

para a avaliação, emite-se parecer desfavorável ao projeto da “Ligação da Central Fotovoltaica 

de Lupina à Rede Nacional de Transporte”. 

Entende-se ainda pertinente salientar que o projeto da Central Fotovoltaica de Lupina e o 

projeto da sua ligação à RNT são indissociáveis, acabando por se constituir mais como 

componentes de um mesmo projeto do que como projetos per si. Assim, e como o resultado da 

avaliação de ambos os projetos acaba por demonstrar, projetos complementares com este grau 

de interdependência revela-se mais coerente e adequada a submissão a procedimento de AIA 

de forma conjunta e integrada. 

 

 

 

 

 

 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

Nuno Sequeira   Sara Sacadura Cabral 
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ANEXOS 

ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

ANEXO II: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 
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ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
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Nuno Sequeira

De: SMAS Viseu <geral@smasviseu.pt>

Enviado: 22 de março de 2021 13:45

Para: Geral APA

Cc: Nuno Sequeira; Sara Cabral

Assunto: Mail SMAS nº 1757 Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de 

Avaliação de Impacte Ambiental nº 3386

Anexos: Smas_viseu_2021-03-19.pdf

V/referência: S010516-202102-DAIA.DAP  

 

N/referência: SMAS.E.03650/2021 

 

Arquivo: Secretariado 

 

 

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3886 

Projeto: Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte (RNT) 

 

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe e na sequência do ofício de V.Ex.ª com registo S010516-202102-

DAIA.DAP, datado de 19-02-2021, somos a informar que os SMAS de Viseu dispõem de infraestruturas nas zonas 

delimitadas, conforme consta no cadastro que se encontra em anexo.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O DIRETOR-DELEGADO 

 

(Carlos Ildefonso Ferrão Tomás) 

 

EP/TF 

De: Expediente Geral [mailto:geral@apambiente.pt]  

Enviada: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 16:37 

Para: drapc@drapc.gov.pt; geral@prociv.pt; geral@emfa.pt; comunicacao@ren.pt; 

edpdistribuicao@edp.pt; edpproducao@edp.pt; geral@cmviseu.pt; federacao.viseu@gmail.com; SMAS 

Viseu; aerodromo@cmviseu.pt; ambiente@infraestruturasdeportugal.pt 

Cc: info.riscos@prociv.pt; francisco.parada@ren.pt 

Assunto: Mail SMAS nº 1757 Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte 

Ambiental nº 3386 

 



2

Exmo/a. Sr/a. 

 

Remete-se em anexo o ofício S010516-202102-DAIA.DAP para os efeitos aí previstos. 

 

Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a 

reduzir os respetivos consumos. 

 

Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 

de Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da 

trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico 

tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado do Departamento de Avaliação Ambiental 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 

 

 





 

  

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal 
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 013 000 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data 

S010516-202102-
DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00238.2020 

AIA 3386 

19-02-2021 Carta/5/2021/DAPR 19-03-2021 

 

 
Assunto: Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à RNT (Conc. Viseu) 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço 
Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

Encontra-se estabelecida junto à área do referido EIA, na zona de confluência dos três corredores alternativos para construção 
da Linha a 400 kV de ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte (RNT), a subestação 
“SE 400/60 kV Bodiosa (REN)” do operador da rede nacional de transporte de eletricidade “REN - Redes Energéticas Nacionais, 
SGPS, S.A.”, à qual se encontram ligadas diversas linhas de Alta Tensão a 60 kV que atravessam a referida área: 
“LN 1824L51287 PC Fornelo do Monte - Bodiosa (REN)” (AP47-SE REN), “LN 1822L51284 Mourisca (PRE) - Bodiosa (REN)” 
(AP115-AP126 e AP133-SE REN), “LN 1822L51285 NAVE (PRE) - Bodiosa (REN)” (AP115-AP126 e AP133-SE REN), 
“LN 1823L51286 Bodiosa (REN) – Gumiei” (SE REN-AP6 e AP13-AP16), “LN 1823L51290 Orgens – Bodiosa (REN)” (AP19-
AP22 e AP44-SE REN) e “LN 1823L51396 Bodiosa (REN) - Viso” (AP7- AP15). A área do EIA é também atravessada pelo 
traçado aéreo da Linha a 60 kV “LN 1823L51823 PH Vilar do Monte – Gumiei” (nas vizinhanças do seu cruzamento com as 
“LN 1822L51284 Mourisca (PRE) - Bodiosa (REN)” (AP116-AP117) e “LN 1822L51285 NAVE (PRE) - Bodiosa (REN)” (AP116-
AP117)) (conforme Planta em Anexo). 

A área do referido EIA é atravessada ou encontra-se na vizinhança de diversos traçados aéreos e subterrâneos de linhas de 
Média Tensão a 15 kV, como sejam as “LN 1823L200F369 Vilar do Monte II” (TRA152|AP13-AP17, TRA120|AP45-AP49 
e TRA75|AP103-AP126), “LN 1823L2009332 Calde” (TRA12|AP10-AP14, TRA70|AP7-AP13 e TRA81|AP13-AP17), “LN 
1823L2009325 Gumiei – Viseu 3” (TRA2|AP2-AP5, TRA25|AP58-AP63, TRA47|AP35-AP41 e TRA94|AP20-AP25), “LN 
1823L2009328 Gumiei - Viseu 4” (TRA89|AP41-AP45, TRA122|AP13-AP18 e TRA124|AP32-AP36) e “LN 1823L2009755 TRA69 
Viso - Satão I” (TRA69|AP3-AP17) (conforme Planta em Anexo). 

A área de EIA é também atravessada por redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Verifica-se que a estrita área de implantação da Central Fotovoltaica de Lupina, é atravessada pelos traçados das Linhas a 15 kV 
“LN 1823L200F369 Vilar do Monte II” (TRA75|AP112-AP126) e “LN 1823L2009755 TRA69 Viso - Satão I” (TRA69|AP3-AP17), 
tendo na sua vizinhança a “LN 1823L2009754 Viso - Mundão” (TRA33) e encontrando-se estabelecido no seu interior, o posto 
de transformação de distribuição “PT 1823D20582 Cavernães” (conforme Planta em Anexo). Esta estrita área é também atravessada 
por traçados de redes aéreas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram representados na Planta em 
Anexo). 

 Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal 

2610-124 AMADORA 

 

 
Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 
4149-022 Porto 
Tel:220 012 8 53 
Fax:220 012 98 8 

 

 



 

  

Nossa referência 

 

Data 

 

Pág. 
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Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos 
apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, 
plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Ligação da Central Fotovoltáica de Lupina
à Rede Nacional de Transporte

Área do Estudo de Impacte Ambiental

Linha 15kV Aérea 

Posto de Transformação de Distribuição

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Limite do Concelho

Central Hidroelétrica

Linha 60kV Aérea 

Linha 15kV Subterrânea

Área de Estudo

LN 1823L51396 TRA1 BODIOSA (REN) - VISO

LN 1823L2009325 TRA2 GUMIEI - VISEU 3LN 1824L51287 TRA1 PC FORNELO DO MONTE - BODIOSA (REN)

LN 1822L51284 TRA1 MOURISCA (PRE) - BODIOSA (REN)

LN 1823L51823 TRA1 PH VILAR DO MONTE - GUMIEI

LN 1823L51286 TRA1 BODIOSA (REN) - GUMIEI

LN 1823L51290 TRA2 ORGENS - BODIOSA (REN)

LN 1823L2009332 TRA12 CALDE

LN 1823L200F369 TRA75 VILAR DO MONTE II

São Pedro do Sul

Viseu

Vouzela

Castro Daire

REN-BODIOSA
AP47 AP7

AP15

AP22
AP19

AP133
AP6

AP44

AP16 AP13
AP126

AP115

HídricaLN 1822L51285 TRA1 NAVE (PRE) - BODIOSA (REN)

LN 1823L51290 TRA2 ORGENS - BODIOSA (REN)

LN 1823L2009328 TRA89 GUMIEI - VISEU 4
LN 1823L2009325 TRA25 GUMIEI - VISEU 3

PT 1823D20743
BODIOSA

LN 1823L2009325 TRA47 GUMIEI - VISEU 3

LN 1823L2009332 TRA81 CALDE
LN 1823L200F369 TRA152 VILAR DO MONTE II

PT 1823D20519
LUSTOSA

LN 1823L2009332 TRA70 CALDE

PT 1823D20348
ESTRADA CAMPO AVIAÇÃO

PT 1823D20625
PARQUE EMP. MUNDÃO

LN 1823L2009755 TRA69 VISO - SÁTÃO I

LN 1823L2009754 TRA33 VISO - MUNDÃO

PT 1823D20582
CAVERNÃES

LN 1823L2009328 TRA122 GUMIEI - VISEU 4
LN 1823L2009325 TRA94 GUMIEI - VISEU 3

PT 1823D20799
VILAR LORDOSA

LN 1823L200F369 TRA120 VILAR DO MONTE II

AP6

AP41

AP5

AP35

AP20
AP13

AP25
AP18

AP17AP13
AP45

AP49

AP7

AP13

AP14

AP10 AP103 AP126

AP3

AP36
AP32

LN 1823L2009328 TRA124 GUMIEI - VISEU 4

AP3
AP1

AP41 AP58
AP63

AP45
AP2

AP5
Subestação REN

AP112

AP17

PT 1823D20641

PT 1823D20447
AVIUGES

CAVERNÃES



1

Nuno Sequeira

De: no-reply SmartDoc EDP <no-replySmartDoc@edp.pt>

Enviado: 10 de março de 2021 16:39

Para: no-reply SmartDoc EDP

Cc: FRANCISCO TELLES

Assunto: Email/10/2021/P-DST - EDPP:Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3386 

Projeto: Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte 

(RNT) | Parecer EDP Produção

Importância: Baixa
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EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. 

Direção de Sustentabilidade 

R. Ofélia Diogo da Costa, 39 

4149-022 Porto - PORTUGAL 

Tel. (351) 220 018 735 

Fax. (351) 220 012 090 

E-mail: edpproducao@edp.pt 

 
Nossa referência: Email/10/2021/P-DST 

 

Exmos. Senhores.  

No seguimento da V/carta com a referência S010516-202102-DAIA.DAP| DAIA.DAPP.00238.2020 de 19/02/2021, 

em que é solicitada a emissão de parecer específico sobre o Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 

3386 relativo ao projeto da Ligação da Central Fotovoltaica de Lupina à Rede Nacional de Transporte (RNT), vem 

a EDP Produção informar o seguinte:  

 O projeto em apreço não interfere com infraestruturas da EDP Produção  

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.  

Francisco Ribeiro Telles 

Direção de Sustentabilidade  

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não 

deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. 

Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  
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CONFIDENTIALITY NOTICE:  
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should 

not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please 

notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.  

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no 

deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le 

agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su 

dispositivo.  



























SCR.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Em resposta
refira: 1 1.MAR202 1*002521 P.°: 45/21

Para: Exmo. Senhor

Nuno Lacasta
Presidente do Conselho Diretivo da APA, L 1’.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER ESPECifICO. PROCESSO
DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBWNTÀL N.° 3386, PROJETO:
LIGAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTMCA DE LUPINA À REDE
NACIONAL DE TRÁSNPORTES (RNT)
(Dl 60.310)21 IV? 109628)

Re& V/ Oficio n.° S01051 6-202102-DAIA.DAP, de 19 de fevereiro de 2021

Relativamente ao assunto em epigrafe, e face aos elementos que nos foram
submetidos a apreciação a coberto do oficio em referência, em que se solicita parecer sabre
um projeto de urna linha a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Fotovoltaica da Lupina e
a Subestação de Bodiosa, sita nas freguesias de Lordosa, Bodiosa, Campo e na União das
Freguesias de Couto de Baixo e Couto de Cimas, conceito de Viseu, encarrega-me 5. Ex.4 o
Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar que o projeto em questão não se encontra
abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há
inconveniente na sua concretização. Contudo, a linha elétrica, à tensão nominal de 400 kV,
pode constituir obstáculo aeronáutico, pelo que deve ser comunicado à Força Mica, em fase
previa à construção, o projeto com a indicação das coordenadas de implantação e altitudes
máximas de cada apoio da Unha.

Mais me encarrega 5. Ex. o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar
que a sinalização diurna e noturna deve ser de acordo com as normas expressas no documento
“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maia”, da ANAC.

Com os melhores cumprimentos . s_t’—c._ j—r.— C—.—-—’
O CHEFE DO GÁBD%ITE

/

Rui José dos Santos P. P. de Freitas
Major-General PilotoAviador
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