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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
do projeto da “Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, em fase 
de projeto de execução, 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. O proponente é a Eólica do Alto Douro, S.A.. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, por corresponder a 
uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas a produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não 
incluídos no anexo I)”. 

Com efeito, o limiar de potência fixado para o caso geral é de 50 MW e, na central em avaliação, a potência 
instalada supera este valor. O projeto não se localiza em área sensível. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 
competente é a APA, I.P. Assim, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-
Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e Instituto 
Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN). 

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

 APA/DAIA - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques 

 APA/DCOM - Dr.ª Rita Cardoso 

 ICNF- Dr. António Monteiro 

 DGPC - Dr. João Marques 

 LNEG - Dr. Narciso Ferreira 

 CCDR Norte - Arq.ª Rosário Magalhães 

 DGEG - Eng. José Couto 

 APA/ARH Norte - Arq. Pais. André Nascimento 

 ARS Norte - Eng.ª Gabriela Rodrigues 

 ISA/CEABN - Arq. Pais. Francisca Aguiar Pinto 

A APA/DCLIMA e a APA/ DGLA, inicialmente nomeadas, indicaram não se justificar a sua integração na CA. 
A primeira emitiu, contudo, parecer sobre o projeto, no que diz respeito à componente ambiental 
Alterações Climáticas. A APA/ DGLA referiu que “face à distância dos recetores sensíveis identificados ao 
posto de transformação mais próximo proposto de 530 m, o projeto não terá impactes negativos 
significativos em fase de exploração no que respeita ao descritor Ambiente Sonoro”. 

O EIA objeto da presente análise, datado de dezembro de 2020, é da responsabilidade da COBA – 
Consultores de Engenharia e Ambiente, tendo sido elaborado entre abril e julho de 2020. É composto 
pelos seguintes volumes: 01 – Resumo Não Técnico, 02 – Relatório Síntese, 03 – Desenhos e 04 – Anexos. 
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O EIA foi acompanhado pelos projetos da central solar e da linha elétrica a 60 kV, em fase de projeto de 
execução. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar os aspetos que se consideram mais relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central Fotovoltaica de Sendim - 
projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro” foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA, com suspensão do prazo e solicitação de elementos adicionais, 
a 12/03/2021. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação 
adicional foi apresentada a 14 de maio de 2021. 

 Declaração da conformidade do EIA a 09/06/2021, tendo sido solicitados elementos 
complementares. Esta informação complementar foi apresentada a 08 de julho de 2021. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 17 de junho 
a 28 de julho de 2021. 

 Visita ao local do projeto, efetuada a 29 de junho de 2021, tendo estado presentes representantes 
da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 
execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.  

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 
minimização e planos de monitorização. 

Elaboração do Parecer Final da CA (o presente documento), com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. 
Procedimento de avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. 
Resultados da Consulta Pública, 7. Conclusão e 8. Disposições a incluir na DIA. 

 

3. ANTECEDENTES 

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

3.1. ANTECEDENTES DO EIA 

Conforme estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, os Sub-Parques Eólicos de Serra de 
Chavães e Sendim, área em que será inserido o projeto híbrido em estudo, foram sujeitos a procedimento 
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de Avaliação de Impacte Ambiental, por se encontrarem a menos de 2 km um do outro, e ainda conjugado 
com o facto de terem no conjunto mais de 20 aerogeradores. 

Neste enquadramento o Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio dos Parques Eólicos de Serra de 
Chavães e Sendim, realizado pela empresa PROSISTEMAS, Consultores de Engenharia, S.A., foi submetido 
em 2009 a procedimento de AIA pelo promotor do projeto, a Eólica do Alto Douro, S.A. (procedimento de 
AIA nº 2110). 

Instruído o processo a autoridade de AIA (Agência Portuguesa do Ambiente), após análise ao EIA, solicitou 
através de Ofício n.º 1369/09/GAIA, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a apresentação de um 
conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida no EIA. 

O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida no 
Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA, 
a 22 de Setembro de 2009. No entanto, embora tenha sido declarada a conformidade, foram solicitados 
elementos adicionais relativos aos impactes previstos sobre o lobo. Não tendo sido entregues, a CA 
considerou que deveriam ser solicitados em RECAPE. 

Foi realizada uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, nos dias 23 e 24 de 
Novembro de 2009, onde estiveram presentes alguns representantes da CA (APA e DRC Norte), do 
proponente, e da equipa que elaborou o EIA. A Consulta Pública, que decorreu por um período de 21 dias 
úteis, de 13 de Outubro a 10 de Novembro de 2009. 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida, a 2 de Fevereiro de 2010, com parecer final 
favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e gerais dos Projetos de Execução dos 
Parques Eólicos, assim como o cumprimento integral dos estudos complementares, medidas de 
minimização, plano de recuperação paisagística, de acompanhamento ambiental da obra e de 
monitorização, discriminados em anexo à referida DIA. 

Posteriormente, com o Projeto de Execução foi desenvolvido o RECAPE que avaliou a conformidade do 
projeto tendo em consideração as condicionantes impostas na DIA e o cumprimento das medidas de 
minimização nela constantes, tendo o Dono da Obra se comprometido a implementar o Programa de 
Acompanhamento Ambiental das Obras que contemplou o controlo da implementação de todas as 
medidas de minimização previstas para a fase de obra. 

3.2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

No âmbito da elaboração do projeto foram concretizados vários estudos, em conjunto com a equipa 
responsável pela elaboração do EIA, por forma a identificar condicionamentos ambientais que pudessem 
ser resolvidos previamente à concretização do Projeto. 

Assim, no que respeita à Central Solar Fotovoltaica de Sendim em apreço, projeto situado no Sub-Parque 
Eólico de Sendim-Chavães enquanto Projeto Híbrido, os estudos ambientais relativos a este projeto, em 
fase de Projeto de Execução, encontram-se divididos nas seguintes fases: 

 Carta de Grandes Condicionantes Ambientais; 

 Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Assim, o presente estudo foi precedido por uma Nota Técnica desenvolvida no âmbito da elaboração da 
Carta de Grandes Condicionantes Ambientais, que visou a identificação de macro condicionantes 
ambientais, territoriais e sociais, no sentido se assegurar a viabilidade técnica e ambiental, da área 
proposta para materializar este projeto. 

Este documento pretendeu também subsidiar o layout do projeto, no que respeita à disposição das mesas 
e da rede que as interliga, por forma a evitar conflitos com condicionantes consideradas mais críticas. Na 
sequência do trabalho articulado entre a equipa de projeto e a equipa dos estudos ambientais foi possível 
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otimizar a distribuição dos painéis pela área de projeto, atendendo aos aspetos considerados como mais 
sensíveis determinados pela valoração das condicionantes ambientais identificadas para o local. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica de Sendim situa-se nas freguesias de Sendim, Chavães e União das freguesias 
de Paradela e Granjinha, do concelho de Tabuaço, distrito de Viseu (ver Anexo 1). 

4.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Sendim tem pois como objetivo a produção de energia elétrica 
fotovoltaica, ou seja, a partir de uma fonte renovável e não poluente, indo pois ao encontro dos objetivos 
e metas estabelecidos no que respeita à diversificação das fontes energéticas do país e consequente 
cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de 
energia a partir de fontes renováveis. 

Por outro lado, a gestão integrada da produção fotovoltaica com a produção já instalada no Sub-Parque 
Eólico de Sendim-Chavães, permite uma maximização da entrega, tendo em consideração as 
condicionantes climatéricas. A conjugação da produção fotovoltaica e eólica constitui a principal 
justificação que fundamenta o projeto agora em apreço, dado que não só complementa como permite 
uma gestão conjunta do sistema. 

O Grupo Finerge, detém o Sub-parque Eólico de Sendim-Chavães, pertencente ao Parque Eólico do Alto 
Douro (ver Figura 1), com uma potência total instalada de 241 700 kW constituído por:  

 Sub-parque eólico de Armamar localizado nas Freguesias de São Martinho de Chãs, Santa Cruz, 
Cimbres, São Cosmado do concelho de Armamar, distrito de Viseu; 

 Sub-parque eólico de Serra da Nave, localizado na Serra da Nave, freguesias de Touro, concelho 
de Vila Nova de Paiva e na Freguesia de Peva, concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu; 

 Sub-parque eólico de Testos II, sito na serra de Montemuro, Freguesia de Várzea da Serra, 
concelho de Tarouca, freguesias de Monteiro e Mezio, concelho de Castro Daire e freguesia de 
Lazarim, concelho de Lamego, distrito de Viseu; 

 Sub-parque eólico de Ranhados, localizado na freguesia de Ranhados, concelho de Meda, distrito 
da Guarda; 

 Sub-parque eólico de Serra de Sampaio, localizado na serra de Sampaio, na freguesia de Penela 
da Beira, no concelho de Penedono e na freguesia de Paredes da Beira do concelho de S. João da 
Pesqueira, distrito de Viseu; 

 Sub parque eólico de Sendim, localizado nas freguesias de Sendim, Paradela, Chavães, Tabuaço e 
Távora, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu; 

 Sub-parque eólico da serra de Chavães, localizado nas freguesias de Tabuaço, Chavães, Vale de 
Figueira, Longa e Arcos, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu; 

 Subestação de S. Martinho, localizada na freguesia de S. Martinho das Chãs, concelho de 
Armamar, distrito de Viseu; 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3409 

 
“Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, projeto de execução 

5 

 

Figura 1. Enquadramento da CSF de Sendim no Parque Eólico do Alto Douro. Fonte: EIA, RS 

 

A criação deste tipo de sistemas híbridos é fundamentada pela procura da otimização do sistema elétrico 
e apresenta vantagens significativas a vários níveis dos quais se destacam: 

 Aumentar o fator de carga, ou a utilização, de infraestruturas elétricas existentes; 

 Reduzir o investimento e encargos associados ao desenvolvimento e exploração da rede; 

 Aproveitar a complementaridade entre diferentes recursos, nomeadamente do recurso eólico e 
solar; 

 Aumento da estabilidade e segurança de abastecimento através da introdução de sistemas de 
armazenamento. 

A figura abaixo mostra um exemplo típico de diagrama diário de produção de um sistema híbrido (eólico 
+ solar fotovoltaico) onde se verifica que 1) a capacidade de produção média é bastante inferior ao limite 
máximo de injeção (potência de interligação) e 2) o período de maior recurso solar coincide muitas vezes 
com o período de menor recurso eólico. 

 

Figura 2. Diagrama diário de produção de um sistema híbrido (eólico + solar fotovoltaico). Fonte: EIA, RS 

 

Este tipo de projetos híbridos visa a otimização do diagrama de carga da central, sem envolver qualquer 
alteração à sua potência de ligação. A energia solar, apesar de variável, pois só existe produção de 
eletricidade durante o dia, quando a radiação solar assim o permite, tem a grande mais-valia de estar 
disponível durante as horas de maior consumo de eletricidade sendo, como já referido, altamente 
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complementar à energia eólica que, por sua vez, tem já uma grande expressão na produção de eletricidade 
em Portugal. 

Este facto é particularmente importante pois é necessário que, a todo o instante, haja um equilíbrio entre 
a procura e a oferta de eletricidade, uma vez que o seu armazenamento em larga escala ainda não é viável 
– à exceção do armazenamento potencial, viabilizado pelas soluções de bombagem hidroelétrica. 

Considera-se assim estarem reunidas condições ótimas para a realização de um projeto que otimize 
investimento recente e já realizado, introduzindo a utilização de uma outra fonte de energia renovável, a 
energia solar, cujo potencial em Portugal é reconhecidamente elevado. 

Assim, a produção potencial de 120 010 kWp, conjuga-se com uma potência eólica instalada de 
241700 MW, sendo os valores de entrega 1.680 GWh no 1º ano. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

A central fotovoltaica será constituída por um conjunto de 226 434 painéis fotovoltaicos (com uma 
potência unitária (pico) de 530 Wp) a que corresponde uma capacidade instalada (total) de 
120 010,02 kWp (120 MWp), a distribuir em três áreas vedadas (designadas como A, B e C) totalizando 
cerca de 262,2 hectares.  

 

 

Figura 3. Esquema de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Sendim. Fonte: EIA, RS 
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Os painéis serão associados em 8709 “strings” que ligarão vinte inversores. Cada “string” será formada 
por 26 painéis. Cada conjunto de “strings” será ligado a uma caixa de junção, que as agrupará. Por sua vez, 
cada conjunto de caixas de junção ligará a um armário de agrupamento. 

Todas as caixas de junção e armários de agrupamento terão proteção por seccionador-fusível e 
descarregador de sobretensões. 

Os armários de agrupamento ligarão à entrada DC do respetivo inversor, localizado na Estação 
Fotovoltaica (ver imagem seguinte). 

 

 

Figura 4. Estações Fotovoltaicas. Fonte: EIA, RS 

 

A ligação à rede elétrica será realizada através de linha elétrica 60 kV, que ligará à linha 60 kV atualmente 
existente entre a subestação do subparque eólico da Serra de Sampaio e a Subestação de São Martinho. 
A ligação à rede elétrica de serviço público será a 220 kV através da Subestação de São Martinho do Parque 
Eólico do Alto Douro. 

A linha aérea para ligação à linha elétrica existente amarrará num pórtico metálico, em aço galvanizado a 
quente por imersão. O novo troço a realizar tem um comprimento total de cerca de 177 m, os vãos a 
modificar têm um comprimento de 656 m, enquanto a rede elétrica existente tem uma extensão total de 
60,5 km. 

A Subestação será implementada numa área adjacente à existente (do parque eólico) e será constituída 
por um painel com equipamento para ligação à rede 60 kV, dois painéis 60 kV de transformador, um 
barramento 60 kV e os transformadores de potência MT/AT. O recinto da Subestação será pavimentado 
a gravilha (brita de pequena granulometria). 

Existirão dois tipos de edifício: um edifício de comando e um armazém. 
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No geral, as vias de acesso interno da CSF de Sendim apresentam um comprimento total de 5 540m, dos 
quais, 4 861 m são em vias existentes (do parque eólico), sem necessidade de intervenção, a partir das 
quais derivam pequenos ramais para acesso ao aerogerador. 

Os caminhos a utilizar serão os existentes, prevendo-se apenas a construção de um novo caminho e dos 
respetivos órgãos de drenagem e ainda a beneficiação de um caminho existente, concretamente: 

 Via A, com comprimento total de 292 m em caminho existente a beneficiar, 

 Via B, com comprimento total de 387 m em caminho novo a construir. 

Está ainda previsto um novo acesso ao Edifício de Comando, com cerca de 55 m. 

Em síntese, o projeto será composto essencialmente por (ver Anexo 2): 

 Mesas de painéis fotovoltaicos, distribuídas por toda a área da central (áreas A, B e C); 

 20 Estações fotovoltaicas (Inversores + respetivos PT’s); 

 Subestação, Edifício de Comando e Armazém; 

 Valas condutoras de MT e DC; 

 Vias de acesso (existentes, novas e a beneficiar); 

 Órgãos de drenagem da nova via; 

 Vedações nas três áreas (A, B e C); 

 Linha aérea para ligação à rede. 

4.4. TRABALHOS PREVISTOS E PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO  

Para cada uma destas fases (construção, exploração e desativação), distinguem-se as seguintes ações 
potencialmente geradoras de impactes: 

Fase de construção do Projeto 

 Instalação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra; 

 Limpeza do terreno / desmatação, e armazenamento temporário de resíduos verdes e de terra 
vegetal; 

 Movimentação de terras para regularização do terreno (escavações / aterros / modelação / 
compactação); 

 Armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (solos e rochas); 

 Circulação de veículos pesados e máquinas devido ao transporte de materiais diversos para 
construção (betão, saibro, ABGE, entre outros); 

 Construção de um novo caminho e beneficiação de um caminho existente (Área A), e construção 
do acesso à Subestação; 

 Abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação dos módulos 
fotovoltaicos e restantes infraestruturas; 

 Construção da Subestação, Edifício de Comando, Armazém e respetivo acesso; 

 Montagem das 20 “Estações Fotovoltaicas” (Inversores + respetivos PT’s) e dos vários 
equipamentos elétricos da Central Fotovoltaica; 

 Aplicação das vedações; 

 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas; 
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 Arrendamento dos terrenos da zona de implantação da central. 

Fase de exploração / manutenção do Projeto 

 Exploração e funcionamento da Central Solar Fotovoltaica, com produção de energia elétrica; 

 Presença dos painéis fotovoltaicos e respetivas estruturas de suporte, da Subestação e Edifício de 
Comando, das estruturas pré-fabricadas dos inversores/transformadores (Estações Fotovoltaicas) 
do novo caminho e das vedações; 

 Manutenção / revisão periódica e reparação de equipamentos; 

 Manutenção dos acessos e manutenção / limpeza do terreno (vegetação); 

 Limpeza dos painéis fotovoltaicos; 

 Arrendamento dos terrenos da zona de implantação do projeto. 

Prevê-se um horizonte de tempo de vida útil do projeto de 30 anos. 

Fase de desativação do Projeto 

 Remoção e transporte de equipamentos da Central Solar Fotovoltaica; 

 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos pareceres setoriais emitidos pelas entidades 
representadas na Comissão de Avaliação. 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 
Climáticas; Geologia e Geomorfologia; Solos e Aptidão dos Solos; Recursos Hídricos; Sistemas Ecológicos; 
Paisagem; Ocupação do Solo; Ambiente Sonoro; Aspetos Socioeconómicos; Saúde Humana; Instrumentos 
de Gestão do Território; Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública; Património; e, ainda, 
Gestão de Resíduos. Na fase de Aditamento foi ainda apresentada, por solicitação da CA, a caracterização 
do “Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção”. 

Dadas as características do projeto e do seu local de implantação, no âmbito da presente avaliação 
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes, os seguintes: Sistemas Ecológicos, Património 
e Paisagem, incluindo o “Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção”. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território, no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda 
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação 
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

5.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

1. O projeto da Central Solar Fotovoltaica de Sendim tem como objetivo, instalar uma unidade de 
produção fotovoltaica num centro electroprodutor preexistente (Parque Eólico do Alto Douro), 
reforçando a utilização de fontes de energia renovável e assegurando uma maior produção de energia 
elétrica, com base na mesma infraestrutura, permitindo uma gestão conjunta do sistema e dispensando 
novos investimentos em infraestruturas de rede.  
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2. Tendo em consideração a vertente de mitigação das AC é de referir a inclusão do Programa Nacional 
para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) 
aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à 
neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de 
redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os 
transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais.  

3. Igualmente faz alusão ao Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030). A RCM n.º 53/2020, de 10 
de julho aprovou o referido plano, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país 
na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação 
identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas o 
referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em 
conta em função da tipologia do projeto.  

4. De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 2020/2030, 
aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 
(PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM nº 
20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.  

5. Importa salientar que a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), 
aprovada pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho constitui o instrumento central da política de adaptação 
em AC. É de destacar também que foi aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, o Programa de 
Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que complementa e sistematiza os trabalhos 
realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas 
de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como o uso eficiente 
da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de 
adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre 
o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 
minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto.  

6. Mais se acrescenta que o Projeto Central Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do Parque 
Eólico do Alto Douro enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação relativas à 
promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos 
assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. 

Quanto à vertente mitigação das AC são de salientar os seguintes aspetos: 

7. 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 AC. 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, se aplicável.  

8. 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://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/NIR20210415.pdfMais se acrescenta 
que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve o proponente apresentar a 
justificação dessa opção.  

9. Um dos impactes ambientais decorrentes do projeto são o aumento das emissões de GEE, sobretudo 
na fase de construção, associadas ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e máquinas 
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afetas à obra e no transporte de materiais, à construção da subestação e montagem dos painéis 
fotovoltaicos e à destruição da vegetação em toda a área do parque. Outro impacte identificado prende-
se com a perda de sumidouros naturais nas áreas a intervencionar. Na fase de exploração identificaram-
se essencialmente impactes positivos uma vez que o projeto vai permitir a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável. 

10. Ao produzir anualmente cerca de 180 GWh, o projeto em avaliação irá contribuir para evitar a emissão 
de 84 600 toneladas de CO2eq para a atmosfera comparando com a produção de energia através de ciclo 
combinado (valor médio de 370 g CO2eq/kWh).  

11. Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões de CO2 evitadas com a implementação do 
projeto, não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases 
do projeto.  

12. Mais se acrescenta que, o EIA também carece de informação relativa ao gás SF6 a utilizar nos 
comutadores elétricos, pelo que o proponente devia apresentar a estimativa de emissões provenientes 
da utilização do referido gás fluorado.  

13. A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é uma medida relevante para a 
recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das 
áreas a intervencionar. Para além da concretização do PRAI deve o proponente apresentar uma proposta 
de plano de compensação que contemple pelo menos uma área equivalente à área destruída com a 
implementação do projeto, através da plantação de espécies arbóreas, preferencialmente autóctones e 
resilientes aos incêndios florestais. Neste âmbito será de privilegiar a plantação em áreas ardidas. 

14. Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover deverão ser 
transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 
os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem dado que a transformação de 
resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 
emissões de GEE. 

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte:  

15. No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às 
AC, 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. Mais se acrescenta que 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.  

16. Neste contexto salienta-se que o Portal do Clima, em http://portaldoclima.pt, disponibiliza as 
anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) 
face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. 
Estes 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).  

17. O EIA recorreu aos dados disponíveis no Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas 
no Douro (PAIAC-Douro) para analisar a previsão de evolução das principais variáveis climáticas. De referir 
que as principais alterações climáticas projetadas para a região para o final do século são a diminuição da 
precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, a diminuição 
do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação.  

18. O proponente apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes 
essencialmente associados às ondas de calor mais frequentes, aumento da frequência e intensidade de 
secas, maior probabilidade de ocorrência de incêndios e ao aumento do risco de cheias e inundações 
devido aos fenómenos extremos de precipitação.  
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19. Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos é importante definir estratégias, que 
devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos, tais como:  

a. Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não seja afetado em todas as fases de 
desenvolvimento da obra;  

b. Medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente 
e na estabilidade dos taludes em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água;  

c. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Tabuaço, nomeadamente assegurar 
uma adequada gestão de combustíveis na faixa de servidão da linha;  

d. Concretização do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas como medida de redução da 
ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto. E preservação na área de implantação dos 
painéis, de vegetação rasteira por forma a salvaguardar ao máximo as propriedades dos solos e 
também evitar fenómenos de erosão. 

 

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.2.1.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo é efetuada com base na Folha 14-B 
Moimenta da Beira, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, em estudos que englobam a área 
de desenvolvimento do projeto e no reconhecimento local. 

A região abrangida pelo projeto insere-se na Zona Central Ibérica dominada pela ocorrência de rochas 
graníticas hercínicas que intruíram os metassedimentos pré-câmbricos-câmbricos do Complexo Xisto-
Grauváquico. Em épocas mais recentes, os agentes da geodinâmica externa levaram à formação de 
depósitos sedimentares. É apresentado no EIA um excerto da Folha 14-B Moimenta da Beira da Carta 
Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, com implantação da área em estudo. 

5.2.1.2 GEOLOGIA LOCAL 

Na área do projeto afloram granitos hercínicos, do grupo dos granitos de duas micas (Ferreira et al 1987) 
que correspondem ao Maciço de Tabuaço. Estes granitos são de instalação Tardi D3, e na área em estudo 
aflora uma fácies granítica que corresponde ao granito moscovítico-biotítico de grão médio, com 
tendência porfiroide, designado por Granito de Sendim. Verifica-se apenas no extremo este da Área A 
uma pequena área onde afloram rochas metassedimentares com designação genérica de “Xistos 
metamorfizados indiferenciados”. Na envolvente da área de estudo ocorrem, contudo, mais algumas 
manchas destes xistos que surgem pontualmente, intercalados com os granitos. Em termos de filões, 
verifica-se ainda na área em estudo e envolvente, a ocorrência de numerosos filões de quartzo de cor 
branca e aspeto por vezes brechoide que apresentam uma orientação bastante constante NE-SW, 
ocorrendo normalmente no preenchimento de fraturas com esta orientação. 

5.2.1.3 GEOMORFOLOGIA 

A área em estudo enquadra-se no Maciço Hespérico no qual predominam rochas graníticas e xistos, 
quartzitos e rochas metamórficas diversas, sendo frequentes os vestígios da ação tectónica do ciclo 
hercínio.  

No que diz respeito à geomorfologia da região, esta é fundamentalmente montanhosa podendo ocorrer 
relevos que chegam a atingir os 1000 m de altitude. É possível distinguir, no concelho de Tabuaço dois 
tipos de relevo bem diferenciados: as “beiras” que correspondem a um rebordo do planalto de acentuado 
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declive e limitam o concelho a norte, nascente e poente, voltadas respetivamente para os vales do Douro, 
do Távora e para a região do Tedo e o grande maciço central que se prolonga para sul entrando no 
concelho de Moimenta da Beira onde forma uma vasta zona planáltica a maior altitude, em que se insere 
a área de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Sendim, ocupada por formações de natureza 
essencialmente granítica. 

O planalto onde se insere a área da Central Solar Fotovoltaica de Sendim, corresponde a uma extensa 
superfície de aplanação poligénica, designada por Superfície Fundamental da Meseta que se desenvolve 
muito para fora dos limites do concelho de Tabuaço. 

A superfície de aplanação presentemente em estudo é o resultado da ação dos agentes geodinâmicos 
externos sobre os substratos rochosos. O presente planalto granítico, deve-se essencialmente, à sua 
elevada resistência à erosão por comparação com a generalidade das formações xistentas adjacentes. No 
entanto, não é de descartar a eventual componente tectónica na génese do planalto onde se insere a 
central solar fotovoltaica. De facto, dado que a central solar se localiza numa zona delimitada pelos Rios 
Tedo e Távora e cujo alinhamento é bastante retilíneo, poderá indiciar que nesta zona a superfície de 
aplanação deverá ter tido alguma génese tectónica. 

As principais linhas de água que ocorrem na região onde se insere a Central Solar Fotovoltaica, 
designadamente os Rios Varosa, Tedo, Távora e Torto, a afluentes do Rio Douro, apresentam geralmente 
vales muito profundos e com grande entalhe nas formações rochosas. O traçado das linhas de água é 
fortemente condicionado pela fracturação, como é o caso do Rio Tedo, que apresenta um importante 
alinhamento retilíneo e, de “grosso modo”, corresponde ao alinhamento de uma importante falha com 
direção N10ºW. De facto, a rede de drenagem instalada nas formações de natureza granítica encontra-se 
fortemente condicionada pela fracturação, verificando-se que, segundo os elementos consultados, a 
direção preferencial das linhas de água coincide com o sistema de fracturação principal de direção NNW-
SSE, sendo importantes também as direções NNE-SSW e N-S. Como referido anteriormente, a área de 
implantação da central solar fotovoltaica desenvolve-se numa área bastante aplanada, sendo pouco 
frequentes estruturas de relevo, no entanto foi possível observar alguns aspetos de geomorfologia 
granítica típica na área em estudo, tais como, blocos graníticos ou o conjunto de vários blocos constituindo 
o designado “caos de blocos”. 

5.2.1.4 TECTÓNICA E NEOTECTÓNICA 

Do ponto de vista tectónico, a atividade que afetou as formações geológicas da região é de idade 
essencialmente Hercínia, originando dobramentos importantes e intensa fracturação. Mais tarde os 
movimentos tectónicos alpinos atuaram e rejogaram o sistema de fracturação hercínico, ocorrendo, 
contudo, também com fracturação associada. 

No que diz respeito aos sistemas de fracturação, e segundo a bibliografia consultada, é possível distinguir 
os seguintes alinhamentos principais: 

 Sistema de falhas NW-SE (N60ºW) subverticais que ocorrem essencialmente nas formações do 
CXG; 

 Sistema de fracturas NE-SW (N20º-30ºE) e suas conjugadas que originam, normalmente, grandes 
falhas, nas quais se instalaram frequentemente grandes filões de quartzo brechóides. Tratam-se 
de acidentes tardi-hercínicos geralmente paralelos aos grandes acidentes de Vilariça e Chaves-
Moledo. No entanto e apesar de ser algo posterior, o sistema conjugado NW-SE surge menos 
desenvolvido que o anterior; 

 Sistema de fraturas N-S a N10ºW que parece ser o sistema mais tardio; 

 Zona de cisalhamento E-W a WNW que se observam junto ao marco geodésico de Ladário (a SW 
de S.Cosmado) e que parece prolongar-se para a aldeia de Sendim, Dacotim, a norte da Granja e 
Monte Airoso. 
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Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988), a área de implantação do 
projeto não é afetada por falhas ativas. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 
(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo insere-se numa zona de grau VI.  

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), o local de 
implantação do projeto enquadra-se na zona sísmica D, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade 
(α) de 0,3. 

5.2.1.5 ÁREAS DE INTERESSE GEOLÓGICO 

Relativamente a geossítios, consultada a base de dados do LNEG em geo-Sitios - Inventário de Sítios de 
Interesse Geológico, constata-se a não existência de património geológico inventariado na área do projeto 
e sua zona envolvente. Nas restantes fontes, também não foi identificado qualquer geossítio. Tal como já 
referido a área de implantação do projeto contém geomorfologia granítica de pequena e média escala 
que pode constituir património geológico, nomeadamente Pias graníticas, Esfoliação poligonal, Mega 
Blocos arredondados, Caos de Blocos e “Tor granítico”. 

De referir, contudo, que estas estruturas irão manter-se inalteradas, uma vez que no local de implantação 
das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos se prevê apenas uma ligeira modelação do terreno 
que ocorrerá muito pontualmente em zonas com declive acentuado, ou seja, as alterações 
geomorfológicas preveem-se mínimas. Neste aspeto é importante salientar que a estrutura de fixação dos 
módulos prevista para a Central Solar Fotovoltaica de Sendim (estrutura fixa) é a opção menos exigente 
em termos de orografia, ou seja, a que melhor se adapta à orografia natural do terreno. É referido no EIA 
que apesar dos blocos de granitos não terem sido identificados na carta de condicionantes, os mesmos 
foram considerados como condicionantes ao projeto, em termos de implantação dos painéis, pelo que 
nos locais onde existem blocos de granitos não haverá a implantação de mesas de painéis fotovoltaicos.  

Os locais de ocorrência de aspetos de geomorfologia granítica a várias escalas, devem ser sempre 
preservados e evitada a sua destruição, devendo ser consideradas as respetivas medidas de minimização. 

5.2.1.6 RECURSOS MINERAIS 

Em termos de recursos minerais, de acordo com a informação do LNEG, a área de estudo do projeto da 
Central Solar Fotovoltaica situa-se na área de salvaguarda de recursos minerais de tungsténio (W), estanho 
(Sn), lítio (Li) e ouro (Au) da Faixa Scheelítica do Douro. A área de implantação da central solar fotovoltaica 
apresenta simultaneamente potencialidade em urânio na designada Faixa Moimenta-Trancoso-Celorico 
da Beira. Segundo os dados disponíveis no LNEG não é conhecida a existência de atividade extrativa na 
área a ocupar pelo projeto. 

Em relação a antigas explorações mineiras abandonadas ou suspensas, cuja informação consta da Carta 
Geológica de Portugal à escala 1:50 000, Folha 14B Moimenta da Beira (1994), verifica-se a existência de 
dois locais, entre Sendim e Paradela a 150m e 500 m da área de estudo, com exploração mineira 
abandonada ou suspensa de W (tungsténio). Também se identificam dois locais desta natureza mais a 
leste, junto ao Távora, a cerca de 2 km da área de estudo. A leste da área de estudo, junto ao Távora, a 
cerca de 2,6 km da área de estudo ocorre uma exploração mineira abandonada ou suspensa de Sn 
(Estanho). Identifica-se ainda na Quinta da Ribeira, a cerca de 2,1 km a sudeste da área de estudo, uma 
exploração mineira abandonada ou suspensa de Au (ouro). Todas estas explorações estão abandonadas 
ou suspensas. 

Da consulta efetuada ao site da DGEG em outubro de 2020 e em abril de 2021, foi possível obter 
informação para a área da futura central fotovoltaica em estudo e zona envolvente: Não existem Áreas 
de Reservas e Cativas na área de estudo ou na envolvente (buffer de 15 km). Não existem Concessões 
Mineiras na área de estudo ou na envolvente (buffer de 15 km). Verifica-se a ocorrência de urânio 
(designação: Belo Jardim) a cerca de 1 km a nordeste da área de estudo.  
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Áreas de Exploração de Massas Minerais (Pedreiras) 

Existem algumas áreas de exploração de massas minerais (pedreiras) na envolvente da área de estudo 
(buffer de 15 km). As mais próximas encontram-se a cerca de 4 e 6 km da área de estudo e são as seguintes: 

 Calhau Grande (Pedreira de granito para a construção civil) – a cerca de 4 km a noroeste da área 
de estudo; 

 Pedreira dos Pisões (Pedreira de granito para fins ornamentais) – a cerca de 6 km a sudeste da 
área de estudo. 

Período de Exploração Experimental 

Verifica-se que existem dois locais em período de exploração mineira experimental na envolvente na área 
de estudo: 

 Vila Seca – Santo Adrião (Substância W, Sn, Au, Cu, minerais associados): a cerca de 9 km a 
nordeste da área de estudo; 

 Numão (substância Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Sb, Sn, W): a cerca de 14 km a noroeste da área de estudo. 

Áreas de Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais 

Verifica-se que existe uma área de prospeção e pesquisa de depósitos minerais (nº cadastro MNPPP0412) 
(substância Au, Ag e minérios associados) com a designação “Penedono”, a cerca de 400 m a sudeste da 
área de estudo. 

Os direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata e metais associados, para 
"Penedono", localizada nos concelhos de Tabuaço, São João da Pesqueira, Mêda, Penedono, Sernancelhe 
e Moimenta da Beira (área de 179,666 km2) foram publicados através do Aviso 14529/2016, DR 223, Série 
II, 21/11/2016. 

Concessões de Água Mineral e Áreas de Prospeção e Pesquisa de Recursos Hidrominerais 

Não existem Concessões de Água Mineral nem Áreas de Prospeção e Pesquisa de Recursos Hidrominerais 
na área de estudo ou na envolvente (buffer de 15 km). 

Recuperação Ambiental (Depósitos Minerais) 

Existem na envolvente da área de estudo, 4 áreas de recuperação ambiental (depósitos minerais): 

 Santa Leucádia (Substância: Pb) – a cerca de 8,5 km a nordeste da área de estudo; 

 Várzea de Trevões (Substância: Pb, Zn e Ag) – a cerca de 6 km a nordeste da área de estudo; 

 Vieiros (Penedono) (Substância: Au) – a cerca de 10 km a sudeste da área de estudo; 

 Santo António de Penedono (Substância: Au) – A cerca de 11 km a sudeste da área de estudo. 

A caracterização da situação de referência relativamente ao descritor Geologia e Geomorfologia incluindo 
Tectónica e Neotectónica, Sismicidade, Património Geológico e Recursos Minerais é adequada ao projeto 
em avaliação. 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.2.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os principais impactes previstos na fase de construção no descritor geologia e geomorfologia, resultam, 
essencialmente, dos movimentos de terras, ou seja, das atividades de escavação, aterros e depósito de 
terras, inerentes à preparação do terreno para a construção das infraestruturas associadas ao projeto. 

Durante a fase de construção, em resultado da abertura do novo caminho, beneficiação do existente, 
implantação do edifício de comando e seccionamento, estruturas pré-fabricadas dos 
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inversores/transformadores, e instalação de cabos elétricos e restantes infraestruturas, é necessário 
proceder a movimentações de terras, que serão responsáveis pela alteração da morfologia original do 
terreno. 

No local de implantação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos (a maior parte da área de 
estudo) prevê-se apenas uma ligeira a modelação do terreno, que ocorrerá muito pontualmente em zonas 
com declive acentuado. Neste aspeto é importante salientar que a estrutura de fixação dos módulos 
prevista para a Central Solar Fotovoltaica de Sendim (estrutura fixa) é a opção menos exigente em termos 
de orografia, ou seja, a que melhor se adapta à orografia natural do terreno. 

Assim, prevê-se que as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos acompanhem o relevo da área 
de implantação, o qual se caracteriza, neste local, por ser plano a ondulado, com uma variação de cotas 
entre os 850 m e os 925 m e declives entre < 3% a 16%, pelo que se prevê que a modelação para a 
preparação do terreno seja negligenciável. 

Em termos de movimentos de terras associados aos trabalhos de construção civil, nesta fase do projeto 
prevê-se um volume de terras a movimentar de 16 190 m3 de escavação e 15 725 m3 de terras de aterro, 
o que significa que existirá um volume terras sobrantes de 465 m3. 

Assim, tendo em consideração que não é expetável qualquer tipo de alteração relevante da geologia e 
morfologia original do terreno, e que as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos se adaptam e 
acompanham o relevo do terreno, e que as movimentações de terras associadas às restantes 
infraestruturas são muito pouco expressivas, considera-se que o impacte será negativo, direto, 
permanente, reversível, de probabilidade elevada, local, de magnitude reduzida, e pouco significativo. 

Em relação às áreas de interesse geológico, tendo em consideração que as estruturas geológicas de 
interesse geomorfológico que foram identificadas serão preservadas, não se prevê impacte significativo. 
Relativamente às áreas de exploração de recursos minerais, não se preveem impactes significativos neste 
domínio 

5.2.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem na fase de construção, pelo que durante 
a fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Sendim não são expetáveis alterações na morfologia 
do terreno, nem qualquer tipo de intervenção com interferências a nível geológico. 

5.2.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia na fase de desativação estarão associados à 
remoção dos equipamentos e à demolição das estruturas construídas, ou seja, ações de obra que poderão 
ter consequências semelhantes às da fase construção, às quais estão associados impactes negligenciáveis. 

A posterior regularização e remoção dos materiais traduzir-se-á na renaturalização do terreno, restituindo 
praticamente ao local as condições pré-existentes sendo assim esperada uma melhoria potencial ao nível 
geomorfológico. Ainda que positivo, considera-se, no entanto, este impacte negligenciável uma vez que o 
projeto não implicará alterações relevantes no terreno. 

5.2.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Considera-se assim o projeto viável, estando devidamente justificada a sua implementação, apresentando 
uma adequada redução de custos e de impactes, já que partilha infraestruturas do Parque Eólico a que 
está associado. Do ponto de vista do descritor Geologia e Geomorfologia os impactes são relativamente 
reduzidos e podem ser minimizados com as medidas de minimização preconizadas, sugerindo-se assim 
uma decisão favorável condicionada à sua implementação. 
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5.3. RECURSOS HÍDRICOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro. 

A área de implantação da central de Sendim abrange as sub-bacias hidrográficas do Rio Távora (afluente 
da margem esquerda do Douro), da Ribeira do Fradinho (afluente da margem esquerda do rio Távora) e 
da Ribeira do Tedo (afluente da margem esquerda do Douro).  

Na área de implantação da central ocorrem várias linhas de águas públicas, representadas na carta militar 
e apesar de em situação de cabeceira, possuem expressão no terreno, conforme verificado na visita ao 
local (figura 1). 

 

Figura 5. Representação (tracejado a vermelho) das linhas de águas públicas existentes 
na área de implantação da central. 

 

Sobre as referidas linhas de águas públicas, deverá ser salvaguardado o acesso à servidão administrativa, 
prevista no artigo 21º da lei 54/2005 de 15 de Novembro, na sua redação atual, na sua redação atual, não 
podendo ocorrer qualquer ocupação (incluindo vedações) numa faixa marginal de 5 metros para cada 
lado, medidos desde a linha que limita o leito. 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo está integrada na zona indiferenciada do Sistema 
Aquífero Maciço Antigo. 

Não se estimam alterações na rede de drenagem subterrânea. 

Relativamente a captações subterrâneas, na área de estudo não existem captações licenciadas para 
abastecimento público. 

Foram identificadas 108 captações (poços, furos verticais, e charcas) maioritariamente destinadas a rega. 
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5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.3.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO  

As seguintes atividades são suscetíveis de provocar impactes nos recursos hídricos superficiais: 

 Instalação e funcionamento do estaleiro; 

 Movimentos de terras/ preparação e regularização do terreno; 

 Cravação e montagem dos módulos fotovoltaicos; 

 Construção das valas de cabos;  

 Construção do Edifício de Comando e Subestação; 

 Construção da vedação. 

As operações de movimentação de terras e circulação de maquinaria pesada provocam alterações na 
drenagem natural, com implicações na alteração no regime de escoamento e de infiltração. 

Para definição de novos acessos e beneficiação de acessos existentes, nas intersecções com linhas de 
água, está prevista a construção de 5 passagens hidráulicas. 

Na implantação dos painéis fotovoltaicos, está prevista a salvaguarda de todas as linhas de água existentes 
e respetivas margens. 

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água, durante a fase de construção resultarão 
Fundamentalmente do potencial arrastamento de materiais para as linhas de águas e de derrames 
acidentais de substâncias poluentes que podem ser acauteladas através da implementação de medidas e 
de boas práticas em obra. 

As atividades de estaleiro, designadamente a utilização e armazenamento de produtos e materiais podem 
conduzir à produção de escorrências de águas residuais que poderão provocar alterações na qualidade da 
água, caso haja descarga ou derrames no meio hídrico. 

Estes riscos poderão ser acautelados caso sejam aplicadas as medidas minimizadoras preconizadas e as 
regras de boas práticas ambientais em obra.  

Não se prevê a afetação de captações existentes pela instalação das mesas de painéis fotovoltaicos. 

5.3.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Não é expectável que a exploração do projeto resulte em impactes negativos sobre os recursos hídricos.  

No entanto, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em caso de derrames acidentais 
de algum produto ou inadequado encaminhamento resíduos para os operadores, poderão resultar num 
impacte negativo sobre linhas de água. 

5.3.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes resultantes fase de desativação serão equiparados aos descritos para a fase de construção. 

5.3.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao estudo, condicionado ao cumprimento das 
medidas de minimização anteriormente indicadas. 
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5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização socioeconómica teve por objetivo avaliar as características da área de estudo quanto à 
sua inserção regional, dando enfoque aos aspetos demográficos e de atividade produtiva, por de forma a 
permitir interpretar a realidade socioeconómica da região em estudo.  

A informação apresentada baseia-se na análise do quadro sociodemográfico e económico do concelho de 
Tabuaço e das freguesias intercetadas. A escala de abordagem é o concelho, comparando-o com a NUT III 
(sub-região Douro) e NUT II (região Norte) em que se insere, e depois mais específica, ao nível das 
freguesias, onde se fará a análise ao nível mais local. 

Os dados de base utilizados na caracterização social e económica são provenientes da informação 
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dados estatísticos anuais, Regionais, 
provenientes do Recenseamentos Gerais da População e da Habitação (1991, 2001 e 2011), do PDM, e 
dos levantamentos de campo. 

Conforme já foi referido, a Central Solar Fotovoltaica de Sendim em apreço localiza-se no concelho de 
Tabuaço, distrito de Viseu. 

O concelho de Tabuaço localiza-se na sub-região Douro (NUT III), na Região do Norte de Portugal (NUT II), 
na Região Agrária de Trás-os-Montes, integrando ainda a Região de Turismo do Douro Sul, a Associação 
de Municípios do Vale do Douro Sul. 

A sede do concelho, a Vila de Tabuaço, localiza-se na freguesia com o mesmo nome, numa posição central 
relativamente às restantes freguesias. O município tem 133,9 km² de área e 6 350 habitantes (Censos 
2011), subdividindo-se em 13 freguesias: Adorigo, Arcos, Barcos e Santa Leocádia, Chavães, Desejosa, 
Granja do Tedo, Longa, Paradela e Granjinha, Pinheiros e Vale de Figueira, Sendim (vila), Tabuaço, Távora 
e Pereiro, Valença do Douro. 

O rio Douro a norte do concelho – com uma frente em cerca de 8 km – a sul confronta com os concelhos 
de Moimenta da Beira e Sernancelhe, a nascente, S. João da Pesqueira e a poente limita com Armamar, 
servindo de divisória natural o rio Tedo. 

O Concelho é servido pela EN 222, que o atravessa transversalmente na margem do rio Douro e pela EN 
323 que o atravessa de Norte a Sul, ligando a EN 222 e a parte setentrional do distrito à vila e ao centro e 
sul do país. O concelho apresenta fracas acessibilidades, tanto internas como externas. 

Cerca de 58% da população trabalha no sector terciário, mas a agricultura é um sector com muito peso. 
Entre os produtos de maior importância económica, destaca-se o vinho e o artesanato. 

Tabuaço faz ainda parte da Região Demarcada do Douro, encontrando-se abrangidas por esta região as 
freguesias de Adorigo, Valença do Douro, Barcos, Granjinha, Desejosa, Távora, Pereiro, Sendim, Santa 
Leocádia e Tabuaço. Salienta-se ainda a integração das freguesias de Adorigo, Barcos, Desejosa, Tabuaço 
e Valença do Douro no Alto Douro Vinhateiro, classificado como Património Mundial da Humanidade. 

Tabuaço faz ainda parte da Comunidade Intermunicipal do Douro, uma associação de municípios. 

Dinâmica Populacional 

O estudo apresenta um quadro da população residente para 1991, 2001 e 2011, para todas as unidades 
territoriais em apreço (região, sub-região, concelho e freguesias) de acordo com os Censos, e ainda a 
estimativa da população para 2019, mas neste caso apenas para região, sub-região e concelho. 
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Quadro 1 - População Residente, Densidade populacional e Taxa de variação intercensitária 
Fonte: Quadro 4.42 do EIA, RS 

 

 

Verifica-se que entre os Censos de 1991 e 2001, o concelho diminuiu em número a população residente 
(-14,1%). Esta diminuição também ocorreu na sub-região do Douro (- 7,1%), mas não na região Norte, que 
assistiu, neste período, a um aumento de 6,2%. 

Ao nível das freguesias, a taxa de variação acompanhou a tendência negativa verificada no concelho, mas 
com valores bastante mais gravosos, nomeadamente com perdas de -24,0% (Arcos), -16,6% (Chavães), -
50% (Granjinha), e -37,9% (Paradela). A única freguesia que apresentou uma taxa de variação 
intercensitária menor do que a do concelho foi Sendim (-13,5%). 

Verifica-se que o concelho de Tabuaço manteve a tendência negativa, apesar desse decréscimo já não ser 
tão significativo (-6,4%). Ao nível das unidades territoriais superiores, a população na região Norte 
manteve-se estável neste período (apenas um pequeno aumento de 0,1%) e na sub-Região do Douro 
verificou-se a mesma tendência negativa verificada na década anterior (-7,2%). 

Entre 2011 e 2019, e de acordo com as Estimativas Anuais da População do INE, verifica-se no estudo que 
o concelho de Tabuaço mantém a tendência de perda de população residente verificada desde 1991. A 
sub-região do Douro também mantém a tendência negativa desde 1991 e em contra partida a Região 
Norte, tem vindo a aumentar o número de população residente desde 1991, e relativamente a 2019 tem 
a tendência a apresentar valores negativos. 

Todas as freguesias apresentam densidade populacional reduzida relativamente à do concelho. A 
população reside tendencialmente em lugares com menos de 2000 habitantes. 

Um dos problemas do concelho de Tabuaço onde se insere o estudo, é o do envelhecimento acentuado 
da população, e com isso um aumento do desemprego que acompanha a situação tendenciosa do interior 
do pais. 

Setores de Atividade 

A maior parte da população de Tabuaço está empregada no Setor Terciário (57,9%). Na sub-região do 
Douro e na região Norte, verifica-se a mesma situação. 

O Setor Secundário é o segundo setor mais representativo, empregando 24,7% da população de Tabuaço. 
Este valor é superior ao da sub-região do Douro (19,7%), mas inferior ao da região Norte (35,5%). 
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Quanto ao Setor Primário este é o menos representativo no concelho de Tabuaço, verificando-se que 
apenas 17,4% da população está empregada neste setor. Contudo, este valor é mais elevado do que na 
sub-região e Região Norte onde se insere, estes valores são de 14,2% e 2,9%. Isto demonstra que o setor 
primário, apesar de ser o menos representativo dos três, ainda detém importância no concelho em 
estudo. 

 

Quadro 2 - População Empregada (%) Segundo o Sector de Atividade Económica 
Fonte: Quadro 4.46 do EIA, RS 

 

 

Quadro 3 - População Empregada (%) Segundo o Sector de Atividade Económica 
Fonte: Quadro 4.47 do EIA, RS 

 

 

O território em estudo caracteriza-se ainda pela existência de microempresas. A maioria das empresas do 
concelho em análise (99,1%) tem menos de 10 pessoas ao serviço, e, segundo o estudo, não existem 
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empresas com mais de 250 pessoas ao serviço. Em média, as empresas do concelho de Tabuaço têm 1,4 
pessoas ao serviço, valor inferior, tanto à sub-região Douro (1,7) como à região Norte (3,1). 

Assim, poderá dizer-se que se trata de pequenas empresas de cariz familiar e com um número muito 
reduzido de trabalhadores. 

Em termos de ramo de atividade económica das empresas, verifica-se que em tanto na sub-região do 
Douro como em Tabuaço, o ramo mais representativo é o da “Agricultura, produção animal, caça, floresta 
e pesca”, representando, respetivamente, 50,2% e 58,9% da atividade das empresas (Quadro 4.49 do EIA). 

O segundo setor mais representativo em ambas as unidades territoriais é o “Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”, com 12,6% na sub-região do Douro e 9,1% no 
concelho de Tabuaço. 

As “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” são o terceiro ramo com maior representatividade 
na sub-região do Douro e em Tabuaço, com valores de 5,5% e 7,2%, respetivamente. 

Na região Norte, é o ramo do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos” o mais representativo, com cerca de 19,3% das empresas pertencendo a este setor. Em 
segundo lugar encontra-se a “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, com 12,9% das 
empresas. Em terceiro lugar estão as empresas relacionadas com as “Atividades de saúde humana e apoio 
social” (11,4%). 

Rede Viária 

Ao nível do concelho de Tabuaço este é servido EN 222, que o atravessa transversalmente na margem do 
rio Douro e pela EN 323 que o atravessa de Norte a Sul, ligando a EN 222 e a parte setentrional do distrito 
à vila e ao centro e sul do país. Estas estradas (EN) pertencem à rede rodoviária nacional complementar. 

O concelho apresenta atualmente dificuldade de acessos à rede nacional e regional. Efetivamente 
verificam-se fracas acessibilidades internas e externas, que resultam do relativo encravamento geográfico 
da zona e da incipiente estruturação da rede viária regional. Este problema é, sem dúvida alguma, um dos 
fatores que mais podem contribuir para o despovoamento do território duriense. 

Indiretamente, é também servido pelo caminho-de-ferro, linha do Douro, estação do Pinhão. 

Na área da futura Central Solar Fotovoltaica de Sendim, destaca-se a EN 323, que a contorna a sudeste, e 
a EM 515 que se desenvolve a oeste da área de estudo. 

Ao nível mais local destaca-se o CM 1114 / Rua do Clavário, que se desenvolve para norte e que liga a 
povoação de Sendim à EN 515 e que dá acesso ao atual Parque Eólico e futura Central Solar Fotovoltaica. 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

5.4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção preveem-se impactes negativos e positivos no ambiente social. 

Prevê-se nesta fase, a ocorrência de constrangimentos na qualidade de vida das populações, devido 
sobretudo à circulação de veículos pesados, o que poderá congestionar as vias atualmente existentes, 
principalmente na Rua do Calvário, a via que dá acesso ao Parque Eólico existente e à futura Central Solar 
Fotovoltaica, com reflexos ao nível do adensamento do tráfego com potencial geração de filas de trânsito 
em marcha lenta, obrigando a quem circula nessas vias a um maior tempo de percurso, impacte negativo, 
temporário. 

Estas perturbações na rede viária poderão originar interferências no que respeita à circulação de pessoas 
e bens, nas condições de vida das populações e no seu quotidiano, mas também ao nível das próprias 
atividades económicas, classificando-se estes impactes como negativos, indiretos, de probabilidade 
moderada, temporários, localizados e de magnitude e significância reduzidas, porque o tráfego envolvido 
se apresenta globalmente pouco relevante e também porque o tráfego local é pouco expressivo. 
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Prevê-se também que venha a ocorrer alguma incomodidade para os habitantes locais resultante do 
aumento de ruído, e da emissão de poeiras e de outros poluentes atmosféricos devido às atividades de 
construção impacte negativo, temporário. 

Contudo, face à natureza da obra e à distância do aglomerado populacional mais próximo (Paradela a 500 
metros), admite-se que estes efeitos serão localizados à área da futura Central Solar Fotovoltaica e não se 
farão sentir de forma notória e suficientemente perturbadora para os habitantes locais. 

Em relação aos acessos às parcelas dos terrenos que ficam na envolvente da Central, o estudo prevê que 
sejam mantidos, pelo que os proprietários continuarão a ter acesso assegurado e permanente às parcelas 
dos terrenos na envolvente.- Impacte negativo pouco relevante. 

Face ao exposto, considera-se que o impacte negativo resultante será indireto, temporário, reversível, 
certo, local, e de magnitude e significância reduzidas. 

Relativamente aos impactes positivos ao nível demográfico admite-se que os mesmos também não serão 
relevantes, nomeadamente em termos do número de trabalhadores previsivelmente afetos à construção 
desta infraestrutura, considerando-se que este número não será suficientemente importante para 
influenciar os padrões demográficos existentes anteriormente. 

Estima-se que o número de trabalhadores incluindo os vários Empreiteiros (construção civil, 
eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de Obra, entre outros, 
seja, no pico dos trabalhos, cerca de 500 trabalhadores compartilhados e em simultâneo, entre as obras 
da Subestação / Edifício de comando / Armazém e Central Fotovoltaica. 

Contudo, ao nível do emprego, é expectável um aumento temporário dos postos de trabalho na indústria 
de construção, em resultado das obras necessárias para a construção do parque fotovoltaico em apreço. 
Se a obra envolver principalmente trabalhadores da sub-região, do concelho e das freguesias da área de 
estudo, este aumento traduzir-se-á em impactes positivos, temporários, diretos e indiretos, mas pouco 
significativos para a economia, podendo contudo assumir significado no que respeita à economia das 
famílias. 

Também a captação de mão-de-obra de outras regiões, se vier a ocorrer, irá repercutir-se localmente em 
benefícios indiretos, função do fornecimento de alojamento, refeições e bens e serviços de natureza 
diversa, que poderão influir localmente, e de forma positiva, no emprego. 

Esta situação traduzir-se-á então em impactes positivos, temporários, indiretos, embora pouco 
significativos em função do resultado do estabelecimento temporário destes trabalhadores (cerca de 12 
meses), especialmente ao nível do alojamento e consumo de bens e serviços (restauração, comércio, etc.), 
podendo verificar-se uma sobrecarga dos mesmos. 

5.4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A presença do projeto traduz-se na perda de atividade agrícola, pecuária e florestal atualmente existente 
na área em estudo. Esta alteração do uso do solo terá um impacte nas atividades económicas locais, pois 
as referidas atividades serão inviabilizadas. De referir contudo, tal como verificado no capítulo da 
ocupação do solo, que estas áreas são pouco significativas, já que maior parte da área de estudo está 
ocupada por matos. Prevê-se assim um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 
permanente, reversível e de escala local. 

Dada a área reduzida afetada pelo projeto à escala concelhia, assim como, a ocupação atual da área de 
estudo (a maioria matos), considera-se o impacte de baixa significância. De salientar ainda a possibilidade 
de produção de gado ovino durante toda a fase de funcionamento do projeto, sendo que a mesma poderá 
ocorrer, não no interior das áreas vedadas da Central Solar Fotovoltaica, mas em redor, na área do Parque 
Eólico. 

Este impacte será compensado pelo arrendamento dos terrenos afetos à área da central, o que irá 
proporcionar um rendimento adicional aos proprietários dos mesmos, constituindo-se como uma fonte 
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de rendimento segura e com continuidade, induzindo assim um impacte positivo, indireto, permanente, 
reversível de magnitude moderada, podendo ser pouco significativo a significativo, dependendo, 
naturalmente, de cada caso e das condições socioeconómicas dos arrendatários. 

Assim, ainda que a atividade agrícola, pecuária e florestal na área da Central seja inviabilizada, admite-se 
que o arrendamento dos terrenos e o consequente aumento de receita, segura e com continuidade, irá, 
na maior parte dos casos, compensar este impacte, resultando num balanço positivo. 

Relativamente à mão-de-obra, para o funcionamento e manutenção da Central Solar Fotovoltaica será 
necessária uma equipa técnica permanente, pelo que serão criados 6 postos de trabalho diretos e que 
deverão corresponder a residentes no concelho de Tabuaço. Os trabalhos sazonais representarão ainda a 
criação de mais postos de trabalho. O impacte socioeconómico será, portanto, positivo, direto, 
permanente, reversível, certo, de magnitude reduzida e localizado. Tendo em conta o número reduzido 
de postos de trabalho permanentes, o impacte será pouco significativo. 

Refere-se ainda que a exploração da Central Solar Fotovoltaica e necessidade de trabalhos de manutenção 
envolvem a aquisição de materiais diversos (como matérias primas e lubrificantes) e serviços, incluindo-
se a manutenção dos caminhos. Estas situações beneficiarão a economia local, sobretudo do concelho de 
Tabuaço, com reflexos positivos na população e atividades económicas, ainda que este impacte se 
classifique como, pouco significativo, temporário e de âmbito local. 

5.4.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes previstos na socio economia na fase de desativação serão semelhantes aos da fase de 
construção e dizem respeito, essencialmente, aos trabalhos associados à desmontagem e transporte dos 
equipamentos da Central Solar Fotovoltaica. 

Esperam-se assim impactes negativos, relativos à incomodidade associada à obra de desmontagem dos 
equipamentos, idênticos aos que irão ocorrer na fase de construção, mas menos significativos. Espera-se 
ainda um impacte positivo, indireto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e de escala 
local associado à mão de obra necessária para a execução destes trabalhos. Contudo, atendendo ao 
número previsto trabalhadores (cerca de 100) e à duração desta fase (6 meses), considera-se o impacte 
de baixa significância. 

A potencial restituição do terreno para a atividade agrícola, pecuária e florestal, determina um impacte 
positivo, direto, de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e de escala local. No entanto, 
atendendo à reduzida utilização do solo na área de estudo para estes fins, considera-se que este impacte 
terá baixa significância. 

5.4.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

No que diz respeito ao fator “Socioeconomia”, poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado 
à implementação das medidas de minimização preconizadas no capítulo final do presente documento. 

 

5.5. SOLOS E USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.5.1.1 CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA 

No que respeita à caracterização dos solos na área de estudo, foi utilizada a Carta de Solos do Nordeste 
de Portugal (Agroconsultores / COBA) elaborada em 1991 para Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, à escala 1:100 000, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes. 
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Em termos metodológicos, na elaboração desta carta foram definidas e caracterizadas 85 unidades 
taxonómicas (famílias e unidades de nível mais elevado) integradas nas seguintes classes e subclasses da 
Legenda da Carta de Solos do Mundo da FAO / UNESCO (FAO/UNESCO, 1978). 

 

 

Figura 6. Carta de Solos. Fonte: EIA Parte 2, Anexo Desenho 40511-EA-SC03-04-001. 

 

Da observação do Desenho 40511-EA-SC03-04-001, Volume 03 do EIA, relativo aos Solos, o qual contém 
um extrato da Carta de Solos de Trás-os-Montes e Alto Douro nº 14, verifica-se que na área de estudo 
encontram-se representados os seguintes tipos de solos: 

 Leptossolos úmbricos (Lug); 

 Cambissolos dístricos órticos (Bdog); 

 Antrossolos áricos terrácicos dístricos (Tatdg). 

Os leptossolos úmbricos (Lug) são o tipo de solos mais representativos da área de estudo, sendo 
leptossolos com um horizonte A úmbrico. Estes solos têm grande representação nas zonas mais frias e 
húmidas, mas podem encontrar-se em quaisquer outras zonas, em áreas que não tenham sido 
aproveitadas em agricultura e se tenham mantido permanentemente sob coberto vegetal, sobretudo de 
matos. 

Os leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Lug) caraterizam-se pelo seguinte: 

 Ah ou AP franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente húmico e por vezes cascalhento, 
sobre material da desagregação da rocha subjacente (C) e/ou sobre rocha contínua e coerente (R), 
a partir de 10 a 50 cm de profundidade; 

 Solos com representação muito grande, em áreas de relevo movimentado ou com afloramentos 
rochosos, sobretudo em situações convexas e com clima relativamente frio e húmido; 

 Incultos com matos, aproveitamento florestal, alguma agricultura (centeio e batata) ou prados 
permanentes. 

Os Cambissolos dístricos órticos (Bdog) ocorrem na região sudoeste da Área B, e também na Área C da 
futura Central Solar Fotovoltaica. 
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Na área de estudo, os solos cambissolos dístricos órticos são do tipo Bdog, ou seja, de granitos e rochas 
afins. Estes solos caracterizam-se por: 

 Ap ou A, franco-arenoso e por vezes, arenoso-franco. Bw pardacento (não crómico), franco-arenoso 
e por vezes franco, maios frequentemente até 40/100 cm; C, frequentemente muito espesso (até 
profundidades de 120 a 150 cm ou mais), consequência da arenização profunda da rocha 
subjacente, constituído por material grosseiro (saibro, cascalho e pedra miúda) e alguma terra fina; 
sobre rocha contínua e coerente (R) a profundidade superior a 50 cm; 

 Grande representação em planaltos com relevo suavemente ondulado e áreas planas ou plano-
côncavas em vales abertos; 

 Ocupação agrícola intensiva com culturas arvenses ou arbóreo-arbustivas, sobretudo nos vales. 

Os Antrossolos áricos terrácicos dístricos (Tatdg) são o tipo de solo menos representativo na área de 
estudo, verificando-se que o mesmo ocorre apenas numa pequena área noroeste na Área A. 

Os antrossolos áricos terrácicos dístricos são solos em que o horizonte Ap tem características de um A 
ócrico e que tem um grau de saturação (pelo acetato de amónio) menor que 50%, pelo menos entre 20 e 
50cm da superfície. 

Os do tipo Tatdg, de áreas de granitos e rochas afins, caracterizam-se da seguinte forma: 

 A (Ap) com 20 a 30 cm, franco-arenoso e, menos vezes, franco ou franco-arenoso; C, até 80/200 
cm, constituído por materiais de origem coluvionar (depósitos de vertente ou de base da encosta) 
ou transportados de montante pela ação do homem, franco-arenoso e, por vezes, franco, por vezes 
cascalhento ou pedregoso; a profundidade variável sobre a rocha dura e coerente (R) ou material 
da sua desagregação (2C); 

 Solos com representação média a grande sobretudo em encostas adjacentes a vales largos ou mais 
ou menos encaixados, na proximidade das povoações; clima muito variado; 

 Agricultura intensiva (hortícolas, olivais, vinha, etc.) frequentemente com regadio. 

5.5.1.2 APTIDÃO DOS SOLOS 

Para caracterizar a aptidão dos solos presentes na área de estudo utilizou-se a Carta de Solos do Nordeste 
de Portugal (Agroconsultores / COBA) elaborada em 1991 para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes. 

Na avaliação da aptidão da terra foi adotada a metodologia recomendada pela FAO (land suitability 
evaluation). 
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Figura 7. Carta de Aptidão dos Solos. Fonte: EIA Parte 2, Anexo Desenho 40511-EA-SC03-05. 

 

Da observação do referido Desenho 40511-EA-SC03-05-001, verifica-se que na área de estudo se 
distinguem as seguintes situações: 

 Solos com aptidão “003” (associados aos leptossolos úmbricos); 

 Solos com aptidão “032” (associados aos cambissolos dístricos órticos); 

 Solos com aptidão “322” (associados aos antrossolos áricos terrácicos dístricos). 

Para sintetizar a aptidão destes solos para cada tipo de uso, encontra-se representado o quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Tipos de Solos na Área de Estudo e respetiva aptidão. Fonte: EIA, RS 

 

 

Verifica-se assim, que a maior parte dos solos da área de estudo (leptossolos úmbricos) não tem aptidão 
para a agricultura (A0) nem para pastagem melhorada (P0), apresentando apenas aptidão marginal (F3) 
para exploração florestal / pastagem natural. 

Os cambissolos que ocupam cerca de 50% da Área B, também não têm qualquer aptidão agrícola (A0), 
apresentando aptidão marginal (P3) para pastagem melhorada e aptidão moderada (F2) para exploração 
florestal / pastagem natural. 

Quanto aos antrossolos áricos terrácicos dístricos, os mais aptos dos três tipos de solos presentes, mas 
cuja representação na área de estudo é marginal, os mesmos apresentam a aptidão marginal (A3) para 
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agricultura, aptidão moderada para pastagem melhorada (P2) e aptidão moderada para exploração 
florestal / pastagem melhorada (F2). 

Assim, e de acordo com a Carta de Aptidão da Terra de Trás-os-Montes e Alto Douro, não ocorrem na área 
de estudo, solos com aptidão elevada, para qualquer um dos usos considerados. 

5.5.1.3 OCUPAÇÃO DO SOLO 

A caracterização da ocupação do solo foi elaborada com base na COS 2018, complementada com o 
trabalho de campo. 

Na área de estudo distinguem-se essencialmente, os seguintes tipos de Ocupação do Solo: 

 Matos (190,7 ha) 

 Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação (11,4 ha) 

 Florestas (44,7 ha) 

 Agricultura (42,2 ha) 

 Pastagens (43,9 ha) 

 Massas de Água (1,2 ha) 

A ocupação do solo na área em estudo é caracterizada pela prevalência dos Matos, verificando-se que os 
mesmos ocupam grande parte das Áreas B e C e uma parte significativa da Área A, constituídos 
essencialmente por vegetação rasteira, na maioria giestal. 

Os Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação são matos com pouca vegetação, ou seja, são matos 
que se apresentam fracamente representados e pouco estruturados, nos quais a vegetação arbustiva é 
esparsa e pouco desenvolvida. 

As Florestas da área de estudo são maioritariamente constituídas por florestas de produção de pinheiro-
bravo, verificando-se também, a existência de algumas áreas de floresta mista de pinheiro-bravo e 
folhosas (carvalhos, e castanheiros jovens) e também algumas áreas de eucalipto. 

Verifica-se a existência de algumas áreas agrícolas (Agricultura), ainda que as mesmas sejam pouco 
significativas na área em estudo, ocupadas maioritariamente por pomares de castanheiros e de macieiras. 

Verifica-se ainda a existência de algumas culturas temporárias. 

As Pastagens têm expressão relevante na zona norte da Área A e também, embora com menor relevância, 
na Área B. Estas classe de ocupação do solo dizem respeito às áreas de pastagens melhoradas ou semi-
naturalizadas, bem como prados naturais, caracterizada pela abundância de plantas anuais, muitas delas 
ruderais, de curto ciclo de vida, bastante frequentes no nosso país. 

É de referir a existência de algumas Massas de Água na área de estudo, maioritariamente compostas por 
charcas para abastecimento de água para a rega, com muito pequena dimensão. 

Este Projeto contempla assim, uma alteração significativa da ocupação do solo, convertendo matos, áreas 
agrícolas, áreas florestais e áreas de pastagens, por painéis fotovoltaicos e outras estruturas, associadas 
ao projeto, promovendo uma artificialização da ocupação do território. Esta alteração de ocupação irá ter 
impactes negativos nos usos do solo, em particular nas áreas agrícolas, florestais e pastagens, já que os 
matos não têm usos aos quais estejam associados rendimentos. Mais concretamente prevê-se a 
conversão de cerca de 4,2 ha de agricultura, 7,5 ha de pastagens e 6,5 ha de floresta. 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A identificação e a avaliação dos impactes ao projeto, foi realizada para as fases de construção, de 
exploração e desativação, tendo por base a metodologia definida no EIA (Relatório Técnico). 
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Na fase de construção, os principais impactes são causados pela remoção do coberto vegetal, 
movimentação de terras (incluindo a execução de aterros e escavações), construção do novo acesso e 
melhoramento do acesso existente, montagem do estaleiro, e circulação de veículos e maquinaria. 

As alterações geomorfológicas dos terrenos onde será implantada a Central Solar Fotovoltaica de Sendim 
e a aceleração dos processos erosivos causada pelas movimentações de terras, bem como possíveis 
alterações ao regime hidrológico podem provocar, de forma direta ou indireta, modificações nas 
características físicas e químicas dos solos, seja a nível da sua estrutura, densidade, capacidade de 
armazenamento de água e ar, ou mesmo a sua permeabilidade. 

A implementação do estaleiro e circulação de maquinaria pesada, provocam, ainda que de uma forma 
temporária, uma compactação dos solos, provocando a degradação dos mesmos devido à alteração das 
suas características físicas. 

Para além disso, estas atividades poderão levar à ocorrência de situações de derrames acidentais de 
substâncias poluentes (combustíveis, óleos e outras substâncias químicas), associados quer a operações 
de armazenamento temporário destas substâncias, quer a operações de manutenção e derrame direto 
com origem nas máquinas e veículos, provocando a contaminação do solo. Em relação à compactação dos 
solos, o Relatório Técnico refere que este impacte será residual, pois a maior parte dos caminhos já existe 
no Parque Eólico de Sendim, e poderão ser utilizados durante a obra da Central Solar Fotovoltaica e 
durante a exploração. 

O estudo prevê, ainda, a afetação direta de solos pela ocupação das infraestruturas, nomeadamente na 
área do estaleiro, do novo caminho, do edifício de comando, da subestação, e das estações fotovoltaicas. 
Nestes locais os solos serão diretamente ocupados, pelo que deverão ser retirados e reservados para 
poderem ser reutilizados. Nas áreas onde serão implantados os painéis (mesas), os solos manter-se-ão no 
local, podendo manter-se uma vegetação rasteira até à altura de 0,5m (cota mínima a que a ponta debaixo 
dos painéis vão ficar). 

De salientar ainda que os impactes nos solos são tanto mais expressivos consoante a qualidade dos solos 
afetados. De acordo com a caracterização efetuada, o estudo revela que a maior parte dos solos da área 
de estudo não tem aptidão agrícola, nem aptidão para pastagem melhorada, apresentando aptidão 
marginal para exploração florestal / pastagem natural. A área a ocupar diz respeito a Matos (34,3 ha), que 
representa 65,4 % da área total, seguido de áreas agrícolas (4,2 ha), floresta (6,5 ha) e pastagens (7,5 ha). 

5.5.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tendo em consideração as ações previstas, assim como a fraca aptidão dos solos que caracterizam a área 
de estudo, admite-se que de um modo geral os impactes na fase de construção para o descritor Solo e 
Uso do Solo possam ser classificados como negativos, diretos, temporários, reversíveis, de probabilidade 
elevada, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

5.5.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Considera-se que poderão ser gerados impactes negativos decorrentes de derrames acidentais de óleos 
e/ou combustíveis, resultantes da manutenção de equipamentos e maquinaria do projeto. Assim, 
preveem-se impactes negativos, de âmbito local, diretos, temporários, reversíveis, de probabilidade baixa, 
sendo minimizáveis, ou até mesmo evitáveis, com a correta aplicação das medidas propostas, 
especialmente no que diz respeito ao acondicionamento e adequado encaminhamento dos resíduos 
produzidos.  

5.5.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Poderão ocorrer impactes decorrentes da desmontagem dos equipamentos, o que originará impactes 
semelhantes aos esperados na fase de construção, pelo que se consideram os impactes negativos, diretos, 
temporários, reversíveis, de probabilidade elevada, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos.  
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Após a desativação e desmontagem dos equipamentos, encontra-se prevista a restituição das condições 
anteriores, o que será globalmente positivo.  

5.5.2.4 IMPACTES CUMULATIVOS 

No que diz respeito aos impactes cumulativos, e tendo em conta que não foram identificados no EIA, 
foram solicitado esses elementos, em sede de parecer setorial de conformidade. Em aditamento, foram 
considerado os impactes cumulativos muito pouco significativos, uma vez que irão ter uma ocupação 
reduzida de áreas agrícolas e florestais, para além de se encontrarem em concelhos distintos, a cerca de 
8 km de distância. Assim, os impactes cumulativos foram classificados como negativos, diretos, 
permanentes, reversíveis, certos, locais, de magnitude reduzida e muito pouco significativos, já que a 
afetação de áreas com usos mais sensíveis são muito pouco expressivas em ambos os casos. 

Assim sendo, do ponto de vista da ocupação do solo, a implementação deste projeto tem um impacte 
negativo por via de uma artificialização do território, ainda que seja pouco significativo, de magnitude 
reduzida, uma vez que vai substituir áreas agrícolas e florestais, com habitats frequentemente geridos e 
alterados pela ação humana, de vertente produtiva e comercial. Este impacte é local, direto e temporário, 
uma vez que poderá ser reversível, aquando do desmantelamento da Central Solar Fotovoltaica. 

5.5.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado à implementação das medidas 
de minimização preconizadas no capítulo final do presente documento. 
 

5.6. ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO DO ALTO DOURO VINHATEIRO  

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de implantação da CSF insere-se no Parque Eólico de Sendim e como tal destaca-se na paisagem a 
presença dos respetivos aerogeradores, localizando-se numa plataforma em altitude (acima dos 800m) 
da serra Chavães, que encimam as encostas orientadas a este que descem para o rio Távora, 
predominantemente revestidas por matos rasteiros e afloramentos rochosos, mas também pontuado por 
um mosaico de pastagens, campos agrícolas, pomares e povoamentos florestais.  

Todas as componentes do projeto inserem-se fora da área do Alto Douro Vinhateiro (ADV) classificada 
pela UNESCO e da respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), não se verificando desse modo afetação 
física de atributos que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV. Efetivamente o local previsto 
para a construção da CSF de Sendim ficará a cerca de 4,6km a sul do limite do ADV e distará 
aproximadamente 90m dos limites da sua ZEP. Quanto à ligação à linha elétrica existente entre a 
subestação do Subparque Eólico da Serra de Sampaio e a subestação de São Martinho constata-se que 
não implicará diretamente sobre atributos que conferem VUE ao ADV.  

Apesar desta localização, constata-se a ZEP do ADV abrange parcialmente a área de estudo da definida 
para o descritor «Paisagem» (buffer de 2,5 km) e como tal considerada para análise neste descritor.  

Verifica-se então que a zona de implantação da CSF se localiza muito próxima dos limites da ZEP do ADV, 
nomeadamente nas direções norte, este, sudeste e sul, nas encostas abaixo da área em estudo.  

Não obstante a proximidade verificada, e de acordo com o estudo, os impactes visuais do projeto não 
terão significado na ZEP, mormente devido à localização da CSF em altitude. O estudo refere que a ZEP do 
ADV abrange as áreas de encostas abaixo da área de estudo e portanto inseridas em outra bacia visual. As 
encostas das colinas confrontantes/opostas, em território abrangido pela ZEP, situam-se então a cotas 
mais baixas, em bacias visuais sem relação visual. Acresce ainda o facto de distância dilui qualquer 
potencial perceção visual do local proposto para a instalação do parque fotovoltaico.  
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5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Dada a localização do projeto fora da área classificada do ADV e da respetiva ZEP, não existe afetação 
física sobre atributos que conferem Valor Universal Excecional ao ADV. 

Mais se constata que perante a localização e as caraterísticas do projeto, não se identificam impactes 
diretos ou indiretos sobre o sítio ADV classificado como património da UNESCO, pois a área classificada 
não é abrangida pela bacia visual do projeto. 

No que diz respeito aos potenciais impactes sobre a ZEP, o estudo refere que dada a localização da CSF 
numa zona planáltica, esta infraestrutura será impercetível no horizonte visual em redor, pelo que os 
potenciais impactes serão negligenciáveis, sendo assim classificados: negativos, indiretos, permanentes, 
de alteração negligenciável e muito pouco adversos. Justificam esta classificação com o facto de a CSF se 
localizar em altitude na bacia visual, verificando-se que as encostas das colinas confrontantes/opostas, 
em território abrangido pela ZEP, se situam a cotas mais baixas e em bacias visuais sem qualquer relação 
visual. Por outro lado, a distância que se verifica acaba por diluir qualquer potencial perceção visual do 
local proposto para a instalação da CSF. Desta forma considera que o projeto não afetará o 
enquadramento paisagístico, afirmação com a qual se concorda na generalidade. 

Relativamente aos impactes cumulativos decorrentes da implantação da CSF o estudo identificou dois 
projetos da mesma natureza localizados nos concelhos de São João da Pesqueira e de Moimenta da Beira, 
nomeadamente CSF de Riodades e a CSF de Douro Sul. De acordo com o estudo, não são previsíveis 
impactes cumulativos ao nível da Paisagem. Para além de se encontrarem a uma distância considerável, 
estão inseridas em diferentes bacias visuais. 

Assim, da ponderação efetuada aos impactes identificados, entende-se o projeto apesar de gerar um 
impacte visual negativo sobre a ZEP do ADV, este apresenta cariz residual e negligenciável, possuindo 
magnitude e significância muito reduzida, pelo que se entende que o projeto não colocará em causa a 
integridade e autenticidade da paisagem da Zona Especial de Proteção do ADV. 

5.6.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado à implementação das medidas 
de minimização preconizadas no capítulo final do presente documento. 

 

5.7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Da análise efetuada aos elementos apresentados e no que se refere ao Ordenamento do Território, o 
proponente apresentou, em sede EIA, a listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis à 
área de implantação do projeto de execução da Central Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do 
Parque Eólico do Alto Douro (ver quadro seguinte): 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3409 

 

 
“Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, projeto de execução 

32 

Quadro 5 - Instrumentos de Gestão do Território 
Fonte: Quadro 4.59 do EIA, RS 

 

Ao nível do Ordenamento do Território, verifica-se que no Relatório Síntese e no Aditamento – Elementos 
Adicionais, consta o enquadramento ao nível do PDM ordenamento, condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública presentes. Do EIA, consta a Planta de Ordenamento do Território, com a 
referência 40511-EA-SC03-11-001, Volume 03 - Desenhos. Nesta planta estão identificadas as categorias 
de espaços que a área de intervenção se insere, assim: Espaços Florestais de Produção; Espaços Agrícolas; 
Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. Pontualmente, verifica-se ainda, que a área de estudo se 
sobrepõe a: Espaços Naturais (associados aos Leitos dos Cursos de Água) e Espaços Culturais – Áreas de 
valor arqueológico. 

Na tabela seguinte é efetuado o enquadramento na categoria de classe e o cálculo da área que cada 
componente do projeto está inserido. 

Quadro 6 - Estimativa da afetação das classes de ordenamento (ha) 
Fonte: Quadro 3.5 do Aditamento 
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Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, do Estudo do Impacte 
Ambiental, consta a Planta de Condicionantes, com a referência 40511-EA-SC03-14-001, Volume 03 – 
Desenhos. Na área do projeto são identificadas a Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, 
Recursos Geológicos – Exploração de Depósitos e Massas Minerais, Património Cultural, Sistema de 
Abastecimento de Água – Captações Públicas de Água. 

Relativamente à Perigosidade de Incêndio do PMDFCI de Tabuaço abrangido pela área de intervenção 
verifica-se que a globalidade da área de estudo se localiza em áreas de risco de incêndio Alto e Muito Alto, 
em relação ao edifício (subestação, edifício de comando e armazém) a construir, o mesmo localiza-se 
numa área de risco Muito Baixo, tal como se pode observar no Desenho 40511-EA-SC03-15-002, Volume 
03 – Desenhos e Figura 3.6 do Aditamento – Elementos Adicionais. 

Efetuada a integração da área do projeto na Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Tabuaço, 
foi publicado pela Portaria n.º 935/2009, de 20 de agosto, verifica-se que a área de intervenção se insere 
numa tipologia de áreas de REN ou seja em “Leitos dos cursos de água”, “Cabeceiras de linhas de água” e 
“Áreas com riso de erosão”, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo 
com o Anexo IV do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, corresponde a “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, “Áreas 
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo”. 

Consta do EIA, a Planta da Reserva Ecológica Nacional, com a referência 40511-EA-SC03-13-001, Volume 
03 – Desenhos, onde estão representados os sistemas de REN potencialmente afetados na área de estudo. 

Em sede de Aditamento – Elementos Adicionais foi apresentada uma tabela com a quantificação das áreas 
de REN ocupadas pela área de projeto.  

Quadro 7 - Estimativa da afetação das áreas de REN (ha) 
Fonte: Quadro 3.5 do Aditamento 

 

 

Consta do EIA, a Planta da Reserva Agrícola Nacional, com a referência 40511-EA-SC03-12-001 e 40511-
EASC03-14-001, Volume 03 – Desenhos, onde está representado as áreas de RAN. A área para instalação 
do Projeto já teve em atenção a importância da salvaguarda das áreas RAN, tendo nesse sentido sido, logo 
numa fase preliminar de desenvolvimento do Projeto, excluídas as áreas identificadas na Planta de 
Condicionantes como áreas condicionadas ao abrigo do regime da RAN. 

 

5.7.2. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Quanto à compatibilização com os Instrumentos de Gestão Territorial onde o projeto de execução da 
Central Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro está inserido, 
refere-se que no âmbito do:  
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 Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT), a primeira revisão do PNPOT 
foi aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, que revogou a Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro. O projeto em análise tem enquadramento no âmbito dos compromissos, medidas e 
objetivos definidos para as próximas décadas;  

 Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3), a Resolução do Conselho de 
Ministros nº 52/2016, de 20 de Setembro, retificada pela Declaração de Retificação nº 22-B/2016, 
de 18 de Novembro aprovou diversos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal 
Continental (PGRH), entre os quais o PGRH do Douro. A elaboração dos PGRH, para além dos 
princípios estabelecidos pela Lei de Bases do Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de 
abril, observa os princípios da gestão da água estabelecidos pelo artigo 3.º da Lei da Água (Lei nº 
58/2005, de 29 de Dezembro, republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de Junho), os 
princípios do planeamento das águas definidos pelo artigo 25.º do mesmo diploma e integra as 
diretrizes, medidas e planos definidos no âmbito do Plano Nacional da Água (PNA). O Anexo III da 
RCM nº 52/2016 publica o Relatório Técnico Resumido do PGBH do Douro em cuja introdução se 
refere que o PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer uma 
abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a 
ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. No relatório do 
plano é definido um conjunto de programas de medidas, nomeadamente ao nível da redução ou 
eliminação de cargas poluentes, promoção da sustentabilidade das captações, minimização de 
alterações hidromorfológicas, minimização de riscos e de prevenção de acidentes de poluição;  

 Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo (POARC), foi aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 62/2002, de 23 de março. A área de intervenção do POARC incide 
sobre os planos de água e respetivas zonas de proteção com uma largura de 500 m, medida na 
horizontal a partir do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) que, para a albufeira do Carrapatelo, 
corresponde à cota 46,5 m e para a albufeira da Régua corresponde à cota 73,5 m. Deste modo, a 
área de incidência do POARC não abrange a área de desenvolvimento do projeto de execução da 
Central Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro está inserido; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do Douro (PROZED), foi aprovado 
pelo Decreto Regulamentar nº 60/91, de 21 de novembro, abrangendo a área envolvente do rio 
Douro dos municípios de Alijó, Armamar, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Lamego, Marco de 
Canaveses, Mesão Frio, Penafiel, Pedo da Régua, Resende, Sabrosa e Tabuaço e ainda, no município 
de Gondomar, as freguesias de Medas, Melres e Lomba e parte da freguesia de Covelo, a montante 
da Barragem de Crestuma-Lever, Artigo 2º. São definidos como objetivos no Artigo 4º, conjugado 
com o definido no Artigo 5º, que definiu dez anos como prazo de vigência do PROZED, após o que 
deveria ser objeto de revisão, Artigo 6º, o que não veio a acontecer. Como tal, o PROZED apresenta 
alguma desatualização, como, aliás, pode constatar-se em alguns dos objetivos definidos no artigo 
supra citado, nomeadamente ao nível da regulamentação do uso do solo. Em síntese, destacam-se 
do PROZED os objetivos de compatibilização entre a proteção e valorização da bacia visual do Douro 
e o desenvolvimento local e o incremento da qualidade de vida. Presentemente, os PMOT da área 
de estudo encontram-se compatibilizados com o PROZED e estabelecem as disposições 
regulamentares eficazes para os usos do solo. O PROZED deveria ter sido revogado com a aprovação 
do PROT da Região Norte, mas este Plano permanece por aprovar. O projeto de execução da Central 
Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro está inserido, 
encontram-se dentro da bacia visual do Douro, delimitada na Carta Síntese do PROZED; 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD), são 
instrumentos sectoriais de gestão territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 
33/96, de 17 de Agosto) e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, 
pelo Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro. 
Segundo o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 16/2009, os PROF são instrumentos programáticos de 
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concretização de política sectorial, à escala de região, que estabelecem normas específicas de 
utilização e exploração florestal dos seus espaços, com a finalidade de garantir a produção 
sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. Os PROF estabelecem normas 
específicas de intervenção, utilização e exploração dos espaços florestais, de modo a promover e 
garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a esses associados. A área de estudo 
é abrangida pelo PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro, aprovado pela Portaria n.º 57/2019, de 11 
de fevereiro. A área abrangida pelo PROF TMAD totaliza 1.227.962 ha, abrangendo 3 NUTS e o 
território de 33 municípios, entre os quais Tabuaço. A área em estudo abrange a sub-região 
homogénea “Beira Douro”, definidas no Artigo 16º do Regulamento. O artigo 21º estabelece, como 
funções da sub-região em causa: a função geral de produção, a função geral de recreio e valorização 
da paisagem e a função geral de silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores. A oeste da área 
de estudo, verifica-se a presença de um corredor ecológico, associado à ribeira do Tedo; 

 Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV), a 
aprovação foi ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro. 
A elaboração do PIOTADV, primeiro plano intermunicipal de ordenamento do território a ser 
aprovado, decorre, segundo o preâmbulo daquele diploma, de um compromisso assumido com a 
classificação da região do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO, 
consubstanciando o compromisso assumido pelo Estado Português de proteger eficazmente o 
património a classificar e de preservar as características que lhe conferem um “valor universal 
excecional”, um dos principais critérios definidos em tal matéria pela Convenção para a Proteção 
do Património Mundial Cultural e Natural. Sendo a paisagem cultural evolutiva e viva, apresenta 
fortes potencialidades sob o ponto de vista produtivo — quer em torno da produção dos vinhos do 
Porto e Douro quer no âmbito do turismo cultural e de lazer —, favorecendo a materialização do 
estatuto de qualidade e de excelência. O PIOTADV acautela a concretização das políticas de 
desenvolvimento económico, social e de ambiente preconizadas no PROZED e conforma-se com os 
regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais preconizados no POARC. Considerando o 
projeto em estudo verifica-se que se encontra bastante distante da área deste plano. 

Ordenamento  

Plano Diretor Municipal de Tabuaço, com a primeira Revisão publicada através do Aviso n.º 8526/2013, 
de 4 de julho, procedendo-se á primeira alteração através da publicação do Aviso n.º 5847/2020, de 6 de 
abril. A área de intervenção insere-se em solo rural, em Espaços Florestais de Produção, Espaços Agrícolas 
e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. Pontualmente, verifica-se ainda que a área de estudo se 
sobrepõe a Espaços Naturais (associados aos Leitos dos Cursos de Água) e Espaços Culturais (Áreas de 
Valor Arqueológico).  

No que respeita aos Espaços Florestais de Produção, estes, estão definidos no ponto 1 do artigo 20.º o 
qual refere que “Os espaços florestais de produção são espaços de uso e aptidão florestal, onde prevalece 
a função de produção de produtos lenhosos e não lenhosos, sem prejuízo do aproveitamento de recursos 
geológicos e energéticos. Esta categoria de espaço também tem a função de proteção do solo e da rede 
hidrográfica nas áreas em que coincide com a Reserva Ecológica Nacional (Anexo V).”. No ponto 2 do 
artigo supra referido menciona que os espaços Florestais, definidos no PDM, integram-se nas sub-regiões 
homogéneas da Beira Douro e Douro definidas no PROF do Douro. O ponto 3 do mesmo artigo refere que 
as áreas coincidentes com as áreas de maior declive, que apresentam risco de erosão, e com as faixas de 
proteção às linhas de água, e corredores ribeirinhos, correspondentes a sistemas da REN prevalece a 
função de proteção do solo, da rede hidrográfica e de prevenção da erosão hídrica e do regime de cheias. 
Na área de estudo estes espaços representam cerca de 50% da Área A. No ponto 1 do artigo 21.º refere 
como utilização dominante “Nestes espaços são permitidas todas as ações que visem a arborização e 
rearborização dos espaços florestais, beneficiação das superfícies florestais, construção e beneficiação de 
infraestruturas adequadas aos espaços florestais que inclui rede viária e divisional, pontos de água e 
reservatórios, sem prejuízo do aproveitamento de recursos geológicos e energéticos, do disposto na 
legislação em vigor e no Plano de Ordenamento da Albufeira da Régua e Carrapatelo.”. Relativamente aos 
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Espaços Agrícolas estes estão definidos no ponto 1 do artigo 18.º, que Integram-se, nesta categoria, os 
solos que possuem aptidão atual ou potencial para a prática da atividade agrícola, compreendendo: a) As 
áreas que integram a Reserva Agrícola Nacional (RAN); b) As áreas marginais ou complementares à RAN e 
que possuem caraterísticas adequadas à atividade agrícola. No ponto 2 do mesmo artigo é mencionado 
que “Os Espaços Agrícolas destinam -se dominantemente a ocupações agrícolas, pecuárias, de silvo -
pastorícia, sem prejuízo do aproveitamento de recursos geológicos e energéticos.”. Ao nível dos Espaços 
de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, no ponto 1 do artigo 22.º refere que “Os espaços de uso múltiplo 
florestal, correspondem a sistemas agro-silvo-pastoris quer agrícolas e silvícolas alternados e 
funcionalmente complementares sem prejuízo do aproveitamento de recursos geológicos e energéticos.”. 
No ponto 2 do mesmo artigo refere que “Os espaços Florestais, integrados na sub-região homogénea da 
Beira Douro e Douro definidos no PROF do Douro, correspondem aos espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal que reúnem áreas fundamentalmente com a função de recreio, enquadramento e estética da 
paisagem e silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores.”. No ponto 1 do artigo 23.º menciona como 
utilização dominante que “Nestes espaços desenvolvem-se, fundamentalmente atividades cinegéticas, 
apícolas, silvopastoris, agrícolas e recreio numa ótica integrada e sustentável de aproveitamento destas 
áreas, sem prejuízo do aproveitamento de recursos geológicos e energéticos e do disposto no Plano de 
Ordenamento da Albufeira da Régua e Carrapatelo.”. Ao nível dos Espaços Naturais (associados aos Leitos 
dos Cursos de Água) é mencionado no ponto 1 do artigo 26.º do regulamento em análise que os “Os 
espaços naturais são constituídos por habitats naturais com uma composição quer florística quer 
faunística de elevado valor ecológico, sendo composto principalmente por matos mediterrânicos e 
corredores ribeirinhos de reconhecido interesse natural e paisagístico, incluindo as áreas de afloramentos 
rochosos.”. No ponto 2 do mesmo artigo é referido que “Os espaços naturais encontram-se integrados na 
sub-região homogénea Douro e Beira Douro definida no PROF Douro e correspondem aos espaços 
florestais destinados sobretudo ao recreio, enquadramento e estética da paisagem, assim como à 
proteção.”. Relativamente à utilização dominante e ao regime de utilização é mencionado no ponto 1 do 
artigo 27.º e artigo 28.º que Nestas áreas desenvolvem-se fundamentalmente atividades destinadas à 
conservação das espécies florestais autóctones, espécies de fauna e de interesse geológico, sem prejuízo 
do disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira da Régua e Carrapatelo. Visando a minimização da 
destruição de valores paisagístico com significado histórico-referencial e ecológico, tais como as 
formações vegetais pré-climáticas e climáticas autóctones, sem prejuízo do disposto na legislação em 
vigor, são interditas as seguintes ações: a) Alterar o coberto vegetal dos espaços naturais, quer os matos 
mediterrânicos quer os corredores ribeirinhos, e obrigatoriedade de reposição de áreas degradadas; b) 
Derrube ou corte drástico de oliveiras, amendoeiras, carvalhos, castanheiros, medronheiros, cornalheiras 
(terebinto) ou zimbros, assim como proibição de corte ou abate de árvores ou subárvores ornamentais e 
não invasoras presentes nas quintas e casais. Na área de estudo, os Espaços Naturais ocorrem muito 
pontualmente e estão associados às linhas de água da Reserva Ecológica Nacional. É mencionado no EIA 
que que estas áreas foram salvaguardadas no projeto da Central Solar Fotovoltaica de Sendim, (faixa de 
10 m para linhas de água da REN e 5 m para as linhas de água da Carta Militar) não se prevendo qualquer 
intervenção nas mesmas. Efetivamente, as infraestruturas serão implantadas fora das linhas de água, não 
se prevendo assim qualquer interferência com os Espaços Naturais. 

Ao nível dos Espaços Culturais (Áreas de Valor Arqueológico) é mencionado no ponto 1 do artigo 30 do 
regulamento do PDM em estudo que caracterizam-se por serem duas as áreas que integram os espaços 
culturais, constituídas por áreas de Valor Arqueológico nas quais ocorrem valores arqueológicos e 
paisagísticos a proteger, conservar e valorizar, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, 
estão identificadas no presente Regulamento, em anexo, e nas Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes e na Planta de Património Cultural. É Referido no ponto 2 do mesmo artigo que as áreas 
identificadas, na Planta de Ordenamento, como Áreas de Valor Arqueológico, constantes no Anexo I do 
Regulamento do PDM, constituem unidades de salvaguarda de vestígios arqueológico identificados e 
delimitados com base em intervenções arqueológicas, prospeções, achados ou outros métodos de 
pesquisa. No seguimento do mencionado no EIA, estas áreas foram salvaguardadas no decorrer do 
desenvolvimento do projeto, pelo que não serão afetadas por quaisquer infraestruturas da futura Central. 
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A análise do impacte patrimonial, destas áreas e de outras eventuais ocorrências patrimoniais presentes 
na área de estudo, será naturalmente abordada com a devida profundidade no capítulo dos impactes 
relativo ao Património.  

Face ao exposto, verifica-se que o regulamento do PDM de Tabuaço não apresenta disposições 
regulamentares impeditivas para a viabilidade do projeto de execução da Central Solar Fotovoltaica de 
Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro. Os Espaços Naturais (associados aos Leitos dos 
Cursos de Água) e aos Espaços Culturais (Áreas de Valor Arqueológico) deverão ser preservados conforme 
consta no Estudo de Impacto Ambiental. 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, e após consulta da planta de condicionantes 
do PDM de Tabuaço, com a referência 40511-EA-SC03-14-001, Volume 03 – Desenhos. Na área do projeto 
são identificadas a Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Recursos Geológicos – 
Exploração de Depósitos e Massas Minerais, Património Cultural, Sistema de Abastecimento de Água – 
Captações Públicas de Água. 

Em relação à REN, definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que define o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, 
estabelece que a ocupação dos solos integrantes da REN para a instalação da Central Solar Fotovoltaica 
de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro, está previsto na alínea f) Produção e 
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis do Ponto II – Infraestrutura, do Anexo 
II, relativo aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o Artigo 20.º, estão 
sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, não tem requisitos específicos, de acordo com o 
estabelecido na alínea f) do Ponto II, do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. De acordo 
com o Anexo II da portaria supra referida, carece de parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
(APA/ARH Norte). De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24.º do diploma suprarreferido, 
quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia 
favorável da CCDRN no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização. Em relação ao 
sistema de REN definido por “Cursos de Água e Respetivos Leitos e Margens”, mas não se prevê qualquer 
interferência sobre os mesmos, pois na definição do layout final da Central Solar Fotovoltaica de Sendim, 
a equipa projetista condicionou e excluiu a implantação de infraestruturas do Projeto nestas áreas, tendo 
sido estabelecida uma faixa de proteção de 10 m para as linhas água pertencentes à REN. 

A condicionante Sistema de Abastecimento de Água – Captações Públicas de Água, não se insere dentro 
da área da Central Solar Fotovoltaica de Sendim, mas sim dentro do buffer de 500 m. Assim no ato da 
execução da Central, o promotor deverá solicitar colaboração com o serviços municipais da Câmara 
Municipal de Tabuaço com o intuito de eliminar possíveis constrangimentos.  

Em relação à RAN, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março e alterada e republicada pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, define-se como o conjunto de terras que, em virtude das 
suas características, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior 
aptidão para a atividade agrícola. A área para instalação do Projeto já teve em atenção a importância da 
salvaguarda das áreas RAN, tendo nesse sentido sido, logo numa fase preliminar de desenvolvimento do 
Projeto, excluídas as áreas identificadas na Planta de Condicionantes como áreas condicionadas ao abrigo 
do regime da RAN. As áreas de RAN foram totalmente excluídas do projeto, não se prevendo a afetação 
de qualquer área incluída neste regime, conforme se pode verificar pelas plantas desenhadas com a 
referência 40511-EA-SC03-12-001, Volume 03 –Desenhos do EIA. 

Quanto à Perigosidade de Incêndio, definido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, refere no seu ponto 2 do Artigo 16.º que fora das áreas 
edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na 
cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade. 
Conforme consta do estudo do Impacto Ambiental e do Aditamento - Elementos Adicionais, a globalidade 
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da área de estudo se localiza em áreas de risco de incêndio Alto e Muito Alto, em relação ao edifício 
(subestação, edifício de comando e armazém) a construir, o mesmo localiza-se numa área de risco Muito 
Baixo, tal como se pode observar no Desenho 40511-EA-SC03-15-002, Volume 03 – Desenhos e Figura 3.6 
do Aditamento - Elementos Adicionais. A construção do edifício carece de parecer da Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta (CMDF). 

5.7.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

De acordo com os elementos constantes no Aditamento – Elementos Adicionais, foram identificados os 
principais impactes decorrentes da implementação do projeto de execução da Central Solar Fotovoltaica 
de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro nos Instrumentos de Gestão Territorial. Estes 
impactes resultam da ocupação física do território pelo projeto, na fase de construção, exploração e 
desativação. 

5.7.3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Uma vez que o projeto prevê a instalação de um parque solar fotovoltaico num território onde vigoram 
classes de espaços de Solo Rural (Espaços Florestais de Produção, Espaços Agrícolas; e Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal), definidos na Planta de Ordenamento do PDM de Tabuaço, considera-se que 
os impactes no Ordenamento (PDM) serão negativos, pois o uso do solo nesta área deixará de ser agrícola 
e/ou florestal, para passar a ser um parque solar fotovoltaico. Estes impactes negativos classificam-se 
ainda como diretos, permanentes, reversíveis, certos, locais, de magnitude reduzida e previsivelmente 
pouco significativos, tendo em conta as reduzidas áreas a ocupar. É importante salientar, contudo, que 
não se verifica incompatibilidade com o PDM, pois a mesma salvaguarda, para qualquer classe de espaços 
intersetadas, o aproveitamento de recursos geológicos e energéticos, ou seja, ainda que as classes de 
espaços intersetadas sejam da categoria de solo rural, com usos preferencialmente agrícolas e florestais, 
não se verificam impedimentos à instalação deste tipo de infraestruturas. Para além disso, é importante 
destacar que o parque solar irá localizar-se num parque eólico existente, onde já existe a atualmente 
exploração energética. 

5.7.3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO  

Na fase de exploração manter-se-ão os impactes identificados no Ordenamento (PDM) fase de 
construção. Assim os impactes negativos, relativos à artificialização da área de implantação e da não 
utilização do território para usos agrícolas e/ ou florestais, como previsto no PDM, irão manter-se, 
realçando-se o facto de esta situação ser permanente durante o todo tempo útil de vida do projeto.  

Estes impactes classificam-se como negativos, diretos, permanentes, reversíveis, certos, locais, de 
magnitude reduzida e previsivelmente pouco significativos, tendo em conta as reduzidas áreas a ocupar.  

5.7.3.3 FASE DE DESATIVAÇÃO  

Na fase de desativação, a Central Solar Fotovoltaica será desativada, sendo removidas as estruturas afetas 
ao projeto e reposta a situação existente antes da instalação do Projeto. Assim, prevê-se que sejam 
restituídas as condições que permitam que venham a ocorrer os usos das classes de Solo Rural previstos 
na Planta de Ordenamento do PDM, pelo que o impacte é considerado positivo, direto, permanente, 
reversível, provável, local e de magnitude e significância reduzidas.  

5.7.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na área envolvente do projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) de Sendim encontram-se previstos, pelo 
mesmo proponente, dois outros projetos da mesma natureza, que se localizam nos concelhos de São João 
da Pesqueira e Moimenta da Beira: CSF de Riodades, também do Parque Eólico do Alto Douro, localizada 
em São João da Pesqueira a cerca de 8 km a sudeste da CSF Sendim, com uma área de cerca de 22 hectares; 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3409 

 
“Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, projeto de execução 

39 

CSF de Douro Sul, do Parque Eólico de Douro Sul, localizada a cerca de 20 km a sudoeste da CSF Sendim, 
com uma área de 82,3 hectares. 

Tendo em consideração a distância a que a futura Central de Douro Sul se localiza da área de estudo, o 
facto de estar noutro Parque Eólico e se localizar num local totalmente distinto, não se considera 
pertinente a sua inclusão na análise de impactes cumulativos.  

Em relação a Riodades apesar de esta Central também fazer parte do Parque Eólico do Alto Douro, a 
mesma encontra-se relativamente distante, a cerca de 8 km de distância. Ainda assim, admite-se que 
cumulativamente, os dois projetos de centrais solares fotovoltaicas poderão provocar alterações sobre os 
meios comuns recetores de impactes, pelo que foi efetuada uma análise dos impactes cumulativos no 
Ordenamento do Território.  

As classes de espaços afetadas pela CSF de Sendim fazem parte do Solo Rural, e são as seguintes: “Espaços 
Florestais de Produção” (145,58 ha), “Espaços Agrícolas” (52,58 ha) e “Espaços de uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal” (13,74 ha). Estas classes estão definidas na Planta de Ordenamento do PDM de Tabuaço, onde 
se localiza a Central. Tal como já referido, não existem impedimentos à instalação deste tipo de 
infraestruturas, já que nestas classes está salvaguardado aproveitamento de recursos geológicos e 
energéticos. Contudo, ainda que não existam impedimentos, preveem-se impactes negativos, pois o 
destino nos terrenos nesta área deixará de ser agrícola e/ou florestal, para passar a ser um parque solar 
fotovoltaico. Estes impactes serão previsivelmente pouco significativos, tendo em conta as reduzidas 
áreas a ocupar.  

O PDM de São João da Pesqueira foi revisto (Primeira Revisão), pelo Aviso n.º 8947/2018 de 2 de julho. 
Verifica-se que as classes de espaços afetadas pela futura central solar dizem respeito a “Espaços 
Florestais de Produção” e “Espaços Agrícolas”, pertencentes ao Solo Rústico. Deste modo, do ponto de 
vista dos impactes cumulativos negativos no ordenamento do território, admite-se que os mesmos 
possam ocorrer, pelo acréscimo da ocupação de áreas do solo rural, por painéis fotovoltaicos. Contudo, 
os mesmos consideram-se muito pouco significativos, não só por se localizarem em concelhos distintos, 
como também por distarem cerca de 8 km. Para além disso as áreas em causa são muito reduzidas e pouco 
significativas no contexto destas classes de espaços nos respetivos concelhos, tendo em conta que se 
tratam de territórios de características marcadamente rurais. Assim, os impactes cumulativos no 
ordenamento do território, classificam-se como negativos diretos, permanentes, reversíveis, certos, 
locais, de magnitude reduzida e previsivelmente muito pouco significativos. Não são previsíveis impactes 
cumulativos ao nível da Paisagem, do projeto em apreço com a construção da Central Solar Fotovoltaica 
de Riodades, em São João da Pesqueira. Para além de se encontrarem a uma distância considerável, estão 
inseridas em diferentes bacias visuais. Mais uma vez se salienta que, a bacia visual do projeto em apreço 
é confinada pela altitude. 

5.7.5. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face ao exposto, poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado à implementação das medidas 
de minimização preconizadas no capítulo final do presente documento. 

 

5.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.8.1.1 ÁREAS CLASSIFICADAS - ENQUADRAMENTO 

A área de estudo não se sobrepõe com Áreas Sensíveis, nos termos da subalíneas i) e ii) da alínea a) do 
art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua redação atual. 

A área de estudo não abrange área sujeita a regime Florestal. 
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5.8.1.2 FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS 1 

A ocupação na área de estudo é dominada por matos, abrangendo mais de 56% da área. Seguem-se 
prados e pastagens (13,4%), a área agrícola (12,8%) e a floresta (12 %). 

Na área de estudo não foram identificados habitats naturais enquadrados no Anexo I do Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril (com as devidas atualizações dadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro 
e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). Foram observadas 5 espécies RELAPE durante os 
levantamentos de campo. Contudo, são ocorrências pontuais (4 exemplares de Quercus suber, e 3 de 
Armeria transmontana). 

5.8.1.3 FAUNA 

São potenciais na área de estudo 119 espécies de vertebrados terrestres (6 anfíbios, 15 répteis, 76 aves e 
23 mamíferos). Destas foi confirmada nos levantamentos de campo a presença de 42 (34 aves e 8 
mamíferos). Deste elenco, 7 espécies apresentam estatuto de ameaça em Portugal, ou seja, espécies 
classificadas como Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em Perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2005):  

• Vulnerável: 4 espécies (2 aves, 2 mamíferos);  

• Em Perigo: 3 espécies (2 aves, 1 mamífero). 

Águia de Bonelli 

Está representada, cartograficamente, no EIA o território do casal de Águia de Bonelli (Aquila fasciata – 
casal HF-TAV-10) que constitui o elemento mais sensível na área de intervenção do projeto. 

De acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo sobrepõe-se a uma área crítica 
para aves de rapina, e está ainda a menos de 1 km de uma área muito crítica para aves de rapina. Estas 
correspondem a áreas de proteção à nidificação confirmada de águia de Bonelli ou águia-perdigueira 
(Aquila fasciata) (ICNB, 2010). 

 

                                                      
1 Adaptado dos textos do resumo não técnico e do relatório síntese. 
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Figura 8. Áreas de proteção à nidificação confirmada de águia de Bonelli. Fonte: ICNF 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.8.2.1 FLORA, VEGETAÇÃO BIÓTOPOS E HABITATS  

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação do projeto em análise estão 
sobretudo relacionados com as atividades que promovem a remoção e degradação da vegetação, tais 
como a desmatação e decapagem de solos, que conduzem à eliminação do banco de sementes do solo, e 
consequentemente criam dificuldades à regeneração natural das espécies vegetais. 

5.8.2.2 FAUNA 

Desmatação e decapagem  

As atividades de desmatação e decapagem do solo na área de instalação da central, assim como nas áreas 
de instalação de estaleiros e acessos, conduzirão à remoção da vegetação, com a consequente perda de 
biótopos que albergam a comunidade faunística. Tendo em consideração a tipologia de biótopos afetados 
e o elenco faunístico potencial, este impacte caracteriza-se como sendo negativo, certo, permanente, 
reversível, imediato, local, de reduzida magnitude, pouco significativo (dado que a área já se encontra 
sujeita a níveis de perturbação razoáveis), direto e minimizável. 

Movimentação de terras (aterro e escavação)  

As movimentações de terra na área de instalação da Central Solar Fotovoltaica, assim como nas áreas de 
instalação de estaleiros e acessos, acentuam o impacte provocado pela ação anterior, uma vez que 
inviabilizam a regeneração natural da vegetação. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, certo, 
permanente, reversível, imediato, local, de reduzida magnitude, pouco significativo e direto.  
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Instalação e presença de estaleiro  

A instalação, presença e funcionamento do estaleiro, introduzirá um aumento da perturbação 
antropogénica da área do projeto e sua envolvente. Este aumento da utilização da zona, por parte de 
trabalhadores, pode levar ao afugentamento de espécies de fauna. Este impacte caracteriza-se como 
sendo negativo, provável, temporário, reversível, de curto prazo, local, de reduzida magnitude, pouco 
significativo, indireto e minimizável.  

Funcionamento de veículos e maquinaria  

A circulação de veículos e de maquinaria poderá provocar atropelamentos acidentais (eg. de indivíduos 
de espécies com mobilidade mais reduzida) e/ou intencionais (eg. de espécies menos aceites pela 
população em geral, tais como répteis), estas situações deverão, no entanto, ser raras e pontuais. Este 
impacte caracteriza-se como sendo negativo, provável, temporário, irreversível, de curto prazo, local, de 
reduzida magnitude, pouco significativo, direto e minimizável (através de ações de sensibilização).  

Abertura/melhoramento de acessos  

A abertura e melhoramento de acessos acentuam o impacte provocado pela desmatação, uma vez que 
inviabilizam a regeneração natural da vegetação. Este impacte caracteriza-se como negativo, certo, 
permanente, reversível, imediato, local, de reduzida magnitude, pouco significativo (dado que o projeto 
utilizará alguns acessos já existentes), direto e minimizável 

5.8.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

O EIA não descreve quaisquer medidas de minimização para as linhas novas de ligação à rede. Contudo 
de acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo sobrepõe-se a uma área crítica 
para aves de rapina, e está ainda a menos de 1 km de uma área muito crítica para aves de rapina. Estas 
correspondem a áreas de proteção à nidificação confirmada de águia de Bonelli ou águia-perdigueira 
(Aquila fasciata) (ICNB, 2010).  

As novas linhas devem, assim, ser enterradas devido à proximidade do centro de território desse casal de 
Águia de Bonelli e dados os efeitos cumulativos previsíveis associados à existência de uma vasta rede de 
linhas de média e alta-tensão que atravessa o seu território, assim como pela presença de 2 (sub) parques 
eólicos. 

Face ao acima exposto, e do ponto de vista dos sistemas ecológicos, considera-se que o projeto poderá 
merecer parecer favorável, condicionado ao cumprimento das disposições referidas no capítulo final do 
presente parecer. 
 

5.9. PAISAGEM 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.9.1.1 ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM 

A Paisagem 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 está inserida no Grande Grupo de Paisagem F – Beira Alta 
com a Unidade de Paisagem 39 – Planalto de Penedono, que se descreve de seguida: 
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 Unidade de Paisagem 39 – “Planalto de Penedono” 

Caracteriza-se por uma morfologia mais acidentada a maior altitude. Domina a presença de 
povoamentos florestais de pinheiro-bravo sendo estas intercaladas com culturas temporárias, 
pomares e olival. 

O estudo identifica ainda, ao nível das subunidades de paisagem duas áreas distintas: 

 SUP1- “Plataforma de Altitude” a uma altitude superior e um relevo aplanado a ondulado onde 
dominam os matos que competem com a agricultura de pastagens e de zonas de culturas anuais 
de sequeiro e de regadio. É nesta subunidade que se localiza o Parque Eólico e se prevê a 
instalação do Parque Solar. 

 SUP2- “Beiras”/Vertentes dos Vales” que corresponde às encostas adjacentes à plataforma de 
altitude que interligam através de declives mais acentuados aos rios Távora e Tedo. 

5.9.1.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 km. No que 
respeita a esta análise, considera-se que a avaliação realizada pela consultora desvaloriza a paisagem em 
presença tendo sido realizada uma análise mais profunda de acordo com a imagem aérea, registo 
fotográfico e cartografia militar apresentados. Neste sentido, a Área de Estudo define-se da seguinte 
forma: 

Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, Qualidade Visual “Muito Elevada”, onde se podem 
encontrar afloramentos rochosos, soutos e carvalhais, planos de água e as respetivas galerias ripícolas e 
áreas agrícolas. 

A classe de Qualidade Visual “Elevada” domina na área nascente da AE onde se localizam povoamentos 
florestais associados a declives mais escarpados.  

A classe de “Média” representa áreas de matos no planalto e nas serras a poente. 

Considera-se que a Qualidade Visual “Baixa”, se encontra associada às situações de maior artificialidade 
associadas, nomeadamente, a estradas, a alguns povoamentos/povoações dispersos e à área de 
implantação do parque eólico. 

Relativamente às componentes do Projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Central Solar “Área A” – “Média”, pontuada por áreas de “Elevada” e “Muito Elevada” associadas 
ao mosaico de matos e afloramentos rochosos e povoamentos florestais. 

 Central Solar “Área B” – “Média”, pontuada por áreas de “Elevada”, QPV associadas ao mosaico 
de matos e afloramentos rochosos e a áreas de agricultura (Culturas Permanentes) 

 Central Solar “Área C” – “Média” a “Elevada” corresponde a uma zona, relativamente, mais 
aplanada de uma cumeada mais larga, planáltica povoada ocupada por um mosaico de matos e 
de afloramentos rochosos. 

Capacidade de Absorção Visual (CAV) 

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar, predominantemente, na classe de maior Capacidade de 
Absorção Visual “Média” seguida da classe de “Elevada”. Tal situação, decorre de a distribuição espacial 
das povoações ocorrer de forma assimétrica, ou pouco disseminada, pela Área de Estudo, à sua localização 
e ao relevo em presença. A maioria das povoações implantam-se em encostas pronunciadas de vales 
relativamente fechados e orientados para o exterior da Área de Estudo, como o vale do rio Távora. 
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Relativamente às componentes do Projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Central Solar “Área A” – maioritariamente “Elevada” e em parte “Média, sobretudo, na vertente 
da parte mais alta (“Pedra do Cavalo”), a sul desta área. 

 Central Solar “Área B” – maioritariamente “Elevada” e pontualmente “Média, sobretudo na 
vertente da parte mais a norte e na faixa mais a nascente, potencialmente mais expostas à 
povoação de Salgueiro. 

 Central Solar “Área C” – “Elevada” 

Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP): 

As considerações acima apresentadas resultam numa Sensibilidade Visual da Paisagem “Média” a 
“Elevada”. 

Relativamente às componentes do projeto descreve-se em seguida a sua localização em termos deste 
parâmetro: 

 Central Solar “Área A” – “Baixa” e, pontualmente, “Média” e “Elevada”. 

 Central Solar “Área B” – “Baixa” a “Média”. 

 Central Solar “Área C” – “Baixa” a “Média”. 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a 
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no 
território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera 
intrusão visual, do Projeto ou de uma das suas componentes que por si só se destaque, ou pode, em 
simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre 
que as mesmas se revistam de um impacte visual.  

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 
seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com 
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem. 

5.9.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Impactes estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação direta dos estaleiros, acessos novos (1 742 m2), acessos 
a melhorar (1 314 m2), setores dos painéis fotovoltaicos (262,2 ha), plataforma da Subestação (2 180 m2), 
rede interna subterrânea de cabos (19 382 m2). Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual 
impacte sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação. 

Centrais Fotovoltaicas, Subestações, Estaleiros, Áreas de Armazenamento. 

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo maioritariamente composto por matos 
baixos. Em termos quantitativos refere-se que para a área de implantação do Projeto (Painéis, 
novos acessos e edifício de comando) ocorrerá a afetação de substrato herbáceo ou do estrato 
arbustivo nos seguintes casos: 

o Matos – 32,8 ha; 

o Agricultura – 4,2 ha; 

o Pastagens – 7,5 ha; 
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o Espaços descobertos ou com pouca vegetação – 1,5 ha; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (acessos a desativar) a permanente (estaleiro; 
acessos permanentes; área de implantação de painéis; valas de cabos; subestação e faixa de 
proteção da linha), reversível (estaleiro; área de armazenamento e acessos a desativar) a 
parcialmente reversível (faixa de proteção legal da linha) a irreversível (acessos permanentes; área 
de implantação de painéis; valas de cabos; subestação e faixa de proteção da linha), média a 
elevada magnitude moderada e pouco significativo (Área C) Significativo (individualmente, Área A 
e Área B) a Muito Significativo (área de implantação de painéis no conjunto das 3 áreas). 

 Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo incide sobre as manchas florestais num total 
de 6,5 ha. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, reversível (estaleiros; áreas de 
armazenamento e acessos a desativar), irreversível (acessos permanentes; área de implantação 
de painéis; valas de cabos, subestação e faixa de proteção da linha), média magnitude reduzida e 
pouco significativo (área C) a Significativo (Área A, B e C).  

 Alteração da Morfologia Natural – dadas as características morfológicas do terreno prevê-se a 
alteração pontual da topografia nos casos da instalação do estaleiro, da abertura de caminhos, 
valas de cabos adjacentes aos caminhos, execução das plataformas para as cabines técnicas 
postos de transformação (20 contentores com inversores e posto de transformação) e 
subestação. Ao nível da implantação dos painéis fotovoltaicos verificar-se-á uma afetação 
generalizada das 3 áreas e muito significativa dada a existência, em profusão, de afloramentos 
rochosos. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiros; áreas de armazenamento; valas de 
cabos e acessos a desativar) permanente (acessos permanentes; área de implantação de painéis; 
valas de cabos, postos de transformação, subestação e área de implantação dos painéis), 
reversível (estaleiros; áreas de armazenamento e valas de cabos) a parcialmente reversível (vala 
de cabos) a irreversível (acessos permanentes; área de implantação de painéis; valas de cabos; 
postos de transformação; subestação e área de implantação dos painéis), baixa média a elevada 
magnitude e pouco Significativo a Muito Significativo. 

Impactes visuais 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a Área 
de Estudo, são consideradas as Bacias Visuais. 

Dado que estas traduzem o impacte visual potencial final das referidas componentes mais relevantes do 
Projeto, as mesmas serão objeto de maior detalhe na análise dos impactes visuais na Fase de Exploração, 
fase à qual corresponde a situação final, de maior artificialidade, determinada pelo projeto, dado que 
nesta fase as alterações físicas são introduzidas gradualmente e, consequentemente, os impactes visuais, 
delas decorrentes, têm uma expressão mais localizada. 

Ao nível dos impactes visuais consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento das 
diversas ações que vão decorrendo, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, durante a 
Fase de Construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente, e 
que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que, habitualmente, se designa por “Desordem 
Visual”. Dentro deste destacam-se, sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, 
que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem das estruturas, que, 
no caso particular dos apoios da linha elétrica aérea, este impacte é ainda reforçado pela presença de 
gruas de apoio à montagem em altura, também esta percecionada a maiores distâncias. 

 Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 
desmatação e, sobretudo, de movimento de terras - escavação e aterros - e circulação de veículos 
ligeiros e pesados. 
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- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude, pouco 
significativo a Significativo (“Observadores Permanentes”: povoação de Paradela – a cerca de 
500m do limite nascente da Área B. “Observadores Temporários”: Estrada de ligação entre a M515 
e a povoação de Sendim e Santuário de Santa Luzia. Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: áreas 
de implantação dos painéis e adjacentes às mesmas, destacam-se as áreas seminaturais de 
mosaico constituídas por afloramentos rochosos e matos e uma pequena área cultivada com vinha 
designada por Quinta de Sendim) a Muito Significativo (trabalhadores em obra). 

 Montagem das Estruturas e Infraestruturas: Presença (movimento/construção) em obra de um 
conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: estaleiro, 
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada (gruas) envolvidos quer no transporte de 
equipamento/materiais/resíduos quer na montagem dos painéis, subestações, postos de 
transformação/seccionamento, vedações e apoios das linhas elétricas aéreas, assim como na 
execução da desmatação, da desflorestação, e movimentos de terras (aterros e escavações e 
terraplenos) - abertura e beneficiação de caminhos, abertura de valas, nivelamentos/terraplenos. 
No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, média a elevada magnitude e Significativo 
(“Observadores Temporários”: Estrada de ligação entre a M515 e a povoação de Sendim – numa 
extensão com cerca de 1,6km - e Santuário de Santa Luzia. Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: 
áreas de implantação dos painéis e adjacentes às mesmas, destacam-se as áreas seminaturais de 
mosaico constituídas por afloramentos rochosos e matos e uma pequena área cultivada com vinha 
designada por Quinta de Sendim). 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si acima referidas, mas do resultado final 
delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da destruição de 
valores visuais naturais, neste caso, de uma vasta superfície arborizada, a par da qual e dentro da qual 
ocorrem áreas de vegetação potencial natural/regeneração natural onde também se desenvolvem matos. 
Acresce que, em vastas áreas os matos ocorrem em composição com afloramentos rochosos, alguns muito 
proeminentes, formando um mosaico cultural que se traduz num valor cénico relevante no contexto da 
Área de Estudo. A par desta destruição de valores naturais verificar-se-á a destruição de valores culturais 
que constituem uma marca identitária da Paisagem. São valores visuais naturais e culturais/patrimoniais 
subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível nas Áreas A, B e C, em maior ou 
menor extensão. 

 Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (muros de pedra seca) 
média a elevada (mosaico composto por matos e afloramentos rochosos) magnitude e 
Significativo a Muito Significativo. 

5.9.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A implantação do Projeto traduz-se, por um lado, na destruição irreversível de valores/atributos visuais 
existentes, neste caso naturais – vegetação de porte arbóreo, mosaico cultural agrícola/florestal, matos, 
afloramentos rochosos, mosaico destes dois últimos - que deixam de estar presentes na Fase de 
Exploração, e, em seu lugar e por substituição, passam a existir quer as componentes do Projeto, em si 
mesmas geradoras de impacte visual, a par também da expressão visual da degradação infligida aos 
referidos valores/atributos naturais/visuais da Paisagem. 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do Projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 
serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do Projeto 
bem como as próprias. A afetação cénica local é relevante, na área direta da sua implantação, assim como 
na envolvente, mais distante, definida pela Área de Estudo, onde se destacam as áreas com Qualidade 
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Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, assim como as povoações 
– “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – “Observadores Temporários”. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da Fase de 
Construção, as áreas sobre as quais se projetam os impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude 
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível na sua forma final. 

Da análise da cartografia verifica-se que, potencialmente, algumas projetam-se sobre uma parte muito 
significativa do território definido pela Área de Estudo e da seguinte forma: 

 “Área A” – O impacte visual negativo, potencial, faz-se sentir, mais consistentemente, na própria 
área de implantação e, de forma mais descontínua, sobre a zona a oeste da Área de Estudo. Faz-
se sentir, sobretudo, sobre ”Observadores Temporários” associados à EM515, de forma pontual 
mas também sobre as áreas com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (“Observadores 
Permanentes”: habitações existentes ao longo da EM515 e “Observadores Temporários”: EM515), 
elevada (áreas com Qualidade Visual “Elevada”) magnitude e pouco significativo (“Observadores 
Permanentes”: habitações existentes ao longo da EM515 e “Observadores Temporários”: EM515) 
a Significativo (sobre a integridade visual das áreas com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”). 

 “Área B” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir, mais consistentemente, na própria 
área de implantação e de, forma mais descontínua, sobre as zonas correspondente aos 
quadrantes SO e SE da Área de Estudo. Faz-se sentir, sobretudo, sobre ”Observadores 
Temporários” associados à Estrada de ligação entre a M515 e a povoação de Sendim – numa 
extensão com cerca de 1,6km -, mas também sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (“Observadores 
Permanentes”) a média (“Observadores Temporários”: associados à Estrada de ligação entre a 
M515 e a povoação de Sendim – numa extensão com cerca de 1,6 km) e média a elevada (áreas 
com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”) magnitude e pouco significativo (“Observadores 
Permanentes”) a Significativo (“Observadores Temporários”: associados à Estrada de ligação entre 
a M515 e a povoação de Sendim – numa extensão com cerca de 1,6km e sobre a integridade visual 
das áreas com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”). 

 “Área C” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir, mais consistentemente, na própria 
área de implantação e de forma muito descontínua, sobre a zona mais sudoeste da Área de 
Estudo. Faz-se sentir, sobretudo, sobre “Observadores Temporários” associados à Estrada de 
ligação entre a M515 e a povoação de Sendim – numa extensão com cerca de 1,6 km -, mas 
também sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (“Observadores 
Permanentes” e “Observadores Temporários”: associados à Estrada de ligação entre a M515 e a 
povoação de Sendim – numa extensão com cerca de 800m) a baixa a média (áreas com Qualidade 
Visual “Média” e “Elevada”) magnitude e pouco significativo a Significativo (sobre a integridade 
visual das áreas com Qualidade Visual “Média” e “Elevada”). 

Impactes Visuais Sobre a Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV) 

Da análise realizada, verifica-se que haverá impactes significativos sobre a integridade visual da Zona 
Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), numa área relativamente extensa, sobretudo 
na proximidade e a maior cota. Destacam-se algumas das referidas áreas: Monte Verde, e, a maiores 
distâncias, numa ordem de grandeza de 3 a 4km as encostas viradas a poente do vale do rio Távora a partir 
das quais ainda se registará, potencialmente, uma maior visibilidade sobre uma maior área de implantação 
dos painéis, ainda que não de forma contínua. 
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5.9.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A desativação da Central Fotovoltaica de Sendim, que ocorrerá no fim da sua vida útil, corresponderá à 
remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística. 

A desativação compreende a desmontagem, remoção e transporte dos materiais que constituem os 
painéis fotovoltaicos, as estruturas de suporte dos mesmos, os postos de transformação, os inversores, a 
cablagem da vala de cabos, os apoios da linha e os respetivos cabos e o equipamento muito diverso que 
constitui a subestação. Deverá também corresponder a ações de remoção de todos os materiais inertes 
alóctones que constituem as diferentes camadas dos pavimentos dos acessos e das áreas/pavimentos de 
inertes da Subestação, em ambos os casos em toda a sua profundidade. 

No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos verificados, ou ocorridos, na 
Fase de Construção. Contudo, dado que se trata de um desmantelamento, as ações associadas revestem-
se, em regra, de menor cuidado, dado não se tratar de um trabalho que requer níveis de rigor e precisão 
como os que são, necessariamente, exigidos aquando da construção, como por exemplo na montagem 
dos painéis ou do equipamento da subestação. Nestes termos, é expectável que os impactes possam ser 
mais negativos e significativos que os que se associam à Fase de Construção.  

Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e não havendo a instalação de outro 
Projeto, ou a atualização do em avaliação, a recuperação das áreas intervencionadas (A, B e C), passará 
por dois cenários: nas zonas atualmente mais naturalizadas a recuperação paisagística poderá ocorrer de 
forma natural e recuperar parcialmente as atuais características; nas zonas atualmente agrícolas/silvícolas 
poder-se-á verificar a sua recuperação no retomar das referidas explorações. 

Em qualquer um dos cenários a recuperação ambiental e paisagística deverá passar pela descompactação, 
modelação do terreno, de acordo com um Plano de Modelação a apresentar, e por uma intervenção que 
acelere o processo de recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de 
exemplares arbustivos e arbóreos cuja seleção deverá privilegiar as espécies autóctones ou naturalizadas.  

Contudo, no caso das áreas mais naturalizadas de mosaico de matos e afloramentos rochosos, a 
recuperação tenderá, no tempo, para adquirir as suas características próximas das atualmente existentes, 
mas apenas no que se refere ao nível do coberto vegetal, dado que, no que se refere à alteração do relevo, 
a reposição da morfologia natural original dificilmente poderá ser reposta, na maioria dos casos e, 
sobretudo, nas áreas com superfícies rochosas ou afloramentos, cuja afetação será irreversível. 

A não remoção destes materiais alóctones e a degradação progressiva dos acessos, poderá conduzir à 
instalação de vegetação mais cosmopolita e/ou mesmo exótica invasora, introduzindo novos fatores de 
perturbação, para além da vida útil do Projeto, que conduzem à perda de qualidade cénica, por se verificar 
a substituição progressiva de espécies autóctones. 

A remoção de todos os elementos que compõem o Projeto traduz-se num impacte positivo, de igual 
magnitude e significância aos acima identificados.  

5.9.3. IMPACTES CUMULATIVOS 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na área de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras 
perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual/cénica da 
Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases 
de evolução do Projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na Área de Estudo (buffer), ocorrem vários projetos de igual e diferente tipologia, alguns dos quais, no 
presente caso, são interdependentes - parques eólicos (Parque Eólico do Alto Douro), linhas elétricas 
aéreas e subestações - que se traduzem na existência de impactes cumulativos.  

A nível de projetos de igual tipologia, considera-se que o Projeto concorre com 2 tipologias: a da linha a 
60kV (de ligação à rede elétrica e que se irá ligar à linha 60 kV existente entre a subestação do subparque 
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eólico da Serra de Sampaio e a Subestação de São Martinho) e a da Subestação. Em ambos os casos 
considera-se que estas duas componentes do Projeto não revelam impactes de natureza estrutural ou 
visual significativos. 

Em termos de intrusão visual, em particular as linhas elétricas aéreas e respetivos apoios assim como os 
aerogeradores são das tipologias que representam um dos maiores impactes visuais sendo responsáveis 
pela contaminação de uma parte significativa da Área de Estudo, dado que são percecionados a longas 
distâncias. O impacte visual negativo decorre sua intrusão no campo visual dos observadores e quer os 
apoios das linhas quer as torres dos aerogeradores são responsáveis pelo 
seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem. 

No que se refere à Central Fotovoltaica, ou áreas de implantação de painéis solares, sendo que não se 
regista a presença de outros de igual tipologia, com exceção da linha e da subestação, não se considera 
que o mesmo represente um impacte desta natureza. No entanto, o Projeto constitui um impacte 
significativo a muito significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem. Os impactes, 
em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos acima referidos para o próprio Projeto, dada a sua 
maior expressão, que, na extensão mais desfavorável, NO-SE, e praticamente contínua/ininterrupta, se 
desenvolve ao longo de cerca de 2,4km. Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em 
avaliação é o projeto iniciador da artificialização maior da Área de Estudo, dada a sua área de implantação, 
ou expressão espacial e escala, no contexto desta e das superfícies artificializadas existentes. A sua 
implementação determinará uma alteração visual na zona central da Área de Estudo, pouco artificializada. 
Ou seja, nesta área mais circunscrita o Projeto assume os impactes significativos a muito significativos 
identificados nos capítulos anteriores. 

No conjunto, os diversos projetos existentes, e o em avaliação, representam um impacte visual negativo 
sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do 
território. Os mesmos são responsáveis pela redução muito significativa da atratividade e destruição 
progressiva do carácter da Paisagem. 

5.9.4. CONCLUSÃO SETORIAL 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se ser de emitir parecer favorável à 
execução da “Central Fotovoltaica de Sendim” condicionado e sujeito à implementação integral do 
conjunto de medidas de minimização expressas no final do presente parecer. 

 

5.10. PATRIMÓNIO 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com o EIA, para a descrição do ambiente no âmbito do fator ambiental Património Cultural, foi 
definida uma «área de estudo relativamente grande, com a finalidade de localizar e caracterizar todos os 
sítios com valor patrimonial». A área de incidência do projeto «corresponde ao espaço de implantação da 
Central Solar Fotovoltaica de Sendim, incluindo equipamentos associados». A área de impacte direto 
corresponde a «todos os setores com intervenção no terreno» e a «área de impacte indireto consiste no 
espaço restante da área de incidência do projeto, sem escavações no terreno». 

Os trabalhos arqueológicos realizados envolveram assim, o levantamento de informação bibliográfica, a 
prospeção arqueológica sistemática e seletiva, e permitiram revelar a presença de 15 ocorrências 
patrimoniais na área de incidência da Central Solar Fotovoltaica e 29 ocorrências em toda a área de 
estudo. 

Na área selecionada para a implantação da Central Solar Fotovoltaica registaram-se oito casas de apoio 
agrícola (n.º 1, n.º 4, n.º 5, n.º 6, n.º 9, n.º 12, n.º 13 e n.º 14), três ocorrências de natureza indeterminada 
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(n.º 2, n.º 7/CNS 31317 e n.º 11), um cruzeiro (n.º 3), um local com arte rupestre (n.º 8/CNS 19925), um 
caminho rural (n.º 10) e um potencial sítio arqueológico (n.º 15/CNS 30772). 

O sítio n.º 2, Quinta da Casa, corresponde aos restos de «uma construção, de planta retangular, que se 
encontra parcialmente destruída», interpretada pelo EIA como um eventual abrigo de pastor.  

Quanto ao elemento n.º 3, Cruz Alta, o EIA refere que «no local mencionado na bibliografia não foram 
identificados vestígios do cruzeiro, que deve ter sido removido da sua posição original». 

A ocorrência n.º 11, Corgas 2, corresponde a um bloco de granito «de grande dimensão (cerca de 4-5 
metros), afeiçoado», que se encontra «totalmente coberto por mato, não é possível caraterizar melhor a 
sua natureza», que de acordo com o EIA, pode «ser um menir ou o esteio de uma câmara megalítica». 

No Aditamento ao EIA refere-se que durante a fase de prospeção arqueológica sistemática houve 
particular cuidado com a presença/ausência de arte rupestre nos afloramentos graníticos. 

O EIA evidencia que a área de incidência do projeto não afeta qualquer servidão do Património Cultural, 
designadamente bens imóveis classificados ou em vias de classificação e/ou zonas de proteção (gerais ou 
especiais). 

O EIA identifica ainda o elemento patrimonial N.º 1, casa de apoio agrícola, como Rebordinha 1, quando 
o CNS 33331 (N.º 17 do EIA) tem essa designação, que assim surge duplicada (ver quadro 4.80 do EIA). 

Destaca as ocorrências n.º 7/CNS 31317 (Pedra do Cavalo 2), estrutura contemporânea, n.º 8/CNS 19925 
(Pedra do Cavalo 1), arte rupestre (Medieval/Moderno), e n.º 15/CNS 30772 (Alto do Covo), mancha de 
ocupação romana, que se encontram listadas como sítios com Valor Arqueológico no Plano Diretor 
Municipal de Tabuaço, (PDM de Tabuaço, art.º 30.º, art.º 31.º e Anexo I). 

Quanto ao valor patrimonial das ocorrências, verifica-se que de acordo com o EIA o seguinte: 

- Classe A (Significado muito Elevado): nenhuma ocorrência; 

- Classe B (Significado Elevado): duas ocorrências (n.ºs 8 e 15); 

- Classe C (Significado Médio): nenhuma ocorrência; 

- Classe D (Significado Reduzido): dez ocorrências (N.ºs 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 14); 

- Classe E (Significado Muito Reduzido): uma ocorrência (n.º 11); 

- Nulos ou Indeterminados: duas ocorrências (n.ºs 3 e 7). 

Refere que na envolvente (a Este) se encontra a Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro, 
bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO e Monumento Nacional (MN). 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA «encontram-se integradas na área de  implantação dos 
painéis solares e respetivas infraestruturas associadas, registando-se 11 ocorrências patrimoniais com 
impactes negativos diretos (n.º 1,  n.º  2, n.º  4,  n.º 5,  n.º  6,  n.º 9,  n.º  10,  n.º  11,  n.º  12,  n.º  13  e  n.º  
14),  2  ocorrências  patrimoniais  com  impactes negativos indiretos (n.º 8/CNS 19925) e n.º 15/CNS 30772) 
e 2 ocorrências com impactes nulos ou indeterminados (n.º 3 e n.º 7/CNS 31317)». 

Quanto a zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em via de classificação, verifica-se que a área 
de estudo se desenvolve na imediação próxima da Zona Especial de Proteção do «Alto Douro Vinhateiro». 

Os sítios 19925 (N.º 8), 30772 (N.º 15), 31317 (N.º 7) e 33331, correspondem, respetivamente: 

 CNS 19925 (N.º 8) – Pedra do Cavalo 1, arte rupestre, monólito granítico de grandes dimensões cuja 
configuração é popularmente comparada à de um cavalo, onde na rocha n.º 1 encontram-se 
gravadas várias figuras insculturadas ao longo dos tempos; 

 CNS 30772 (N.º 15) – Alto do Covo, mancha de ocupação, período romano; 
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 CNS 31317 (N.º 7) – Pedra do Cavalo 2, estrutura constituída por placas de granito, fincadas no solo, 
de cronologia indeterminada. 

Note-se que na envolvente imediata do projeto situa-se ainda o CNS 33331, Rebordinho 1, 
correspondente a uma anta. 

 

Quadro 8 - Distância das componentes de projeto aos elementos patrimoniais  
Fonte: Quadro 3.15 do Aditamento 

 

 

Quadro 9 - Caraterização dos impactes patrimoniais 
Fonte: EIA, Quadro 5.23 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3409 

 

 
“Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, projeto de execução 

52 

 

 

O EIA considera que «existem importantes condicionantes patrimoniais para a execução deste projeto, 
sendo necessário criar uma área de proteção, com cerca de 25m de distância às paredes exteriores dos 
edifícios, nas ocorrências patrimoniais melhor conservadas (n.º 5 – Rasa 2, n.º 6 – Pedra do Cavalo 3, n.º 
9 – Pedra do Cavalo 4, n.º 13 – Paradela 1 e n.º 14 – Paradela 2), com a finalidade de garantir a sua 
preservação e reabilitação funcional». 

Para além destas medidas de proteção e salvaguarda patrimonial, o EIA preconiza que deve proceder-se 
«ao registo exaustivo de todos os edifícios a demolir e devem ser realizados todos os possíveis para manter 
o caminho rural de Corgas 1 (n.º 10)», sendo referido que este se encontra ladeado por muros. 

Relativamente ao elemento patrimonial N.º 11, Corgas 2, dada a possibilidade de se poder tratar de um 
menir ou de um esteio de monumento megalítico, considera-se que deverá ser efetuada a respetiva 
limpeza do local, o respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico e elaborada memória descritiva. Em 
função deste levantamento deverá ser alterado o projeto de modo a evitar a respetiva afetação. 

Para o elemento n.º 2, Quinta da Casa, abrigo de pastor, considera-se que dada a afetação direta, deverá 
ser objeto de trabalhos de limpeza e de registo. 

Quanto à avaliação do impacte do Projeto no sítio CNS 19925 (N.º 8) – Pedra do Cavalo, arte rupestre, e 
respetivo enquadramento cénico, enquanto elemento com expressão na paisagem, no Aditamento ao EIA 
encontra-se referido que a «disposição dos painéis solares deve ser assegurada a distância de proteção 
dos 75m e a visibilidade da totalidade do afloramento rochoso à distância», acrescentando que de modo 
a garantir «o acesso da população local ao afloramento rochoso, o proponente assegurará a colocação de 
um portão (com fechadura desbloqueada) na vedação, ou, em alternativa, a alteração da vedação de 
forma a contornar o elemento patrimonial, para que o mesmo fique fora da área vedada». 

Relativamente à ZEP do Alto Douro Vinhateiro, bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO e 
MN, situada na envolvente da central, o EIA refere que não haverá «qualquer interferência com esta zona, 
pois a mesma fica fora da zona de implantação da Central Solar Fotovoltaica». A central ficará a cerca de 
4,6 km a sul do Alto Douro Vinhateiro e o local mais próximo dos limites da ZEP ficará a cerca de 90 m 
destes. O EIA considera que «não há impactes diretos ou indiretos sobre o sítio ADV», acrescentando que 
os «impactes visuais do projeto não terão significado na ZEP, devido à localização da Central em altitude 
na bacia visual». 

O EIA considera que «globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na 
fase de exploração serão nulos», apresentando um conjunto de medidas de minimização específicas, 
nomeadamente de registo das ocorrências diretamente afetadas a desenvolver em fase prévia à obra, e 
o acompanhamento arqueológico da fase de construção. À fase de construção, bem como de desativação, 
deverão corresponder ainda medidas cautelares, como o acompanhamento arqueológico, 
designadamente durante ações de manutenção ou de remodelação e/ou desativação do projeto. 
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5.10.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

Quanto ao Património, verifica-se que, na fase de construção, o projeto é passível de gerar impactes 
negativos significativos, diretos e/ou indiretos sobre as ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
projeto. Estes impactes são, contudo, suscetíveis de serem minimizados através da adoção de medidas 
específicas quer na fase de projeto quer nas fases de construção, exploração e desativação. 

Relativamente ao Alto Douro Vinhateiro, bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO e MN, e 
dado que a central ficará a cerca de 4,6 km a sul do bem classificado, ficando o local mais próximo dos 
limites da ZEP a cerca de 90 m destes, não foram identificados impactes diretos ou indiretos sobre o ADV. 

Deste modo, e da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se que estão reunidos os 
elementos indispensáveis para emissão de parecer favorável condicionado ao Projeto Central Solar 
Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro. 

 

5.11. SAÚDE HUMANA 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para efeitos da caraterização da situação de referência ao nível do fator Saúde Humana, o AIA refere a 
metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, na análise da situação de 
referência do descritor Saúde Humana, formam realizados os procedimentos: 

 Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e influência 
do projeto;  

 Caracterização do perfil de saúde das populações da área de intervenção e influência do projeto, 
com base no Perfil Local de Saúde (PLS) do ACES Douro Sul e no Perfil Regional de Saúde 
publicados pela ARS Norte;  

Serviços de Saúde  

A área de intervenção do projeto localiza-se na área geográfica de intervenção do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo. O Agrupamento de Centros de Saúde do Douro Sul, 
estando integrado na Administração Regional de Saúde do Norte, IP. 

O concelho de Tabuaço possui um nível bastante inferior relativamente à região Norte e à sub-região 
Douro no que toca ao número de médicos por 1000 habitantes.  

Em relação às farmácias, os valores são ligeiramente superiores aos da sub-região Douro e da região Norte. 

O concelho não dispõe de nenhuma unidade hospitalar, verificando-se que em toda a sub-região Douro 
existem apenas 2 hospitais dos 72 hospitais existentes na região Norte. 

Perfil Local de Saúde 

O ACeS Douro Sul, e no que respeita à mortalidade, encontra-se em linha com os resultados a nível da ARS 
Norte e do Continente, onde as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos se afiguram como 
as principais causas de morte.  

Em termos de mobilidade, as principais patologias identificadas na população inscrita com diagnóstico 
ativo no ACES Douro Sul, são as patologias associadas a alteração do metabolismo dos lípidos (T93), 
Hipertensão (K86 ou K87), Perturbações depressivas (P76), doenças dos dentes e gengivas (D82) e 
Obesidade (T82). 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O levantamento de potenciais afetações na saúde que poderão estar associados às fases de construção e 
exploração da Central Solar Fotovoltaica, considera não só as implicações ou riscos decorrentes das 
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atividades previstas e da operação do sistema, como ainda, de uma forma indireta, pelos impactes 
decorrentes da produção de energia “limpa” em contraponto com outras formas de produção “poluentes” 
e consequentemente com riscos significativos para a saúde pública. 

5.11.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, foram identificados os riscos: 

 Acidentes rodoviários ou na operação de equipamentos e maquinaria pesada;  

 Inalação e contacto com emissões gasosas poluentes (resultantes da operação de veículos e 
maquinaria de obra);  

 Ruído associado às atividades de obra; 

 Acidentes pessoais durante as atividades de obra;  

 Outros riscos.  

5.11.2.2 FASE DE FUNCIONAMENTO/EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, foram identificados os riscos para a saúde associados a:  

 Acidentes durante as operações de manutenção; 

 Acidentes pessoais. 

A avaliação de impactes apoiou-se também nos resultados das análises realizadas nas componentes 
Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro e Riscos. 

Na análise dos riscos mais relevantes associados aos condicionalismos locais, às especificações dos 
trabalhos nas diversas especialidades envolvidas e aos tipos de trabalho a executar e materiais a utilizar, 
os mesmos deverão estar previstos no Plano de Segurança e Saúde (PPS), nomeadamente, os que 
envolvem riscos especiais. Os riscos e medidas preventivas serão evidenciadas, por forma a servir de para 
a avaliação e hierarquização dos riscos reportados aos métodos de trabalho que venha a empregar, de 
acordo com as especificações que deverão constar do PSS. 

5.11.3. CONCLUSÃO SETORIAL 

O estudo em apreciação considera que não são previsíveis impactes na saúde humana, atendendo a que 
o projeto da Central Solar Fotovoltaica de Sendim tem como objetivo a produção de energia a partir de 
uma fonte renovável e limpa uma vez que, não implicar a queima de combustíveis fosseis. 

Da análise do projeto, depreende-se que, para além das emissões associadas às atividades de obra, não 
são previstas emissões gasosas, emissões sonoras, efluentes líquidos ou produção de resíduos, pelo que 
não são previsíveis afetações na saúde e bem-estar das populações vizinhas. Analisados os impactes 
associados à qualidade ambiental, às condições ambientais e sociais decorrentes da implementação da 
Central Solar Fotovoltaica, ao nível da qualidade da água, do ar, do ruido, dos potenciais incómodos 
gerados, o AIA considera que não são expectáveis impactes diretos na saúde comunitária. Contudo, 
analisa as consequências indiretas da produção energética de uma forma considerada limpa, sem 
emissões de gases de efeito estufa (GEEs), nem produção assinalável de resíduos. Assim, assume como 
positiva a contribuição da produção de energia “limpa”, o impacte resultante do projeto de produção a 
partir de uma fonte renovável pode classificar-se como indireto e positivo. Apesar de magnitude reduzida 
à escala nacional, traduz-se de forma significativa enquanto contributo para a conversão energética que 
se pretende estimular no âmbito dos objetivos e metas traçados no Plano Energético Nacional e na 
descarbonização do setor de produção energética.  
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Considera, que não tendo influencia direta na saúde pública das populações locais, este projeto contribui, 
na sua essência, para a melhoria das condições ambientais, sobretudo da qualidade do ar e 
consequentemente nas condições sanitárias e melhoria da qualidade de vida. 

Face ao exposto, ao nível do fator “Saúde Humana” considera-se poder ser emitido parecer favorável à 
concretização do presente projeto, condicionado à implementação das medidas de minimização 
constantes no presente parecer. 

 

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, na 
atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do projeto, em fase de projeto de execução, para a “Central 
Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”. 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 17 de junho a 28 de julho de 2021. Durante este 
período foram recebidas 2 exposições das seguintes entidades: 

 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 

 Centro PINUS 

A ANAC refere que a área do projeto em causa não se encontra abrangida por qualquer servidão 
aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestrutura aeronáutica civil. 

Assim, face ao tipo de projeto, considera que o mesmo não tem impacte a nível das operações de aviação 
civil. 

Refere que relativamente à ligação à rede elétrica, realizada através de linha elétrica 60 kV, que ligará à 
linha 60 kV atualmente existente entre a subestação do subparque eólico da Serra de Sampaio e a 
Subestação de São Martinho, deverá ser tido em consideração a Circular de Informação Aeronáutica n.º 
10/03, de 6 de maio (CIA 10/03 - Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação), 
que define no seu ponto 3.1, as condições em que qualquer construção, equipamento, instalação, ou 
similar, é considerado obstáculo à navegação aérea, e como tal deve ser balizado. 

Assim, refere que caso se verifique alguma das condições ali definidas, deverá ser aplicada balizagem 
aeronáutica, que deverá cumprir o descrito na mencionada CIA 10/03, em particular no que diz respeito 
à Linha Elétrica de Muito Alta Tensão. 

Alerta, ainda, que, na fase de instalação ou de desinstalação, caso sejam utilizados equipamentos com 
altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos e deverão ser também 
balizados de acordo com o previsto na citada CIA 10/03. 

O Centro PINUS refere que é uma associação que promove a valorização do pinheiro-bravo, uma espécie 
autóctone que representa o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg CO2e) de 
acordo com o IFN6, contribuindo assim para o compromisso de aumentar as remoções de carbono por 
sumidouros naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União Europeia e a nova Estratégia Florestal 
Europeia para 2030. 

Refere que aquela espécie suporta também uma Fileira diversificada, que se caracteriza por: 

 Produtos que continuam a armazenar carbono durante décadas e passíveis de reparação, 
reutilização e reciclagem, como madeira serrada, postes, ou painéis de madeira, com aplicações 
em construção e mobiliário, em linha como Pacto Ecológico Europeu e o Novo Bauhaus Europeu; 

 Um papel central na bioeconomia, como o elucida o facto de a resina natural ser uma das apostas 
na estratégia de bioeconomia no contexto do PRR, que envolve também um investimento superior 
a 10 Milhões de euros na beneficiação de pinhais; 
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 Práticas enraizadas de economia circular, com vários casos de sucesso e a reciclagem de pelo 
menos 271mil toneladas de madeira em 2020. 

Refere que é uma Fileira estratégica para os ambiciosos objetivos políticos definidos a nível europeu e 
nacional, com destaque para a neutralidade carbónica. 

Considera que a Central Solar de Sendim terá impacte em 45 ha de floresta, dos quais 32 ha são de 
pinheiro-bravo e cerca de 10 ha áreas mistas daquela espécie com folhosas autóctones. 

Assim, refere que face à enorme ambição política de preservação de sumidouros naturais de carbono, não 
pode deixar de notar a potencial incoerência de qualquer destruição daqueles. 

Refere que o Estudo de Impacte Ambiental deverá considerar e estimar o balanço líquido de carbono com 
mais rigor. 

Considera insuficiente referir vagamente que “numa estimativa muito geral, poder-se-á considerar que a 
produção anual de energia da Central Solar Fotovoltaica de Sendim será de cerca 180 GWh/ano, o que 
poderá representar uma redução efetiva de emissões na ordem de 84 600 ton de CO2eq” sem qualquer 
referência ao critério ou metodologia utilizados. 

Refere que o Estudo de Impacte Ambiental deverá também estimar quantitativamente a perda de 
sumidouros naturais, facto que apenas é referido. 

Recomenda que os principais impactes do descritor “Clima e Alterações Climáticas” refiram também a 
perda de sumidouros naturais (Quadro 3 do RNT). 

 

7. CONCLUSÃO FINAL 

A “Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, tem como objetivo 
a produção de energia elétrica a partir da energia solar, utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis 
fotovoltaicos).  

A central será constituída por um conjunto de 226 434 painéis fotovoltaicos (com uma potência unitária 
(pico) de 530 Wp), a que corresponde uma capacidade instalada total de 120 010,02 kWp (120 MWp), a 
distribuir por três áreas vedadas (designadas como A, B e C), totalizando cerca de 262,2 hectares.  

O projeto inclui ainda, para além dos módulos fotovoltaicos (instalados em seguidores), os seguintes 
elementos: estações fotovoltaicas (inversores e postos de transformação), instalações elétricas, 
subestação, edifício de comando, armazém, valas condutoras, vias de acesso (existentes, novas e a 
beneficiar), órgãos de drenagem da nova via, vedações nas três áreas (A, B e C) e linha aérea a 60 kV para 
ligação à rede existente. 

A linha elétrica aérea a 60 kV ligará à linha 60 kV atualmente existente entre a subestação do subparque 
eólico da Serra de Sampaio e a Subestação de São Martinho. O novo troço tem um comprimento total de 
cerca de 177 m e os vãos a modificar (da linha existente) têm um comprimento de 656 m.  

O projeto enquadra-se no cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate 
às Alterações Climáticas. Com efeito, prevê-se que o funcionamento da central fotovoltaica irá contribuir 
para evitar a emissão de 84 600 toneladas de CO2eq para a atmosfera comparando com a produção de 
energia através de ciclo combinado (valor médio de 370 g CO2eq/kWh). Contudo, uma vez que está 
previsto o abate de floresta, um sumidouro de carbono, deverá ser acautelada a respetiva compensação. 

Relativamente aos impactes sobre a Geologia e Geomorfologia, de um modo geral, pela natureza das 
intervenções preconizadas e tendo em consideração que não se preveem alterações relevantes na 
geomorfologia do terreno, devido à estrutura de fixação dos módulos (estrutura fixa), os mesmos 
classificam-se, de um modo geral, como negativos, mas pouco significativos. Em termos de área, estima-



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3409 

 
“Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, projeto de execução 

57 

se que as áreas onde ocorrerão terraplenagens (caminhos novos, caminhos existentes a melhorar, valas 
elétricas e plataforma da subestação e edifício de comando) seja reduzida, na ordem dos 24 618 m2. A 
área de implantação das mesas de painéis fotovoltaicos é de 52,36 ha, mas nestes locais haverá apenas 
ligeiras modelações de terreno. No total prevê-se um volume de 16 190 m3 de escavações e 15 725 m3 de 
aterro, ou seja, um balanço de 465 m3. 

Assim, e de um modo geral, os impactes na Geologia e Geomorfologia associados à construção da Central 
Solar Fotovoltaica de Sendim são negativos, mas de magnitude e significância reduzidas. Estes impactes, 
ainda que pouco significativos, poderão ainda ser minimizados, através da implementação das medidas 
de minimização elencadas no final deste documento. 

Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, e no que concerne à fase de construção, os impactes 
previstos estão essencialmente relacionados com as alterações das condições de drenagem e com a 
compactação dos solos. Estas ações irão reduzir a infiltração das águas com o consequente aumento do 
escoamento superficial. No decurso das operações de construção, a qualidade das águas superficiais 
poderá ser afetada pelo arrastamento de partículas sólidas para a linha de água e por eventuais 
ocorrências de derrames acidentais de óleos e lubrificantes utilizados na maquinaria, induzindo impactes 
negativos minimizáveis e temporários. Neste contexto, deverão ser cumpridas as medidas de mitigação 
preconizadas no capítulo final deste parecer. 

No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, identificam-se impactes negativos e positivos de 
âmbito local. De entre os negativos referem-se os constrangimentos na qualidade de vida das populações 
associados ao período da obra. Contudo, face à natureza da obra e à distância do aglomerado populacional 
mais próximo (Paradela a 500 metros), admite-se que estes efeitos não se farão sentir de forma notória. 
Admite-se que os impactes positivos ao nível demográfico também não serão relevantes, nomeadamente 
em termos do número de trabalhadores previsivelmente afetos à construção. Assim, preveem-se 
impactes positivos, temporários, indiretos, mas pouco significativos, em função do resultado do 
estabelecimento temporário destes trabalhadores (cerca de 12 meses), especialmente ao nível do 
alojamento e consumo de bens e serviços (restauração, comércio, etc.). 

Na fase de construção, é de prever um impacte negativo pouco significativo nos Solos e Uso dos Solos, 
tendo em conta as ações previstas, assim como a fraca aptidão dos solos que caracterizam a área de 
estudo. Para a fase de exploração preveem-se impactes negativos, de âmbito local, diretos, temporários, 
reversíveis, de probabilidade baixa, sendo minimizáveis, ou até mesmo evitáveis, com a correta aplicação 
das medidas propostas. A implementação deste projeto tem um impacte negativo por via de uma 
artificialização do território, ainda que seja pouco significativo e de magnitude reduzida, uma vez que vai 
substituir áreas agrícolas e florestais, com habitats frequentemente geridos e alterados pela ação humana. 
Este impacte é local, direto e temporário, uma vez que poderá ser reversível, aquando do 
desmantelamento da Central Solar Fotovoltaica. 

Dada a localização do projeto fora da área classificada como património da UNESCO do Alto Douro 
Vinhateiro (ADV) e da respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), não existe afetação física sobre atributos 
que conferem Valor Universal Excecional ao ADV. Também não se identificam impactes diretos ou 
indiretos sobre o ADV, pois a área classificada não é abrangida pela bacia visual do projeto. Entende-se 
ainda que o projeto, apesar de gerar um impacte visual negativo sobre a ZEP do ADV, este apresenta cariz 
residual e negligenciável, possuindo magnitude e significância muito reduzida. Assim, entende-se que o 
projeto não colocará em causa a integridade e autenticidade da paisagem da ZEP do ADV. 

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, o projeto enquadra-se no Plano Regional da Zona 
Envolvente do Douro (PROZED), o qual apresenta alguma desatualização porquanto já deveria ter sido 
revisto. Contudo, salienta-se que os PMOT da área de estudo, que estabelecem as disposições 
regulamentares eficazes para os usos do solo, encontram-se compatibilizados com o PROZED. Quanto ao 
PDM de Tabuaço em vigor, verifica-se que o respetivo regulamento não apresenta disposições impeditivas 
para a viabilidade do projeto de execução da Central Solar Fotovoltaica de Sendim – Projeto Híbrido do 
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Parque Eólico do Alto Douro. Os Espaços Naturais (associados aos Leitos dos Cursos de Água) e aos Espaços 
Culturais (Áreas de Valor Arqueológico) deverão contudo ser preservados. 

No que se refere às Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, na área do projeto são 
identificadas a Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Recursos Geológicos – Exploração 
de Depósitos e Massas Minerais, Património Cultural, Sistema de Abastecimento de Água – Captações 
Públicas de Água. Contudo, não se prevê a ocupação de solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), já que estas áreas foram excluídas numa fase preliminar de desenvolvimento do Projeto. Também 
não se prevê a afetação de Captações Públicas de Água, pois a área mais próxima fica a cerca de 500 m da 
central. Mais se refere que o projeto não incide sobre áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC). 

Para os Sistemas Ecológicos, preveem-se impactes negativos sobre a flora, vegetação e fauna para as 
várias fases previstas. Os impactes sobre a flora e vegetação estão sobretudo relacionados com as 
atividades construtivas que afetam a vegetação, podendo conduzir à eliminação do banco de sementes 
do solo e dificultar a regeneração natural das espécies vegetais. Estes impactes embora negativos podem 
ser minimizados e considerados pouco significativos. As atividades de construção, incluindo a instalação, 
presença e funcionamento do estaleiro terão também impactes negativos sobre várias espécies da fauna. 
Contudo, a maioria destes impactes pode ser considerado local, de reduzida magnitude, minimizável e 
pouco significativa.  

A exceção vai para o facto de o projeto estar a menos de 1 km de uma área muito crítica para aves de 
rapina, mais concretamente de áreas de proteção à nidificação confirmada de águia de Bonelli ou águia-
perdigueira (Aquila fasciata). Esta situação pode implicar impactes significativos e requer assim o 
enterramento da linha aérea a 60 kV. 

Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro estarão associados às normais atividades 
construtivas, as quais são obrigadas a cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, 
de 17 de janeiro). Na fase de exploração, não se prevê qualquer incómodo para as populações. Constata-
se, portanto, a ausência de impactes negativos significativos. 

Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e estruturais negativos, tanto para a fase 
de construção como para a fase de exploração. Na fase de construção referem-se como principais 
impactes estruturais a desmatação, a desflorestação e a alteração da morfologia natural e, como 
principais impactes visuais, a montagem de estruturas e infraestruturas e a perda de valores visuais 
Naturais e Culturais. Na fase de exploração, é de referir a alteração de uso do solo e a introdução de 
elementos construídos (com destaque para os painéis fotovoltaicos dada a extensa área a ocupar) como 
as ações com maior significado, constituindo um impacte significativo a muito significativo em termos de 
artificialização física e visual da Paisagem. Daqui resulta também uma redução da atratividade da 
Paisagem. 

Verifica-se ainda que haverá impactes negativos sobre a integridade visual da Zona Especial de Proteção 
(ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), uma vez que a área de projeto poderá ser avistada a partir de: 
Monte Verde e das encostas viradas a poente do vale do rio Távora (a cerca de 3-4 km), ainda que não de 
forma contínua. Esta situação poderá, contudo, ser minimizada. 

Quanto ao Património, verifica-se que, na fase de construção, o projeto é passível de gerar impactes 
negativos significativos, diretos e/ou indiretos sobre as ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
projeto. Estes impactes são, contudo, suscetíveis de serem minimizados através da adoção de medidas 
específicas quer na fase de projeto quer nas fases de construção, exploração e desativação. 

Relativamente ao Alto Douro Vinhateiro, bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO e MN, e 
dado que a central ficará a cerca de 4,6 km a sul do bem classificado, ficando o local mais próximo dos 
limites da ZEP a cerca de 90 m destes, não foram identificados impactes diretos ou indiretos sobre o ADV. 

Relativamente aos impactes na Saúde Humana, foi possível concluir que, para além das emissões 
associadas às atividades de obra, não estão previstas emissões gasosas, emissões sonoras, efluentes 
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líquidos ou produção de resíduos, pelo que não são previsíveis afetações na saúde e bem-estar das 
populações vizinhas. Também não são expectáveis impactes diretos na saúde comunitária. À exceção do 
impacte resultante do projeto de produção a partir de uma fonte renovável, que pode classificar-se como 
indireto e positivo mas de magnitude reduzida. Considera assim que, não tendo influencia direta na saúde 
pública das populações locais, o projeto contribui, na sua essência, para a melhoria das condições 
ambientais, sobretudo da qualidade do ar e, consequentemente, nas condições sanitárias e melhoria da 
qualidade de vida. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes e disposições a adotar (apresentado no 
capítulo final do presente parecer) poderá contribuir para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados. Admite-se assim que os impactes residuais (isto é, que subsistirão após a 
aplicação de medidas) não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, após 
ponderação dos benefícios e da importância da concretização dos objetivos do projeto, considera-se ser 
de aceitar esses impactes residuais. 

Da análise aos resultados da Consulta Pública, destaca-se a posição da organização “Centro PINUS” que 
refere a incoerência entre os objetivos da neutralidade carbónica e o impacte do projeto em 45 ha de 
floresta, um sumidouro de carbono. Sobre este aspeto salienta-se, desde já, que a área de projeto é 
dominada por matos (uso do solo que corresponde a mais de 56 % da área total) e que a área de floresta 
afetada pelo projeto corresponde apenas a 6,5 ha. Não obstante, foi contemplada uma medida de 
compensação que prevê a plantação de espécies autóctones numa área, no mínimo, equivalente à da 
floresta afetada pelo projeto. Destaca-se ainda que a Comissão de Avaliação integrou entidades com 
competência nas matérias em questão, tendo sido definidas medidas específicas para a minimização dos 
principais impactes negativos identificados no âmbito das alterações climáticas, dos sistemas ecológicos 
e do uso dos solos. As preocupações identificadas pela ANAC foram acauteladas através de medidas 
específicas para as fases de construção e exploração. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados para o projeto da “Central Fotovoltaica de Sendim - 
projeto híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, em fase de projeto de execução, propõe-se a emissão 
de parecer favorável condicionado ao cumprimento das condicionantes e disposições apresentadas no 
capítulo final do presente parecer. 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da respetiva CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde 
já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado. 

 

8. DISPOSIÇÕES A INCLUIR NA DIA 

CONDICIONANTES DA DIA 

1. Ajustar o layout do projeto de forma a: 

 Garantir que nos locais onde existem blocos de granitos não são implantadas mesas de painéis 
fotovoltaicos; 

 Assegurar que os locais com aspetos de geomorfologia granítica “a várias escalas” que ocorrem 
na área de intervenção do projeto, são preservados e evitada a sua destruição por constituírem 
aspetos do património geológico. 

 Garantir que o elemento patrimonial N.º 8, Pedra do Cavalo 1, arte rupestre, não é afetado em 
nenhuma fase por qualquer componente do projeto, devendo ser assegurada um perímetro de 
proteção com um raio de 75 m, garantida a visibilidade do afloramento rochoso à distância e o 
acesso do público ao local. 
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 Assegurar uma área de proteção, com cerca de 25 m de distância às paredes exteriores dos 
edifícios, correspondentes aos seguintes elementos patrimoniais: – N.º 5 – Rasa 2; – N.º 6 – Pedra 
do Cavalo 3; – N.º 9 – Pedra do Cavalo 4; – N.º 13 – Paradela 1; – N.º 14 – Paradela 2. 

 Evitar a afetação dos elementos patrimoniais N.º 10, Corgas 1 e N.º 11, Corgas 2. 

 Considerar a exclusão de painéis solares e de outras componentes que estejam em situação de 
conflito, de acordo com as seguintes orientações e para as seguintes situações: 

i. Áreas com declives iguais ou superiores a 20%, onde deverá ser mantida a vegetação existente 
e afloramentos rochosos, se presentes. As áreas em causa, deverão ser delimitadas e aferidas 
com base na Carta de Declives, a elaborar, e a apresentar, com base no levantamento 
topográfico realizado para a execução do Projeto.  

ii. Áreas onde ocorram afloramentos rochosos de relevo e em maior expressão de área e 
compatibilização com os mais proeminentes e singulares quando ocorram isolados. 

iii. Áreas onde ocorram muros de pedra seca, enquanto marca identitária da Paisagem, e/ou 
compatibilização com estes sem que seja comprometida a sua integridade física. 

iv. Compatibilização com os elementos arbóreos existentes, nomeadamente, do género Quercus 
e Castanea, que revelem porte significativo devendo ser criado um buffer em torno dos 
mesmos, devendo proceder-se, neste âmbito, ao seu levantamento georreferenciado e 
apresentação de ficha de caracterização - DAP/PAP, altura, porte e estado fitossanitário - dos 
exemplares em causa. Os mesmos devem ser integrados no PIP. 

v. Das áreas de maior cota expostas à Zona Especial de Proteção se não ficar demonstrado a 
minimização dos impactes visuais sobre a integridade visual desta área. 

vi. A reconfiguração/otimização dos caminhos/acessos internos assim como das valas de cabos, 
de modo que estes não intercetem as áreas mais sensíveis ao nível da vegetação e linhas de 
água. Os acessos aos núcleos de painéis podem fazer-se, em alternativa, a partir do acesso 
perimetral, permitindo assim reduzir a sua extensão. 

 Acomodar o conjunto de orientações previstas no Projeto de Integração Paisagística. 

2. Enterramento da linha de ligação da subestação da central à rede de alta tensão. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

Previamente ao licenciamento 

1. Apresentar no Plano de Gestão Ambiental (PGA) atualizado, que deverá integrar o Caderno de 
Encargos da Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes, 
com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas; na fase obra a 
Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 

2. Delimitar e apresentar uma área de proteção, com cerca de 25 m de distância às paredes exteriores 
dos edifícios, correspondentes aos seguintes elementos patrimoniais: 

 N.º 5 – Rasa 2; 

 N.º 6 – Pedra do Cavalo 3; 

 N.º 9 – Pedra do Cavalo 4;  

 N.º 13 – Paradela 1; 

 N.º 14 – Paradela 2. 
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3. Relativamente ao elemento patrimonial N.º 10, Corgas 1, apresentar levantamento topográfico da 
via rural e dos muros contíguos. Em função deste levantamento alterar o projeto de modo a evitar a 
respetiva afetação pelas várias componentes do mesmo (valas de cabos, painéis fotovoltaicos, acesso 
interno e/ou valas de cabos, etc.). 

4. Relativamente ao elemento patrimonial N.º 11, Corgas 2, efetuar a limpeza do local e efetuar o 
respetivo registo topográfico, gráfico e fotográfico e elaborar memória descritiva. Em função deste 
levantamento alterar o projeto de modo a evitar a respetiva afetação pelas várias componentes do 
mesmo (valas de cabos, painéis fotovoltaicos, acesso interno e/ou valas de cabos, etc.). 

5. Apresentar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Sendim revisto de acordo 
com as seguintes orientações: 

 Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como com a 
Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de Quantidades e 
Plano de Gestão da Estrutura Verde. 

 O conjunto de soluções a adotar deve favorecer a manutenção da diversidade do mosaico 
cultural, composto por áreas seminaturais de matos, agrícolas e florestais, como fator 
determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico. 

 Deve incluir uma proposta de faseamento e zonamento das intervenções hierarquizadas no 
curto, médio e longo prazo assim como a sua caracterização. 

 As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade 
do material (vegetal) combustível. 

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbívora. 

 Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP da CFDS após a 
sua implementação durante, pelo menos, 3 anos. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num 
registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e 
de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas 
detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir 
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a apresentar 
devem ter uma elevada resolução/definição. 

 A delimitação da Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações: 

i. Constituição de uma cortina arbórea-arbustiva perimetral, de acordo com o novo layout 
com cerca de 20 m de largura. Nas restantes situações deve ser proposta a respetiva 
largura. 

ii. A cortina arbórea deverá ter uma composição multiespecífica e multiestratificada – árvores 
e arbustos – de folhagem perene e caduca com diferentes ritmos de crescimento. As 
cortinas devem fazer-se em duas ou três linhas paralelas com largura da entrelinha que 
permita o bom desenvolvimento das espécies escolhidas. Cada uma das referidas linhas 
deve ser composta por troços com e sem vegetação, sendo que as extensões com vegetação 
devem corresponder a outras, da outra linha paralela consecutiva, sem vegetação. 
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iii. Na faixa da cortina arbórea-arbustiva deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo 
existente e, parcialmente, e pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que a 
mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural potencial.  

iv. A Estrutura Verde deve integrar as áreas correspondentes ao Sistema Seco e ao Sistema 
Húmido e áreas de maior declive e com riscos de erosão moderados a elevados que devem 
ser representadas graficamente. Em ambos deve ser preservada e/ou reforçada a respetiva 
vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua - linhas de água e de drenagem 
preferencial existentes ainda que temporárias – os talvegues ou as zonas depressionárias, 
as baixas encharcadas e charcas. 

v. Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação 
arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural. 

vi. Integrar as áreas de mosaico de matos e afloramentos rochosos. 

vii. As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 
edafoclimáticas locais. 

viii. Deve contemplar, no âmbito do plano de gestão da Estrutura Verde uma proposta de 
conversão gradual/faseada e seletiva dos exemplares de espécies presentes mas com 
menor interesse paisagístico e ecológico para sua substituição com espécies autóctones, 
inclusivamente, as que possam existir na faixa da cortina arbórea. 

ix. Deve contemplar uma proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo de 
permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos 
prados da região. Em alternativa pode fazer-se recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” 
no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e 
infiltração de água e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, 
beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 

x. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 
acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. A sua origem deverá ser local. 

xi. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 
espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em 
relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, 
inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 
exemplares em causa ou, em alternativa, não considerar as espécies vegetais de risco na 
proposta. 

6. Projetos de execução da central solar e da linha a 60 kV, revistos de forma a dar cumprimento às 
condicionantes e disposições acima indicadas. 

Em sede de licenciamento  

7. Parecer da Câmara Municipal de Tabuaço, referindo a anulação de um contrato de prospeção e 
pesquisa de tungsténio, existente para os Recursos Geológicos – Exploração de Depósitos e Massas 
Minerais, identificados na Planta de Condicionantes do projeto. 

Fase prévia à construção 

8. Efetuar o registo e apresentar relatório final específico relativamente aos elementos patrimoniais 
n.º 1 - Rebordinho 1, n.º 4 - Rasa 1, n.º 7 - Pedra do Cavalo 2, n.º 12 - Corgas 3, compreendendo os 
seguintes trabalhos: 
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 Limpeza geral do edificado; 

 Registo fotográfico exaustivo; 

 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à 
escala 1:20); 

 Descrição completa da arquitetura, técnicas e materiais de construção. 

9. “Plano de Controle de Erosão” (PCE) com base nas técnicas de Engenharia Natural focado, sobretudo, 
nas áreas de maior declive e tendo em consideração os sentidos de drenagem preferencial de cada 
área. O mesmo deve contemplar um Programa de Monitorização ou de Acompanhamento. Associado 
à implementação e ao acompanhamento deve ser previsto a elaboração de relatórios cuja 
apresentação, em termos temporais, deve ser proposta. A sua elaboração deverá ser devidamente 
ponderada tendo em consideração as situações existentes. 

10. “Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI)” para avaliação, se, em data anterior à sua 
apresentação forem detetadas as espécies em causa. O mesmo deve observar os seguintes aspetos: 
Deverá ser realizada uma prospeção de atualização de toda a área integral da Central; levantamento 
georreferenciado dos núcleos/áreas de exóticas; caracterização e quantificação das áreas 
contaminadas; identificação e caracterização das espécies em presença; definição das metodologias 
de controlo para cada espécie; Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração 
e definição do tempo de duração do mesmo.  

Antes do término da Fase de construção 

11. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes orientações: 

 Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. 

 Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente: acessos a desativar; locais 
de depósito das terras vivas/vegetais e outras áreas atualmente degradadas, ainda que não 
afetadas pelo projeto. 

 A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa, e em profundidade, de pavimentos existentes, em particular, no caso dos caminhos 
a desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 
naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 
condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

 A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar. 

 No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 
espécies autóctones. No caso das plantações, todos os exemplares propostos devem 
apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias acompanhados de 
certificado de origem.  

 Deve considerar o restabelecimento dos habitats atualmente presentes na área e incluir as 
espécies dominantes encontradas e listadas no elenco florístico do EIA. 

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 
- no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos – e à herbivoria, nos locais a recuperar e 
mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

12. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental 
Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens 
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que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, 
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a 
permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto 
da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

Previamente à entrada da central solar fotovoltaica em exploração 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia: 

13. Proposta de Plano de Compensação para o abate de floresta. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental, o qual deve integrar o caderno 
de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das 
fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

Fase de projeto 

1. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes;  

2. Os materiais inertes a utilizar nos acessos internos definitivos (sobretudo, para a camada de desgaste 
e na cobertura do solo no caso da Subestação) devem observar as seguintes condições:  

 não serem excessivamente refletores de luz (como os saibros ou tonalidades brancas), devendo 
assim contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou tendencialmente 
neutras; 

 assegurar níveis de baixa libertação de poeiras durante a Fase de Exploração. 

3. A iluminação exterior da Subestação ou a prevista para outras situações não deve ser geradora de 
poluição luminosa. Devem ser acauteladas todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça para baixo segundo a vertical. 

Fase prévia à construção 

4. Efetuar ações de formação junto dos intervenientes da obra, designadamente apresentando as 
condicionantes patrimoniais. 

5. O empreiteiro deverá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre 
a previsão das ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo 
(desflorestação/desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do 
terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento 
arqueológico da obra.  

6. Efetuar a limpeza e registo do elemento patrimonial n.º 2 - Quinta da Casa. 
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7. Vedar e sinalizar os seguintes elementos patrimoniais, interditando a circulação de veículos e 
pessoas:  

 N.º 5 – Rasa 2; 

 N.º 6 – Pedra do Cavalo 3; 

 N.º 7 – Pedra do Cavalo 2; 

 N.º 8 – Pedra do Cavalo 1 

 N.º 9 – Pedra do Cavalo 4;  

 N.º 10 – Corgas 1; 

 N.º 13 – Paradela 1; 

 N.º 14 – Paradela 2; 

 N.º 15 – Alto do Covo 

8. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 
a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que 
são levadas a cabo por desconhecimento de regras de conduta perante os valores naturais e visuais 
no âmbito do fator ambiental Paisagem – vegetação, afloramentos rochosos, valores culturais (muros 
de pedra) e patrimoniais entre outros. Deve também incluir as temáticas “espécies autóctones” e 
“espécies vegetais exóticas invasoras”. 

9. Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 
obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente 
sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução 
da mesma. 

10. Devem ser protegidos os muros de pedra existentes que delimitam as propriedades e afloramentos 
rochosos. 

11. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente, 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 
deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical da copa, sobre o terreno, do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o 
lado da intervenção.  

12. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, deve respeitar-se o 
exposto na respetiva legislação em vigor. 

Fase de construção 

13. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro/subempreiteiro. 

14. Assegurar que não são afetados os seguintes elementos patrimoniais: 

 N.º 7 – Pedra do Cavalo 2, estrutura constituída por placas de granito; 

 N.º 10 – Corgas 1, via contemporânea;  

 N.º 11, Corgas 2, eventual menir ou esteio de monumento megalítico; 

 N.º 15 – Alto do Covo, mancha de ocupação do período romano. 
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15. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de 
inertes, que localizem a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda 
venham a ser identificadas no decorrer da empreitada, salvo situações devidamente justificadas. 

16. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. De 
acordo com os resultados obtidos as respetivas localizações poderão ser ainda condicionadas. 

17. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes 
à realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

18. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação 
do estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 
abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que 
impliquem revolvimento de solos, e compreender as operações de desmonte de pargas e de 
recuperação paisagística. 

19. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

20. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

21. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

22. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de 
projeto de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser 
proibida ou muito condicionada. 

23. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando 
a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

24. Os trabalhos de desmatação, decapagem de solos e movimentos de terras deverão ser limitados às 
áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 
Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

25. Os trabalhos de modelação na área de implantação das mesas de painéis fotovoltaicos devem ser 
efetuados apenas onde estritamente necessário por forma a manter tanto quanto possível, a 
geomorfologia natural. 

26. Os excedentes de terras das escavações devem ser devidamente armazenados para serem 
posteriormente reaproveitados na obra, nomeadamente, na atenuação de depressões no traçado 
longitudinal das vias. 

27. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos vegetais não poderão 
ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas onde possam vir a provocar 
a degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização dos solos por 
compostagem. 

28. Assegurar a correta implantação das passagens hidráulicas previstas para o novo caminho a construir. 
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29. Utilização de locais impermeabilizados para as operações de lavagem de equipamentos e operações 
com substâncias poluentes, minimizando o risco de contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, tendo em conta a existência de um número significativo de captações subterrâneas. 

30. Manter a correta drenagem implementada nos caminhos de acesso. 

31. Manter sempre desobstruídas as linhas de água da área de intervenção. 

32. A implantação do estaleiro não poderá ocorrer sobre áreas integrantes do domínio hídrico (leito e 
faixa marginal com uma distância de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito) nem 
comprometer as naturais condições de drenagem e escoamento). 

33. Devem ser salvaguardados os usos e acessos às captações subterrâneas existentes na área de 
implantação da central. 

34. Interdição de vedações a menos de 5 metros do limite do leito de todas as linhas de águas públicas, 
existentes na área do projeto, para salvaguarda do acesso à servidão administrativa, prevista no 
artigo 21º da lei 54/2005 de 15 de novembro, na sua redação atual, na sua redação atual.  

35. A verificar-se a necessidade de captação de água para abastecimento na área da central, omitida no 
processo, deverá ser requerido junto da APA/ ARH do Norte o seu licenciamento. 

36. Na fase de construção, não poderá verificar-se a descarga de efluentes no solo ou no meio hídrico, 
sem obtenção prévia de licença de descarga, a qual deverá ser requerida junto da APA/ARH do Norte, 
nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, e Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, nas 
suas redações atuais. 

37. Salvaguarda integral das linhas de água que ocorrem na área da central, bem como das respetivas 
galerias ripícolas de acompanhamento, com exceção da necessidade de atravessamento para 
execução de passagem hidráulica, devendo nestes casos serem cumpridas as condições impostas no 
título de utilização de recursos hídricos. 

38. Deverá ser garantida a manutenção periódica da fossa estanque de recolha das águas residuais 
provenientes das instalações sanitárias do estaleiro e edifício de comando por empresa licenciada, 
não podendo verificar-se a descarga de efluentes, no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia 
de licença de descarga, a qual deverá ser requerida junto da APA/ARH do Norte, nos termos da Lei nº 
58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, nas suas redações atuais. 

39. Previamente ao início dos trabalhos de abertura de acessos e atravessamento da linha de água para 
passagens hidráulicas e atravessamento de cabos, deve ser obtido o Título de Utilização dos Recursos 
Hídricos (TURH), devendo nesse momento ser apresentadas as soluções previstas para as passagens 
hidráulicas propostas, incluindo localização e dimensionamento previsto para caudais com um 
período de retorno de 100 anos. 

40. De modo a evitar a obstrução do leito das linhas de água não são admitidas soluções que prevejam 
manilhas em paralelo. 

41. Interdição das obras de construção (central e linha elétrica) no período entre 15 de fevereiro e 15 de 
abril (fase de incubação da Águia de Bonelli). 

42. Confinar as ações de construção respeitantes à área de afetação, delimitando/balizando as áreas de 
intervenção para que estas não sejam extravasadas. 

43. Tanto quanto possível evitar o abate de qualquer exemplar de sobreiro. 

44. Adequar o planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona 
do projeto, como por exemplo a área de estaleiros. Quando tal não for possível, as áreas utilizadas 
devem ser de baixo valor ecológico e essas áreas devem ser recuperadas findo o período de 
construção. 
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45. Caso seja possível e praticável proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do 
solo para posterior utilização na recuperação de áreas afetadas temporariamente durante a 
construção (e.g. estaleiros). 

46. Efetuar um acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra, 
assim como a implementação das medidas propostas. 

47. Definir um faseamento das ações de construção que permita evitar a desmatação, a decapagem, ou 
ações que resultem em muito ruído, durante a época de reprodução das espécies de aves mais 
sensíveis, ou seja, entre março e julho. 

48. Caso alguma árvore de grande porte (sobreiro, castanheiro ou carvalho) tenha de ser abatida, antes 
do abate as árvores devem ser cuidadosamente observadas para evitar a destruição de ninhos ou de 
abrigos de morcegos. 

49. Os exemplares de Armeria transmontana deverão ser salvaguardados através da não afetação das 
áreas onde se encontram ou procedendo à sua translocação.  

50. Após a fase de desativação, iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível, desta 
forma previne-se a erosão dos solos e a sua infestação por espécies exóticas invasoras. 

51. A abertura dos estaleiros deve ser precedida de uma comunicação à Inspeção Geral do Trabalho 
através de uma Comunicação Prévia, que será afixada na obra. 

52. Elaborar o Plano de Segurança e Saúde como instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas 
obras e estaleiros. 

53. A organização dos estaleiros deverá analisar os elementos determinantes para o seu bom 
funcionamento, ou sejam, características da zona envolvente, nomeadamente: linhas elétricas 
envolventes e redes técnicas subterrâneas, acessos e vias de circulação e sinalização de segurança, 
ocupação do solo, redes técnicas do estaleiro, localização e características dos equipamentos fixos, 
procedimentos com os resíduos sólidos e efluentes líquidos, bem como o sistema de emergência para 
o caso de ocorrência de algum acidente. 

54. Elaboração do cronograma do processo construtivo, estabelecendo-se para cada uma das operações 
uma previsão dos riscos, identificando a sua origem. Os riscos deverão ser hierarquizados, 
estabelecendo-se as técnicas de prevenção apropriadas. 

55. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

56. Seleção de percursos do tráfego associados à obra de forma a minimizar a passagem próxima das 
zonas habitadas. 

57. Controlo e minimização das emissões associadas à ressuspensão de partículas depositadas no solo, 
nomeadamente através do humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, 
da instalação das áreas de desaterro / terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante dos 
ventos dominantes face a potenciais recetores, cobertura dos materiais mais finos (terras) 
transportados. 

58. Para os veículos pesados que transportem materiais e equipamentos, usando as vias de tráfego 
existentes, e máquinas que no espaço da obra se movimentem de um lado para o outro, 
inviabilizando o seu encapsulamento, deverá equacionar-se, caso necessário, a distribuição adequada 
destas atividades ao longo do dia, privilegiando períodos inequívocos de menor perturbação das 
populações. 
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59. Deverá ser garantido, em fase de obra, que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde 
adequados. 

60. As condições estruturais e de funcionamento do estaleiro das áreas sociais e de apoio aos 
trabalhadores da obra deverão estar de acordo com a legislação em vigor de proteção da saúde dos 
seus trabalhadores. 

61. Informar sobre a construção e instalação do Projeto à ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, 
e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto. 

62. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

63. A área envolvente à futura Central Solar Fotovoltaica deverá ser salvaguardada da ocupação por 
infraestruturas de obra, nomeadamente, estaleiro, depósitos de materiais e outras áreas de apoio à 
obra, de modo a não afetar áreas do Solo Rural (agrícolas e florestais). 

64. As classes de espaços do Solo Rural que não serão diretamente ocupadas por infraestruturas do 
projeto mas que estão presentes na área de estudo (Espaços Naturais (associados aos Leitos dos 
Cursos de Água) e Espaços Culturais – Áreas de valor arqueológico) deverão ser salvaguardadas 
durante a obra. 

65. As operações de obra que impliquem a desmatação, decapagem do solo ou movimentos de terras, 
deverão ser restritas à área necessária, limitando a extensão das afetações, devendo ser utilizada a 
rede de caminhos existentes na área de estudo. 

66. Após a conclusão dos trabalhos, todas as áreas de apoio à obra, estaleiro e outros, deverão ser limpos 
e alvo de descompactação do solo, de forma a recuperarem mais rapidamente as suas características 
naturais e permitirem os seus usos. 

67. A área envolvente à futura Central Solar Fotovoltaica deverá ser salvaguardada da ocupação por 
infraestruturas de obra, nomeadamente, estaleiro, depósitos de materiais e outras áreas de apoio à 
obra, de modo a não afetar áreas com ocupação agrícola. 

68. A movimentação de máquinas e viaturas deverá restringir-se às zonas de obra, devendo ser utilizada 
a rede de caminhos existentes na área de estudo, como forma de restringir a circulação de maquinaria 
nas áreas envolventes, evitando a compactação e os usos do solo afetos à obra nas áreas periféricas 
à mesma. 

69. Assegurar a realização de contratos de arrendamento adequados e atempados com os proprietários 
dos terrenos onde será implantada a Central Solar Fotovoltaica. 

70. Assegurar a delimitação e sinalização da obra. 

71. Implementar o plano de acessos. 

72. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afetar.  

73. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora 
destes. 

74. Para segurança dos trabalhadores proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas 
e veículos afetos à obra. 

75. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, deverão apenas ter lugar nos dias úteis, 
das 8h00 às 20h00. 

76. Cumprimento da Carta de Condicionantes constante do EIA, na execução do plano de acessos e 
instalação do estaleiro.  
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77. Redução ao mínimo das movimentações de terras e no final a reposição do estado atual, das áreas 
intervencionadas;  

78. Assegurar a transitabilidade nas vias de acesso, procedendo a ações de manutenção/reabilitação, 
caso seja necessário. 

79. Caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são 
considerados obstáculos e deverão ser também balizados de acordo com o previsto na Circular de 
Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio. 

80. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia 
elaboradas com este fim. 

81. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar 
pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

82. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular 
sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno 
já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

83. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 
balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

84. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de 
altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 
se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 
através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função 
dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

85. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser 
objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser 
reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

86. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

87. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

88. A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deverá considerar as seguintes orientações que 
devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; camada de 
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desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações inferiores a 1:2 (V:H) 
e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

89. Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de 
veículos e de equipamentos de obra. 

90. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados.  

91. Implementar o Plano de Integração Paisagística.  

Fase final de execução das obras 

92. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Fase de Exploração 

93. Implementar um plano de emergência em caso de incêndio interno ou externo às instalações e 
infraestruturas. 

94. A área envolvente à futura Central Solar Fotovoltaica deverá ser salvaguardada de qualquer tipo de 
ocupação durante a vida útil do projeto. As classes de espaços do Solo Rural que não serão 
diretamente ocupadas por infraestruturas do projeto mas que estão presentes na área de estudo 
(Espaços Naturais (associados aos Leitos dos Cursos de Água) e Espaços Culturais – Áreas de valor 
arqueológico) deverão ser salvaguardadas durante toda a vida útil do projeto.  

95. Assegurar, durante toda a vida útil do projeto, o acesso dos proprietários às parcelas dos terrenos 
que se situam na envolvente da Central e que poderão continuar a ser utilizados pelos proprietários. 

96. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA, quer os que se venham a identificar na fase de 
construção. 

97. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

98. Continuidade da implementação do Plano/Programa de Manutenção e Gestão da Estrutura Verde 
associado ao Projeto de Integração Paisagística. 

99. Continuidade da implementação do Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas 
Invasoras nas 3 áreas da central.  

100. Continuidade da implementação do Programa de Monitorização do “Plano de Controle de Erosão”. 

101. Apresentação de Relatório de Acompanhamento dos anteriores Planos/Programas de 
Manutenção/Monitorização por um período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada 
um deles. 

Fase de Desativação 

102. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 
deve o promotor, no último ano de exploração, apresentar a solução futura de ocupação da área de 
implantação da central e projetos associados após a respetiva desativação.  

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a 
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ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 
destino a dar aos elementos a retirar do local.  

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente: 

 As ações de desmantelamento e obra, como sejam, 

 A desmontagem e remoção dos equipamentos integrantes da Unidade de Produção (UP) 
e linhas elétricas, incluindo os painéis fotovoltaicos, as cablagens, as estruturas das mesas 
de suporte, os inversores e as tubagens e cablagens enterradas da rede de cabos da UP, 
bem como todas as estruturas de betão/cimento, incluindo postes e sapatas;  

 O tapamento das valas, de onde foram retiradas as tubagens e cablagens da rede 
enterrada de cabos da UP, com as terras resultantes da abertura das mesmas, 
assegurando o respetivo nivelamento à cota do terreno natural;  

 A descompactação do solo da área anteriormente ocupada pela unidade de produção e 
afetada pelos trabalhos de desmontagem e remoção dos equipamentos, onde tal se venha 
revelar necessário, de modo a criar condições favoráveis à regeneração da vegetação 
natural; 

 O destino a dar a todos os resíduos e dos materiais removidos; 

 A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

 A solução final de requalificação da área de implantação da central e projetos associados, a qual 
deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com 
o quadro legal então em vigor. 

 De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 
momento da aprovação do projeto e projetos associados, sendo complementadas com o 
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

103. A desativação da central solar fotovoltaica deverá ser objeto de acompanhamento arqueológico e 
das medidas aplicáveis, de entre as previstas para a fase de construção. 

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Implementação do Plano de Compensação para o abate de floresta, de acordo com as seguintes 
orientações: 

 O plano deve compensar o abate de: floresta de produção de pinheiro-bravo, floresta mista de 
pinheiro-bravo e folhosas e também algumas áreas de eucalipto, diretamente relacionado com 
a implementação do projeto; 

 Deve prever a plantação e/ ou sementeira de espécies autóctones (arbóreas e arbustivas) numa 
área no mínimo equivalente à área florestal afetada pelo projeto (que se estima ser de 6,5 ha 
mas poderá ser superior); 

 A escolha da área deve incidir preferencialmente sobre áreas ardidas ou degradadas, existentes 
na envolvente da área de implantação da “Central Fotovoltaica de Sendim - projeto híbrido do 
Parque Eólico do Alto Douro”. Sugere-se que, para o efeito, seja promovida uma discussão prévia 
com as autarquias locais. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Implementar o Programa de Monitorização da Águia de Bonelli (PMAB), nos seguintes termos: 
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Face à importância do espaço afetado por este projeto para a área vital do casal de Águia de Bonelli do 
vale do Rio Távora, assim como pelos efeitos cumulativos do presente projeto considera-se importante 
que o programa de monitorização da avifauna inclua uma caracterização exaustiva da situação atual 
dessa espécie, nomeadamente sob a forma de um programa específico “Plano de Monitorização da 
Águia de Bonelli”.  

Esse plano poderá ser extensível a outras espécies de aves rupícolas que possam ser encontradas no 
vale do Rio Távora), e deverá ter a duração de 4 anos, a iniciar-se assim que seja iniciada a fase de 
construção do projeto. O PMAB deverá incluir a avaliação dos seguintes parâmetros: 

 Mortalidade da espécie (e de outras aves rupícolas) nas linhas de média e alta tensão existentes, 
incluindo os troços mais próximos (todos os situados a menos de 2 Km do ninho) da zona de 
nidificação como forma de monitorizar os efeitos cumulativos do projeto; 

 Descrição da situação do casal de Águia de Bonelli do vale do Rio Távora em termos de ocorrência 
ao longo do ano (para cada um dos 4 anos do PMAB), caracterização da área vital, cálculo dos 
parâmetros reprodutores, e avaliação de fatores de ameaça. 

 Elaboração (final) de uma proposta de plano de conservação deste casal com um horizonte 
temporal de 10 anos. 

Cada relatório anual do PMAB deve ser entregue à Autoridade de AIA até ao final de cada ano. 

 

 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
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