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INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento, que tem como objetivo apresentar, de forma clara e simples, 

os principais aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Neste documento apresentam-se as principais informações, conclusões e recomendações resultantes dos 

estudos ambientais relativos ao projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul integrada no Projeto 

Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul. 

O proponente do projeto é a Eólica do Douro Sul, S.A participada na sua totalidade pela FINERGE, S.A e a 

entidade competente para autorização do presente projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

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

O EIA foi desenvolvido pela COBA para a FINERGE e envolveu uma equipa técnica de especialistas nos diversos 

aspetos ambientais. Na sua elaboração atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 

(RJAIA) – que consta do Decreto-Lei n.º 152-B/2017. 

É de referir que no volume designado por Relatório Síntese (Volume 02), se apresentam informações mais 

detalhadas sobre os vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas por Desenhos (Volume 

03) e Anexos (Volume 04). Esses volumes, conjuntamente com o presente Resumo Não Técnico (Volume 01), 

constituem o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Os principais objetivos dos estudos ambientais realizados no âmbito do projeto em avaliação, são os 

seguintes: 

✓ Assegurar a avaliação ambiental do projeto e garantir a sua harmonia com o meio em que se insere; 

✓ Cumprir as determinações legais no que respeita a avaliação de impacte ambiental; 

✓ Estabelecer a situação atual do ambiente para a região e para a área onde se irá localizar o projeto; 

✓ Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento da Central Solar 
Fotovoltaica de Douro Sul; 

✓ Apresentar medidas concretas e objetivas que permitam evitar, compensar e/ou acompanhar a evolução 
dos impactes ambientais negativos mais importantes.  

 

Fotografia 1– Panorâmica da Área de Implantação do Projeto 
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O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul tem 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. 

A conjugação da produção fotovoltaica e eólica (já instalada no Sub-Parque Eólico de Douro Sul) constitui a 

principal justificação que fundamenta o projeto em apreço, dado que não só complementa a produção de 

energia existente, como permite uma gestão conjunta do sistema. 

LOCALIZAÇÃO 

A Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva, Sub-Região (NUT III) 

de Viseu-Dão-Lafões, Região (NUT II) Centro. No concelho de Vila Nova de Paiva é abrangida a freguesia de 

Touro (Figura 1 e Desenho 40511-EA-DS03-01-001 em Anexo). 

A zona mais a norte da Central fica no limite de concelho entre Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira. 

Quadro 1 - Divisão Administrativa 

NUT I NUT II NUT III Concelho Freguesias 

Portugal Região Centro 
Viseu-Dão-
Lafões 

Vila Nova de Paiva 
 

Touro 
 

 

Figura 1 – Enquadramento Administrativo (Município e Freguesia) da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL 

A área de implantação da Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Douro Sul insere-se numa parte do Parque Eólico 

de Douro Sul (existente). 

 

Fotografia 2 – Área de Implantação do Projeto 

A Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul será dividida em duas áreas de implantação distintas, área de 

implantação 1 e 2. A área de implantação 2 interligará com a área de implantação 1, onde está localizada a 

subestação, através de uma linha aérea de 30 kV com um comprimento total aproximado de 600 m. 

A central será constituída por 16 postos de transformação com 2 inversores cada, e uma potência total unitária 

de 3 000 kW cada e por 1 posto de transformação com 1 inversor e uma potência total unitária de 1 500 kW, 

distribuídos ao longo do terreno, tendo a sua localização sido determinada com base nos estudos de avaliação 

de potencial fotovoltaico, posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais de cabos e 

consequentemente as perdas associadas.  
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Figura 2 – Esquema de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul 

A CSF com uma produtividade média anual estimada em 86,5 GWh/ano será composta pelas seguintes 

infraestruturas: 

Estruturas Metálicas  

A estrutura de montagem é composta por 3 690 estruturas fixas ao solo com estaca batida apresentando uma 

inclinação de 25º, não se prevendo a necessidade do uso de betão na fundação. Os painéis serão posicionados 

verticalmente em 2 linhas e serão fixos a perfis de aço galvanizado. Em cada estrutura serão instalados 28 

módulos fotovoltaicos. 

Subestação / Edifício de Comando 

Prevê-se a construção de uma Subestação e de um edifício de comando. 

A subestação compreenderá o painel de 60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da central à rede de 

distribuição de energia, cujo transformador de potência estará localizado no Parque Exterior de Aparelhagem 

(PEA), contíguo ao edifício de comando, onde está incluído o painel de transformador 60/30 kV de ligação da 

central fotovoltaica à linha aérea de 60 kV, que interliga diretamente à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 

Esta subestação está localizada num espaço a céu aberto, implantando-se em área adjacente ao edifício de 

comando e ocupa uma área total de aproximadamente 952 m². 

O edifício de comando de 30 kV incluirá o monobloco de 30 kV, os equipamentos de comando e controlo, a 

proteção de interligação da central solar fotovoltaica e proteções dos cabos de ligação aos 16 postos de 

transformação. Neste edifício estará também ligado o sistema de contagem de energia. 
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Este edifício de comando é constituído essencialmente pelos quadros de comando e controlo e serviços 

auxiliares de corrente contínua / corrente alternada, todos os equipamentos necessários para realizarem uma 

correta operação da central, quadros metálicos de média tensão de 30 kV que interligarão o edifício de 

comando da subestação com os postos de transformação dispersos pela central fotovoltaica, transformadores 

de serviços auxiliares, carregadores de baterias, sistema de monitorização da central e dispositivos 

regulamentares. 

Posto de Transformação 

Foram previstos 16 postos de transformação, pré-fabricados, devidamente distribuídos pelo terreno onde 

estão igualmente instalados em cada um deste edifícios, um Quadro de MT para 30 kV, que protegerá e 

seccionará cada PT face à rede de MT interna da central, que será do tipo monobloco, de manobra em SF6 

para montagem interior. 

No interior dos postos de transformação será instalado um monobloco de 30 kV constituído por uma cela de 

entrada e uma cela de saída do tipo interruptor-seccionador que tem como função o corte e seccionamento do 

posto de transformação, e uma cela disjuntor de proteção do transformador equipada com bobina de disparo 

e relé de proteção com funções de proteção de máxima corrente (2 escalões) e corrente homopolar. 

Os postos de transformação serão ligados entre si, e interligados ao edifício de comando da subestação através 

de uma rede subterrânea de média tensão em 30 kV, constituída por cabos monopolares secos dispostos em 

vala. 

 

Vedação 

Deverá ser aplicada uma vedação com uma altura de cerca de 2 metros no perímetro da zona de implantação 

da central com um comprimento estimado de 3.237 metros para a Área 1 e de 2.568 metros para a Área 2. 

Na entrada de cada uma das áreas será instalado um portão de abrir com cerca de 3600 mm de largura. 

Também a subestação será delimitada e de acesso protegido por uma vedação com cerca de 2 m de altura 

assente num murete de betão e um portão de duas folhas, com uma largura total apropriada para entrada e 

saída de viaturas pesadas de transporte e manuseamento da aparelhagem e materiais. 

Painéis Fotovoltaicos 

A central solar fotovoltaica será constituída por 103 320 painéis solares fotovoltaicos, com a potência unitária 

de 540 Wp, agrupados em 3 690 strings cada um com 28 módulos, instalados em estrutura fixa, representando 

uma potência de pico instalada de 55,793 MWp (55 792,80 kWp), e 46 500 kVA de potência elétrica de ligação. 

Os painéis serão associados a 31 (trinta e um) inversores trifásicos, os quais ligarão a 16 transformadores 

trifásicos. 

A tensão máxima do sistema é de 1 500 Vdc sendo os painéis classificados como equipamentos da classe II de 

isolamento. Os painéis fotovoltaicos cumprem todas as normas Portuguesas e Europeias. 
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Figura 3 – Estruturas Metálicas e Painéis 

Inversores 

A escolha dos inversores teve em conta os limites superior e inferior de tensão admitidos pelo referido 

equipamento. A tensão de entrada mediante a potência nominal deve estar no intervalo de tensão MPPT e 

não exceder a tensão máxima de funcionamento dos painéis, cujo valor de referência é de 1 500 V. Estarão 

protegidos por disjuntores e interruptores quer do lado de entrada (CC) ou de saída (CA) contendo também 

proteções contar sobretensão. 

Cabos 

Os cabos de baixa tensão foram dimensionados respeitando as normas em vigor aplicáveis e os trajetos 

seguidos pelas canalizações serão os mais curtos quanto possíveis, de modo a minimizar a perdas de energia 

devido às quedas de tensão. 

Linha de ligação 

Com o objetivo de estabelecer a ligação a 60kV entre a Subestação da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul 

pertencente à Finerge, S.A. e o apoio P63 da Linha a 60kV PE 3 Marcos – SE Moimenta, A Finerge, S.A. 

pretende construir para ligação das referidas instalações, uma Linha Aérea a 60kV, numa extensão aproximada 

de 235 metros. 

Caminhos 

No geral, as vias de acesso interno da CSF do Douro Sul, apresentam um comprimento total de 2 201,74m, dos 

quais, 800,00 m são em vias existentes do parque eólico e 1 401,74 m serão necessários construir. 

Durante a fase de construção do Projeto, a circulação de viaturas deverá ser realizada segundo os seguintes 

critérios: 
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▪ Os equipamentos e materiais necessários à construção serão transportados numa primeira fase para o 

estaleiro, onde se localiza o parque de materiais. Este transporte, será realizado através de camiões e o 

acesso ao estaleiro será através da EN 329 que liga as povoações de Touro a São João de Tarouca e, em 

particular o acesso à Área 1, a estrada municipal de acesso à Quinta do Viduinho, 

▪ Durante a fase de obra, todos os equipamentos e materiais serão transportados entre o estaleiro e as 

frentes de obra, em veículos 4 x 4 do tipo pick-up ou ligeiro de mercadorias de caixa aberta; 

▪ No acesso as frentes de obra utilizar-se-ão, preferencialmente, as vias existentes e a construir, previstas 

no projeto. Recorrendo à utilização de veículos 4 x 4, será possível descarregar os materiais nos locais 

mais próximos dos pontos onde serão instaladas as mesas e os painéis fotovoltaicos. Sempre que tal não 

seja possível, os materiais serão transportados à mão pelos trabalhadores; 

▪ As estruturas de pavimentos preconizados em projeto serão executadas no final da obra, após 

regularização e recompactação do fundo de caixa. 

Drenagem Transversal 

Com o objetivo de melhorar as condições de recolha, escoamento e encaminhamento das águas pluviais 

provenientes dos caminhos e dos terrenos adjacentes prevê-se a execução de passagens hidráulicas para 

escoar o caudal correspondente à cheia centenária, valetas de plataforma em terra compactada, valas de crista 

e pé de talude. 
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CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE  

ÁREA DE ESTUDO 

Pode dizer-se que no Estudo de Impacte Ambiental foram adotados dois níveis de análise, no que se refere à 

área estudada: 

▪ Um nível mais detalhado para os aspetos ambientais em que são esperados impactes diretamente 

associados às intervenções necessárias para implantação do projeto, como sejam os solos e uso do solo, 

a geologia, o património e o ordenamento do território, considerando-se como área de estudo, nestes 

casos, a área abrangida pela construção das infraestruturas e, ainda, uma faixa adicional à área de projeto 

com uma largura de 500 metros.  

▪ Um segundo nível, de menor detalhe, aplicado a aspetos ambientais como são o clima, a água, a 

qualidade do ar, os aspetos sociais e económicos e a paisagem. Nestes casos, a escala de análise pode ser 

municipal, regional, ou mesmo nacional. 

MEIO FÍSICO 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A temperatura média anual do ar registada (11,1º C) revela um clima tipicamente temperado. O meses mais 

quentes são julho e agosto, com temperaturas médias máximas de 27-28º C. O mês mais frio é janeiro com 

uma temperatura média mínima de 0,0º C. 

Quanto aos valores médios de chuva, constata-se que a quantidade total anual é de cerca de 939,7 mm, sendo 

que os maiores valores ocorrem nos meses de novembro a fevereiro. Os valores mais baixos registam-se nos 

meses de julho e agosto. 

A área de estudo é abrangida por dois Planos de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas, o de Viseu 

Dão-Lafões e o do Douro, que consistem em estudos multissectoriais, que pretendem caraterizar, aos níveis 

intermunicipal e municipal, os impactes e as oportunidades colocadas pelas alterações climáticas, assim como 

definir uma estratégia de resposta que minimize os impactes negativos e potencialize as oportunidades 

associadas ao referido fenómeno. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

No que se refere ao relevo do terreno, a área de estudo insere-se numa vasta zona planáltica de elevada 

altitude (entre 845 e 1069m). O relevo é pouco expressivo, sendo que na maior parte da área de estudo o 

terreno é plano. 
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Fotografia 3 – Aspeto Geral da Área de Estudo 

Relativamente à geologia, verifica-se que a zona onde se localiza a área de estudo, assenta em solos de origem 

granítica, mais concretamente granitos de duas micas com foliação e estruturas “schieren”, pertencente ao 

maciço de Penedono. 

Em termos de recursos geológicos, apesar de a área de estudo se situar numa potencial área de interesse 

(tungsténio, estanho, lítio, ouro), não foi identificada nenhuma atividade extrativa na área a ocupar pelo 

projeto. Quanto à presença de urânio, não se verificou a sua presença na área de estudo. 

SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na área de estudo apenas se encontram representados solos do tipo Cambissolos Húmicos. 

Em termos de capacidade de uso, verifica-se que a maior parte dos solos da área de estudo encontram-se 

classificados maioritariamente, como pertencendo à classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal). 

Verifica-se ainda a ocorrência de solos da Classe A (Agrícola) e Classe A + F (Complexos - utilização agrícola e 

utilização não agrícola, com aptidão florestal).  

No que se refere à ocupação do solo, na área de estudo distinguem-se, essencialmente, florestas, matos, 

massas de água, agricultura, pastagens e territórios artificiais. 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

A área de estudo  insere-se na região hidrográfica do Douro, Região Hidrográfica 3 (RH3), mais concretamente 

entre a sub-bacia de “Douro e Costeiras entre Douro e Vouga” e a sub-bacia do “Paiva”. Do ponto de vista 

mais local, a área onde se irá implantar o futura Central Solar do Douro Sul abrange duas sub-bacias 

hidrográficas, a saber: 

▪ Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Cova (afluente da margem direita do Paiva); 

▪ Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Varosa (afluente da margem esquerda do Douro). 

Situando-se numa zona elevada, a área da central não interseta 
nenhuma linha de água relevante. As principais linhas de água 
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(do domínio da REN) encontram-se na envolvente da área da 
áreas 1 e 2 da Central Fotovoltaica. 

Relativamente ao estado ecológico a massa de água do rio Covo 
é classificada com qualidade “bom” e a massa de água do rio 
Varosa é classificada como “excelente”. 

Quanto ao estado químico, não existe classificação para a massa 
de água do rio Covo (“desconhecido”). Quanto à massa de água 
do rio Varosa, esta é classificada com qualidade “bom”. 

 

Figura 4 – Linhas de Água / Drenagem Superficial 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Em termos gerais, a área da futura Central Solar Fotovoltaica em estudo está inserida na massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro a qual se integra no Sistema Aquífero do 

Maciço Antigo Indiferenciado (Maciço Hespérico ou Ibérico), sendo esta a maior unidade geológica de 

Portugal.  

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro é de um modo geral pouco produtivo, não se conhecendo 

aquíferos com interesse regional nesta massa de água. 

Em termos de qualidade, de acordo com os dados do SNIAmb, verifica-se que os estados químico e 

quantitativo da massa de água subterrânea relativa ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, são 

classificados com qualidade “bom”. 

PAISAGEM 

A área onde se irá implantada a Central Solar Fotovoltaica, insere-se na Unidade Paisagem 43 (UP43), que 

integra os cenários paisagísticos da Serra de Leomil e Lapa. Esta UP distinguem-se “Os traços dominantes em 

termos de paisagem prendem-se com as características serranas relativamente atenuadas. De facto, as serras 

de Leomil e Lapa constituem maciços com altitudes significativas (atingindo a primeira os 1008 m e a segunda 

os 953 m), mas com formas não muito vigorosas- são de um modo geral arredondadas, imponentes, mas sem 

cortes abruptos, características dos relevos graníticos antigos.” 

O planalto da Nave, situado entre os 900 e 980m de altitude, onde se insere a área em estudo, identifica-se 

com a paisagem já descrita por Cancela d’ Abreu et al., no referido estudo, para a serra de Leomil, em que a 

caracteriza como “ uma paisagem aberta, descarnada e despovoada, pontuada por afloramentos rochosos, 

por grandes extensões de pastagens naturais e matos rasteiros, com grande diversidade florística. Esta 

paisagem contribui para uma forte riqueza cromática da paisagem, que vai variando ao longo das estações, 

atingindo o seu máximo na primavera. 
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Fotografia 4 – Aspeto geral da paisagem da área de estudo (Área 1-Vista poente) 

Fotografia 5 – Aspeto geral da paisagem da área de estudo (Área 2- direção sudeste-este) 

A paisagem onde ficará implantada a central fotovoltaica, apresenta, em termos gerais, média a baixa 

sensibilidade paisagística, com base no resultado do cruzamento das suas caraterísticas em termos de 

qualidade visual e capacidade de absorção visual, pelo que se poderá considerar potencialmente recetiva a 

potenciais ações que interfiram com o seu conteúdo paisagístico. 

QUALIDADE DO AR E AMBIENTE SONORO 

Em relação à qualidade do ar, o índice de qualidade do ar para a zona de estudo (Zona Centro Interior) 

apresenta-se como Bom e Muito Bom na maioria dos dias dos anos de 2019 e 2020, não havendo registos de 

dias Maus e sendo muito pouco expressivo o número de dias considerados Fracos. 

Tendo em consideração a análise efetuada aos dados existentes, para 2019 e 2020 para as estações de Fornelo 

do Monte e Douro Norte e para a zona do Centro Interior, e atendendo aos parâmetros medidos, verificou-se 

que não existiram situações de incumprimento da legislação vigente. 

Considera-se assim que a zona em estudo apresenta uma boa qualidade do ar. 

Quanto ao ambiente sonoro atual, o mesmo é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, 

sendo as principais fontes o ruído do tráfego rodoviário local muito esporádico, a atividade quotidiana e a 

natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 
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SISTEMAS ECOLÓGICOS 

FLORA E VEGETAÇÃO 

A ocupação na área de estudo é largamente dominada por matos, abrangendo 102,4 hectares, 

correspondendo a cerca de 68% da totalidade da área, seguindo-se a floresta de produção de pinheiro, com 

15,2 hectares (10%), as áreas de prados e pastagens ocupam 12,7 hectares (8,5%) ocorrendo sobretudo na 

área associada ao corredor da linha elétrica (9,4 hectares). As unidades de vegetação esparsa e os pomares 

têm uma área de ocupação residual, com 0,40 e 0,29 hectares, respetivamente. 

A área de estudo é limitada a sudeste por uma linha de água com galeria ripícola que ocupa cerca de 1,4 ha.  

  

Fotografia 6 e 7 - Exemplos de áreas de matos presentes na área de estudo 

O levantamento de campo revelou a presença de dois habitats naturais incluídos no Anexo I da Diretiva 

Habitats (Diretiva 43/92/CEE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro, e para a regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A de 2 de abril) (Quadro 4.21): 

1. Habitat 4030 - Charnecas secas europeias; 

2. Habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)*. 

Nestes levantamentos também foi possível confirmar a presença de 54 taxa, onde a família mais representada 

é a Asteraceae (38 taxa), seguida das Fabaceae (14 taxa) e das Poaceae (12 taxa). 

De um modo geral, as espécies referidas são relativamente comuns no território nacional, mas segundo a Lista 

Vermelha da Flora Vascular (LVFV) (Carapeto et al., 2020), na área de estudo potencialmente ocorrem três 

espécies ameaçadas, designadamente: Knautia nevadensis var. nevadensis e Ranunculus henriquesii, ambas 

com estatuto de ameaça “Vulnerável” (VU) e Senecio nemorensis subsp. fuchsii com estatuto de ameaça “Em 

Perigo” (EN).No entanto,  nenhuma destas espécies ameaçadas foi observada durante o trabalho de campo. 

FAUNA 

São potenciais na área de estudo 118 espécies de vertebrados terrestres (5 anfíbios, 6 répteis, 86 aves e 21 

mamíferos). Destas foi confirmada nos levantamentos de campo a presença de 43 (36 aves, 6 mamíferos e 1 

anfíbio). 



 

13 
 

 

Deste elenco, 10 espécies apresentam estatuto de ameaça em Portugal, ou seja, encontram-se classificadas 

como Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em Perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(LVVP) (Cabral et al., 2005): 

• Vulnerável: 5 espécies (1 anfíbio, 1 réptil, 3 aves, 2 mamíferos); 

• Em Perigo: 2 espécies (1 ave, 1 mamífero); 

• Criticamente em Perigo (1 ave). 

O mamífero em perigo é o lobo. Efetivamente, a área prevista para a Central sobrepõe-se na sua totalidade a 

uma alcateia confirmada: Leomil. 

ÁREAS SENSÍVEIS 

A localização prevista para a Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul não intersecta nem atravessa áreas 

sensíveis para a conservação da natureza. 

SOCIOECONOMIA 

DEMOGRAFIA E DINÂMICA POPULACIONAL  

O concelho de Vila Nova de Paiva localiza-se na sub-região Viseu-Dão-Lafões (NUT III), na Região Centro 

de Portugal (NUT II). A sede do concelho, Vila Nova de Paiva , localiza-se na União de freguesias de Vila Nova 

de Paiva, Alhais e Fráguas. O município tem 175,53 km² de área e 5 176 habitantes (Censos 2011). A densidade 

populacional é reduzida. 

Moimenta da Beira, é também o nome da freguesia sede de concelho, que se localiza numa posição central 

relativamente às restantes freguesias. O município tem 219,97 km² de área e 10 212 habitantes (Censos 2011). 

A densidade populacional também é reduzida. 

Entre 2001 e 2011, verifica-se que o concelho de Vila Nova de Paiva perdeu população (-15,7%). Ao nível das 

unidades territoriais superiores, a população também sofreu um decréscimo, sendo que, ao nível da região 

Centro foi ligeiro (apenas um pequeno decréscimo de 0,9%) e na sub-Região de Viseu-Dão-Lafões verificou-se 

decréscimo da população superior (-3,2%). 

Para o concelho de Moimenta da Beira, neste período, também houve um decréscimo da população (-7,9%), 

sendo que este foi semelhante ao da Sub-Região do Douro Sul (-7,2%). Neste caso, a nível da Região, esta 

manteve-se estável, sofrendo um ligeiro aumento (0,1%). 

 
Figura 5 – Variação da População Residente (%) 
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Ao nível da freguesia onde está localizado o projeto, Touro, a taxa de variação, tal como as unidades territoriais 

superiores,  acompanhou a tendência negativa tento havido uma diminuição da população em 26,4%. Quanto 

à freguesia do Concelho de Moimenta da Beira, Alvite, verifica-se que esta também seguiu a tendência 

negativa do concelho, tendo perdido 10,8% de população, entre 2001 e 2011. 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

De acordo com os Censos 2011, a maior parte da população de Vila Nova de Paiva está empregada no Setor 

Terciário (68,3%). Na sub-região de Viseu Dão Lafões e na região Centro, verifica-se a mesma situação, ou seja, 

o Setor Terciário também é o que emprega maior número de população, verificando-se percentagens de 

66,2% e 66,1%, respetivamente. O mesmo se observa para o concelho de Moimenta da Beira (65,8%) e para a 

sub-região e região que o abrange (61,6% e 66,1, respetivamente). 

O Setor Secundário é o segundo setor mais representativo, empregando 22,8% da população de Moimenta 

da Beira. Este valor é superior ao da sub-região do Douro (19,7%), mas inferior ao da região Norte (35,5%). No 

caso do concelho de Vila Nova de Paiva, para este mesmo sector, este apresenta um valor inferior ao da sub-

região e região onde está inserido, sendo 22,0%, 29,1% e 30,1%, respetivamente. 

Quanto ao Setor Primário, este é o menos representativo em ambos os concelhos em estudo, verificando-se 

que apenas 9,8% da população de Vila Nova de Paiva e 11,4% da população de Moimenta da Beira está 

empregada neste setor. Contudo, para Vila Nova de Paiva este valor é mais elevado do que na sub-região e 

Região Centro onde se insere, onde estes valores são de 4,8% e 3,7%, respetivamente. O valor de Moimenta é 

intermédio à sub-região e região Norte onde se insere. 

Em termos de ramo de atividade económica das empresas, verifica-se que em tanto na sub-região do Douro 

como em Moimenta da Beira e em Vila Nova de Paiva, o ramo mais representativo é o da “Agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca”, representando, respetivamente, 50,2%, 39,5% e 24,9% da 

atividade das empresas. 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação bibliográfica, prospeções arqueológicas 

sistemáticas e seletivas), executadas no âmbito do Património revelaram a presença de 1 ocorrência 

patrimonial na área de incidência da Central Solar Fotovoltaica e 7 ocorrências em toda a área de estudo. 

O abrigo de pastor da Quinta da Viduinha 1 (n.º 1), a única ocorrência patrimonial registada, não tem 

classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou em 

Vias de Classificação), nem se encontra inventariado no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Paiva. 

 

Fotografia 8 - Abrigo de pastor da Quinta da Viduinha 1 (n.º 1) 
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PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

Fase de Construção 

As principais ações geradoras de impactes na fase de construção, a decorrer durante cerca de 12 meses, são 

as seguintes: 

▪ Instalação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra; 

▪ Limpeza do terreno / desmatação, e armazenamento temporário de resíduos verdes e de terras; 

▪ 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 novos caminhos; 

▪ 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 de 16 Postos de Transformação (dos vários equipamentos elétricos da Central Fotovoltaica); 

▪ Aplicação das vedações; 

▪ Recuperação paisagística das zonas intervencionadas; 

Apresenta-se seguidamente uma síntese dos impactes previstos na fase de construção por descritor 

ambiental: 

Quadro 2 - Principais Impactes na Fase de Construção da CSF do Douro Sul 

DESCRITOR PRINCIPAIS IMPACTES 

Qualidade do Ar Aumento da concentração de partículas e das emissões de gases da combustão dos motores 
dos veículos. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Movimentações de terras (15 419.6 m3 de escavação e 3 355.9 m3 de terras de aterro). 

Alteração da topografia. 

Solos e Aptidão dos 
Solos 

Exposição do solo a agentes erosivos, durante as movimentações de terras. 

Afetação direta dos solos pela ocupação das infraestruturas. 

Recursos Hídricos Modificações na drenagem superficial natural devido às alterações no relevo. 

Arrastamento de sólidos suspensos para as linhas de água. 
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DESCRITOR PRINCIPAIS IMPACTES 

Sistemas Ecológicos Remoção da vegetação, eliminação do banco de sementes do solo, dificuldades à regeneração 
natural das espécies vegetais, com a consequente perda de biótopos que albergam a 
comunidade faunística. 

Paisagem Desorganização espacial e funcional da paisagem associada às várias atividades de obra. 

Alteração na estrutura visual da paisagem dos locais diretamente afetados com a construção 
do empreendimento. 

Ocupação do Solo Substituição dos atuais usos, pelas infraestruturas do projeto. 

Conversão de matos, áreas agrícolas, áreas florestais e áreas de pastagens, por painéis 
fotovoltaicos e outras estruturas, associadas ao projeto. 

Ambiente Sonoro Aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais de obra. 

Aspetos 
Socioeconómicos 

Constrangimentos na qualidade de vida das populações, devido às atividades de obra, 
principalmente a povoação da Quinta do Viduinho. 

Aumento postos de trabalho na construção (400 trabalhadores no pico da construção). 

Benefícios indiretos na economia local, pelo fornecimento de alojamento, refeições e bens e 
serviços de natureza diversa. 

Condicionantes Ocupação de 12,6 ha de área REN (15,32% do total da área da Central). 

Património Afetação de 1 ocorrência patrimonial (Quinta da Viduinha 1). 

Assim, os principais impactes associados à construção das infraestruturas prendem-se essencialmente com a 

necessidade de se realizarem escavações, aterros e decapagem, que, em função da sua dimensão, podem 

originar impactes negativos, nomeadamente: 

▪ Alterações ligeiras na topografia, nos locais onde se preveem escavações e aterros, nomeadamente, na 
subestação e edifício de comando, nas valas e nos novos caminhos; 

▪ destruição da vegetação em toda a área do parque, degradação de habitats, com afetação das plantas e 
animais; 

▪ exposição dos solos a processos de erosão; 

▪ aumento da turvação e de sólidos suspensos nas linhas de água; 

▪ produção de ruído e poluição do ar, durante as obras; 

▪ eventual afetação do património cultural. 

No caso presente, dada a natureza do projeto, que implica reduzidos volumes de escavações e aterros e pouca 

intervenção na topografia geral do terreno e o facto de se localizar num parque eólico existente, ou seja, com 

acessos já existentes, esperam-se impactes negativos e diretos, confinados à área de obra e, mas pouco 

significativos e temporários. 

Para além disso, todas as condicionantes existentes no terreno foram respeitadas, nomeadamente, as linhas 

de água e os elementos patrimoniais, sendo que nestes locais serão não serão implementados painéis 

fotovoltaicos. 



 

17 
 

 

De salientar ainda o facto deste ser um projeto híbrido, ou seja, haverá produção de energia eólica e solar, 

sendo que a nova central, localizando-se num parque eólico existente, não irá necessitar de nova rede de 

transporte e distribuição, para além de aproveitar a rede de caminhos existentes. 

Para a população, durante a fase de construção, serão sentidos os incómodos associados às obras, dada a 

circulação de camiões e máquinas e o consequente aumento do ruído e poeiras; estas perturbações serão 

particularmente sentidas pelos habitantes da povoação da Quinta do Viduinho uma vez que a obra ocorrerá na 

envolvente imediata desta povoação; no entanto, trata-se de uma perturbação local, temporária e reversível, 

podendo ser bastante reduzida a sua importância, desde que se adotem medidas adequadas. 

O Estaleiro ficará localizado a este da Área 2, tal como consta da Figura 6. 

 

Figura 6 – Zona destinada à implantação de estaleiro 

Estes impactes serão evitáveis, ou minimizáveis, desde que se tome um conjunto de medidas habituais em 

obras desta natureza. Tal implica a adoção de adequadas práticas ambientais em obra, as quais foram 

propostas na Plano de Gestão Ambiental da Obra (Volume 04 – Anexos do EIA, Anexo VI - PGA). 

Nesta fase também se identificam impactes positivos, ainda que temporários e pouco significativos, 

relacionados com o aumento do emprego e da atividade económica nas populações na envolvente na área das 

obras.  

Fase de Exploração  

Para a fase de exploração identificaram-se, essencialmente, impactes positivos, sendo que os impactes 

negativos se preveem muito pouco significativos. 

Apresenta-se seguidamente uma síntese dos impactes previstos na fase de exploração por descritor ambiental. 
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Quadro 3 - Principais Impactes na Fase de Exploração da CSF do Douro Sul 

DESCRITOR PRINCIPAIS IMPACTES 

Clima e alterações 
climáticas 

Contribuição para a redução de emissões de Gases com Efeito Estufa (GEEs). 

Redução efetiva de emissões na ordem de 21 885 ton de CO2eq. 

Contribuição para os objetivos do Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
2020/2030, para a transição para uma economia de baixo carbono. 

Qualidade do Ar Produção de eletricidade através de uma fonte “limpa” reduzindo a necessidade de se 
recorrer a combustíveis fósseis e consequentemente reduzir as respetivas emissões 
de GEE. 

Contribuição para alcançar as metas de produção de energia a partir de fontes de 
energia renovável. 

Solos e Aptidão 
dos Solos / 

Recursos Hídricos 

Potencial contaminação dos solos / recursos hídricos, devido a eventuais derrames 
acidentais de óleos e/ou combustíveis resultantes da manutenção de equipamentos e 
maquinaria do projeto. 

Sistemas 
Ecológicos 

Aumento da presença humana e da circulação de veículos, podendo provocar o 
afastamento de algumas espécies. 

Potencial mortalidade por colisão e incineração de aves (principalmente insectívoras) 
com painéis solares. 

A presença de novas infraestruturas na área de influência da alcateia de lobo de Leomil 
e de comunicação entre os diferentes centros de atividade, poderá conduzir a 
alterações comportamentais e de uso do espaço desta mesma alcateia. 

Paisagem Presença de uma nova unidade visual na paisagem local, constituída por uma 
superfície cadenciada e alinhada de painéis fotovoltaicos. 

Ocupação do Solo Alteração da atual ocupação do solo na área da Central. 

Os matos, áreas agrícolas, áreas florestais e áreas de pastagens, serão substituídos 
por painéis fotovoltaicos e outras estruturas, associadas ao projeto. 

Ambiente Sonoro Emissão de ruído dos postos de transformação de energia. 

Aspetos 
Socioeconómicos 

Perda de atividade agrícola, pecuária e florestal atualmente existente na área em 
estudo. 

Criação de 2 postos de trabalho diretos. 

Condicionantes Ocupação de 12,6 ha de área REN (15,32% do total da área da Central). 

Dos potenciais impactes negativos na fase de exploração, destacam-se os seguintes: 

▪ Sistemas ecológicos – pela potencial mortalidade por colisão e incineração de aves com painéis solares; 
a mortalidade é geralmente baixa, mas a importância vai depender das espécies afetadas; Alterações 
comportamentais e de uso do espaço da alcateia de lobo de Leomil; 

▪ Ocupação do solo - pela conversão do uso do solo, sendo as classes de uso atual de solo existentes serão 
substituídas por outros usos, neste caso, em áreas destinadas à produção de energia; 
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▪ Paisagem – presença de uma nova unidade na paisagem, a extensa e compacta superfície cadenciada e 
alinhada de painéis fotovoltaicos; contudo, este impacte irá ter significado principalmente em termos 
locais, devido à sua localização em altitude na bacia visual, ou seja, a presença de potenciais observadores 
é praticamente nula. 

Em termos de impactes positivos, de destacar que a aposta na energia solar tem um papel importante no 

sentido de aumentar a produção descentralizada de eletricidade, bem como pelo potencial que Portugal 

dispõe em termos de disponibilidade de recurso (horas de sol). 

Assim, o projeto irá permitir a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, 

indo 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. 

A produção de eletricidade a partir da energia fotovoltaica representa uma importante contribuição para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a descarbonização, não gerando emissões de CO2 e de SO2 

associadas ao seu funcionamento, reduzindo a dependência de formas mais poluentes de produção energética, 

assim como da importação de energia do exterior. 

De salientar que a gestão integrada da produção fotovoltaica com a produção já instalada no Sub-Parque 

Eólico do Douro Sul, permite uma gestão conjunta integrada e eficiente do sistema. 

A vida útil do projeto é de 30 anos. 

PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados e a valorizar os impactes positivos 

mais significativos, foram propostas medidas de minimização. 
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Quadro 4 - Principais Medidas para a Fase Pré Construção, Construção e Exploração da CSF Douro Sul 

DESCRITOR 
FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO 
FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO 

Medidas Gerais Definição de um Plano de Gestão 
Ambiental (PGA) para a obra, com o 
planeamento de todos os aspetos 
relativos à obra, bem como a 
indicação das medidas cautelares a 
tomar aquando da sua execução. 

Limitação da remoção da vegetação às áreas 
estritamente necessárias à obra; salvaguardar áreas 
sensíveis; 
Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos 
(PGR), resultantes da obra; 
Definição de caminhos para circulação de camiões e 
maquinaria pesada, aproveitando ao máximo os 
caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora 
destas áreas; 
Realização de campanhas de formação e sensibilização 
ambiental, dando especial importância aos cuidados a 
ter na gestão do lixo e dos esgotos da obra, à defesa do 
património e à proteção das plantas e animais; 
A área de estaleiro deverá ser vedada com barreiras de 
proteção e ser colocadas placas de aviso das regras de 
segurança a observar, bem como a calendarização das 
obras. 

Encaminhamento dos diversos tipos de 
resíduos resultantes das operações de 
manutenção e reparação de equipamentos 
para os operadores de gestão de resíduos 
indicados pela Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

Qualidade do Ar - Humedecer os caminhos de terra batida, especialmente 
em dias secos e ventosos; 
Lavagens regulares das rodas das máquinas e camiões 
usados na obra; 
Cobertura de materiais que levantem poeiras. 

 

Geologia e 
Geomorfologia 

 Os trabalhos de desmatação, decapagem de solos e 
movimentos de terras deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias. 

 

Solos e Ocupação 
do Solo 

 Remoção da camada superficial dos solos das áreas a 
escavar, para posterior reutilização. Sendo esta 
atividade realizada em áreas estritamente necessárias. 
A área envolvente à futura Central Solar Fotovoltaica 
deverá ser salvaguardada da ocupação por 
infraestruturas de obra, nomeadamente, estaleiro, 

Nas áreas de implantação dos painéis os 
solos deverão ser preservados, devendo 
manter-se nestes locais uma vegetação 
rasteira (até 0,5m de altura), por forma a 
salvaguardar as máximo as propriedades dos 
solos e evitar fenómenos de erosão. 
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DESCRITOR 
FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO 
FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO 

depósitos de materiais e outras áreas de apoio à obra, 
de modo a não afetar áreas com ocupação agrícola;  
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. 

Recursos 
Hídricos 

 Todas as linhas de água devem ser preservadas durante 
a obra devendo ser mantidas limpas, e evitar-se a sua 
obstrução; 
Prever um adequado sistema de recolha e tratamento 
de esgotos resultantes da obra. 

Manter sempre desobstruídas as linhas de 
água da área de estudo; 
O poço de infiltração da ETAR compacta 
deverá ter uma manutenção semestral. 

Sistemas 
Ecológicos 

Realização das primeiras campanhas 
de monitorização (flora e avifauna). 

Realizar a obra de preferência fora da época de 
reprodução das espécies de aves mais sensíveis, ou seja, 
entre março e julho; 
No caso de abate de árvores de grande porte (sobreiro, 
castanheiro ou carvalho), as árvores devem ser 
cuidadosamente observadas para evitar destruição de 
ninhos ou de abrigos de morcegos; 
Condicionar a velocidade de circulação na área da 
central, quer durante a construção como na exploração, 
com indicação de limite de velocidade (inferior a 30 
km/h). 

Plano de monitorização para a flora e para a 
avifauna, durante os primeiros 3 anos do 
projeto. 
A área de estudo associada à Central 
Fotovoltaica Douro Sul deverá ser integrada 
no Plano de Monitorização do Lobo a Sul do 
Rio Douro – Zona Este, da responsabilidade 
da Associação de Conservação do Habitat do 
Lobo Ibérico (ACHLI). 

Paisagem  Limpeza da área de obra e reposição das condições 
iniciais e/ou naturais; 
Implementação das medidas de recuperação para as 
áreas de obra; 
Implementação da proposta de Plano de Integração 
Paisagística proposto no EIA. 

Manutenção e salvaguarda das estruturas 
vegetais existentes e implementadas no 
interior da área concessionada à Central 
Solar Fotovoltaica, mediante ações de 
limpeza, roçagem de matos, controlo de 
infestantes e cortes periódicos da vegetação 
subjacente aos painéis fotovoltaicos. 

Ambiente 
Sonoro 

 Realização de trabalhos mais ruidosos junto a 
habitações entre as 8:00h e as 20.00h, evitando a sua 
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DESCRITOR 
FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO 
FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO 

realização em horário diferente e durante os fins-de-
semana e feriados; 
Caso existam reclamações de ruído, o que não se 
prospetiva, deverá ser definido um plano de 
monitorização específico, e efetuadas medições junto 
do recetor reclamante, nas condições de atividade 
geradoras de incomodidade. 

Aspetos 
Socioeconómicos 

 As populações das áreas a serem afetadas pela obra, 
com destaque, no presente caso, para a povoação da 
Quinta do Viduinho, deverão ser previamente 
informadas (por ex.: através de boletins e folhetos 
distribuídos na residência e na sede da Junta de 
Freguesia de Touro), sobre o objetivo, natureza, 
localização, potenciais constrangimentos e duração 
prevista das obras; esta informação deverá incluir a 
informação sobre a forma de participação de eventuais 
reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as 
atividades com ela relacionadas. 

Se possível, utilização de mão-de-obra local 
para os postos de trabalho a criar na fase de 
exploração, assim como para trabalhos 
sazonais e trabalhos técnicos de 
manutenção. 

Património Realização de registos de edifícios. Acompanhamento arqueológico permanente e 
presencial durante as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, 
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), 
quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas 
fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 
abertura de caminhos ou desmatação. 
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CONCLUSÕES 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul tem como objetivo, instalar uma unidade de produção 

fotovoltaica num centro electroprodutor preexistente (Parque Eólico do Douro Sul), reforçando a utilização de 

fontes de energia renovável, e assegurando uma maior produção, com base na mesma infraestrutura, 

dispensando novos investimentos em infraestruturas de rede. 

Assim, o projeto apresenta consequências benéficas para o sistema elétrico nacional e para o ambiente em 

geral, por representar um aproveitamento do potencial energético endógeno e por evitar a emissão de gases 

com efeito de estufa, associados à produção de energia elétrica. 

Pela natureza das intervenções preconizadas, os impactes com a construção da Central Solar Fotovoltaica do 

Douro Sul são de um modo geral, negativos, mas de magnitude e significância reduzidas. De salientar que 

sendo um projeto híbrido, a central localiza-se num parque eólico existente, pelo que não irá necessitar de nova 

rede de transporte e distribuição, para além de aproveitar grande parte de caminhos existentes.  

Para além disso, todas as condicionantes existentes no terreno foram respeitadas, nomeadamente, as áreas 

ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) - linhas de água (de reduzida expressão), terrenos 

da Reserva Agrícola Nacional (RAN), e ainda elementos construídos ou patrimoniais. 

Considera-se no geral que a área de estudo é pouco rica em termos de valores ambientais, encontrando-se 

dominada por matos, abrangendo cerca de 68% da área. Em termos de Áreas Sensíveis, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, sublinha-se que na área em estudo não foi identificada 

qualquer área desta natureza. Verifica-se ainda que o projeto não colide com Instrumentos de Gestão 

Territorial em vigor. 

Os impactes negativos identificados para a fase de construção, ainda que pouco significativos, estarão 

associados às atividades de obra, e aos constrangimentos geralmente associados (ruído, poeiras, circulação de 

veículos). De salientar que na área de implantação das mesas de painéis fotovoltaicos ( 24,2 ha), haverá apenas, 

quando necessário e pontualmente, ligeiras modelações de terreno. Os impactes previstos para a fase de 

exploração poderão ser minimizados, através da implementação das medidas de minimização acima referidas 

e constam no Plano de Gestão Ambiental da Obra, o qual faz parte do EIA. 

Na fase de exploração são identificados potenciais impactes significativos nos sistemas ecológicos, 

particularmente no lobo pelas potenciais alterações comportamentais e de uso do espaço da alcateia da serra 

de Leomil, uma vez que, embora a área de implantação não se encontre associada a nenhum dos centros de 

atividade, encontra-se na área de influência da alcateia e de comunicação entre os diferentes centros de 

atividade. Ao nível da fauna, de referir ainda os potenciais impactes pela potencial colisão das aves com os 

painéis fotovoltaicos, os quais poderão ser pouco significativos a significativos (dependendo das espécies 

afetadas e do seu estatuto de ameaça). No âmbito do fator ambiental paisagem, as infraestruturas da central 

solar fotovoltaica passarão a constituir uma nova unidade visual na paisagem, articulada ao parque eólico em 

altitude, com um potencial impacte significativo a nível local, já que se prevê que em termos locais a central irá 

ter uma forte presença, sobretudo com incidência na povoação da Quinta do Viduinho e na EN 329 e EM1039. 

Para além das medidas de minimização prevê-se ainda a monitorização dos aspetos ecológicos, 

nomeadamente para os habitats, avifauna e lobo, os quais irão assegurar o acompanhamento destas 
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componentes, e caso necessário, implementar as medidas de gestão necessárias. De referir ainda que a 

monitorização do lobo será integrada no Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este, da 

responsabilidade da Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI), da qual a Finerge é 

associada. 

Salientam-se uma vez mais os impactes positivos associados à fase de exploração, já que este projeto tem 

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. 
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